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IZVLEČEK
Magistrska naloga obravnava področje reprodukcije zlate barve na vinskih etiketah.
Glede na to, da je vinska etiketa obraz vina, je v etiketni industriji pomemben tako
oblikovni kot tehnološki vidik grafike. Predvsem pa je v nasičenem trgu pomembna
dodana vrednost etikete, ki jo lahko dosežemo z zlato barvo. Primerjali smo kakovost
treh tehnologij za reproduciranje zlate barve na samolepilni etiketni papir v zvitku, in
sicer klasični vroči zlatotisk ter alternativni tehnologiji, to sta digitalni tisk
(elektrofotografija) ter sitotisk. Ugotavljali smo, katera izmed tehnologij omogoča
kakovostnejše odtise in je racionalnejša. Na površinsko neobdelanih odtisih testne
forme smo izvedli analizo tiskovnega materiala in analizo odtisov. Analiza tiskovnega
materiala je pokazala dobro pregibno odpornost uporabljenih etiketnih papirjev in
minimalno hrapavost. Analiza odtisov pa je glede na izvedene teste pokazala različne
rezultate. Vizualna ocena in slikovna analiza sta pokazali najboljše rezultate pri odtisih,
upodobljenih z vročim zlatotiskom in elektrofotografijo. Pri meritvah adhezivnosti in
abrazivnosti odtisov se je najbolje izkazal odtis, upodobljen s tehnologijo sitotiska. Po
izpostavljenosti odtisov na alkohol je očitna degradacija samo na odtisu, upodobljenim
z vročim zlatotiskom. Manjšo deformacijo odtisov pa sta povzročila tudi detergent in
voda, medtem ko olje ni povzročilo očitnih sprememb na odtisih. Ugotovili smo, da je
na umetno staranje najmanj odporen odtis, upodobljen s sitotiskom. Globoko
zamrzovanje pa je največje spremembe povzročilo na odtisu, upodobljenim z vročim
zlatotiskom. Vsi vzorci imajo dobro svetlobno obstojnost. Iz rezultatov meritev smo
ugotovili, da lahko digitalna tehnologija vsekakor konkurira vročemu zlatemu tisku pri
reprodukciji zlate barve na vinske etikete. Na koncu praktičnega dela smo oblikovali
kolekcijo vinskih etiket z zlatimi in srebnimi elementi. Etiketo smo odtisnili z digitalno
tehnologijo (elektofotografija). Tisk nam je omogočil tiskalnik Xeikon 3030. Tiskali smo
na metaliziran etiketni papir SilverVac.

Ključne besede: vinska etiketa, elektrofotografija, vroči zlatotisk, sitotisk, poskusni
odtisi, analiza tiskovnega materiala, analiza odtisov
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ABSTRACT
The master's thesis deals with the field of reproduction of a golden colour on wine
labels. Considering the fact that the wine label is the face of the wine, the design and
the technical aspect of the graphic is important in the labelling industry. Above all, in
the saturated market, the added value of the label is important, which can be achieved
with a golden colour. We compared the quality of the three technologies for the
reproduction of a golden colour on self-adhesive label paper in rolls: classic hot foil
stamping and alternative technologies such as digital printing (electrophotography) and
screen printing. We have examined which of the technologies enables better quality
imprints and is more rational. We analysed the printing material and the imprints on
the surface of raw and untreated imprints of the test form. The analysis of the printing
material showed good flexural resistance of the used labels and minimal roughness.
The analysis of the imprints showed different results according to the tests carried out.
Visual evaluation and image analysis showed the best results in the imprints made
with hot foil stamping and electrophotography. In the adhesiveness and abrasiveness
measurements of the imprints, the imprint illustrated with screen printing technology
was the best. After being exposed to alcohol, the obvious degradation is only on the
imprint made with hot foil stamping. Minor deformation of the imprints was also caused
by detergent and water, while oil did not cause obvious changes. We have found out
that the least resistant to artificial aging is imprint made with screen printing. Deep
freezing, however, caused the biggest changes on the imprint made with hot foil
stamping. All samples have good light resistance. The results showed that digital
technology can certainly compete with the hot foil stamping when reproducing a golden
colour on wine labels. At the end of the practical work we created a collection of wine
labels with golden and silver elements. The label was printed with digital technology
(electrophotography). The print was enabled by the Xeikon 3030 printer. We printed
on the metallised label paper SilverVac.

Keywords: wine lable, electrophotography, hot foil stamping, screen printing, test
imprints, printing materials analysis, imprints analysis
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Etikete igrajo pomembno vlogo v vinskem svetu, saj so del celostne podobe vina in se
že dolgo ne uporabljajo zgolj za sporočanje informacij o sorti vina ali vinogradu, ampak
se uporabljajo kot tržna taktika za vino, da pritegne kupce. Na voljo je na tisoče
blagovnih znamk vina in pomembno je, da se na visoko konkurenčnem trgu celostna
podoba vina čim bolj razlikuje od ostalih. Vinska etiketa mora kupca zadovoljiti tako z
informacijami kot tudi videzom. Oblikovalski in tehnični vidiki etikete so ključnega
pomena za doseganje vrhunskega izgleda le-te. Oblikovalci vedno bolj posegajo po
abstraktnem videzu in sodobni umetnosti, medtem ko se tehnološko trend obrača k
digitalnemu tisku na najrazličnejše materiale in etiketam, obogatenim z dodelavo.
V magistrski nalogi smo se osredotočili na digitalni tisk samolepilnih etiket v zvitku in
na njihovo dodelavo. Xeikonovi tiskalniki s tehnologijo elektrofotografije s suhim
tonerjem omogočajo stabilen odtis, predvsem pa z digitalno tehnologijo konkurirajo
klasičnim tehnologijam v manjših stroških izvedbe in prilagodljivosti. Podjetje
LabelProfi d.o.o., ki nam je omogočilo tisk in dodelavo etiket, uporablja tiskalni stroj
Xeikon 3030 in stroj Berra, ki omogočata zaključne rešitve, kot je vroči zlatotisk in
sitotisk. Dodajanje dodane vrednosti etiketam je pri omenjenem podjetju ključnega
pomena za doseganje vrhunskih rezultatov. Upodabljanje zlate barve na etikete je ena
izmed možnosti, ki se izvede med samim tiskom ali v fazi dodelave in tako pripomore
etiki izstopati iz množice ponudnikov.
V magistrski nalogi smo raziskali možnosti reprodukcije zlate barve na vinskih etiketah.
Najbolj razširjeno tehnologijo klasičnega vročega zlatotiska smo primerjali z
alternativno tehnologijo digitalnega tiska (elektrofotografija) na metaliziran papir in s
tiskom zlate Pantone barve s pomočjo sitotiskarske enote. Omenjeni tehnologiji lahko
nadomestita vroči zlatotisk. Ugotavljali smo, katera tehnologija je bolj kakovostna in
racionalnejša. Poleg tega smo oblikovali kolekcijo vinskih etiket z vključenimi zlatimi
elementi in tako postavili vino Pesrl na konkurenčni trg.
V raziskavi smo analizirali uporabljen tiskovni material, ki je bil premazan in metaliziran
samolepilni etiketni papir v roli. Na omenjeni material smo odtisnili testno formo z
zgoraj navedenimi tehnologijami za reproduciranje zlate barve. Na odtisih smo izvedli
celostno analizo kakovosti odtisov.
Rezultati raziskave tiskovnega materiala so pokazali, da ima premazan etiketni papir
AJ113 in metaliziran etikenti papir SilverVac dobro pregibno odpornost, kar pomeni
visoko mehansko jakost in elastičnost papirja. Prav tako so vrednosti izmerjene
hrapavosti pokazale minimalne vrednosti. To pomeni, da je material precej gladek in
omogoča dober odtis ostrin in detajlov. Ključnega pomena za naše rezultate je bila
analiza odtisov. Na odtisih testne forme smo izvedli vizualno oceno in slikovno analizo,
ki sta nam dali rezultate o vizualno najlepši zlati barvi in napakah, ki so se pojavljale v
tisku. Glede na to, da je vinska etiketa izpostavljena mnogim zunanjim dejavnikom, kot
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so drgnjenje, najrazličnejše tekočine, visoke in nizke temperature ter sončna svetloba,
smo na odtisih izvedli različne teste, s katerimi smo ugotovili najodpornejši odtis zlate
barve. Vizualno smo največji sijaj in intenziteto barve ocenili na odtisih, upodobljenih z
vročim zlatotiskom. Največjo stabilnost odtisov, vključno s tiskom manjših podrobnosti
in negativov, pa je omogočil digitalni tisk (elektrofotografija). Slikovna analiza je
številčno potrdila vizualno oceno. Največje napake v tisku so se pojavljale pri sitotisku,
kjer smo lahko na odtisih opazili močno razlivanje barve in negativni pojav nazobčanja
ostrih robov. Odtisi so bili vizualno najslabši. Pri odpornosti odtisov na adhezijo in
abrazijo se je najbolje izkazal odtis, upodobljen s sitotiskom. Odtis je dobro odporen
na drgnjenja, oprijem Pantone zlate barve 871 C na premazanem etiketnem papirju pa
je v primerjavi z ostalima odtisoma minimalno deformiran. Na odtisih, ki smo jih testirali
na vodo, olje in detergent, je največjo deformacijo na odtisu povzročil detergent.
Opaziti je spremembo barve in neenakomernost odtisov. Voda skorajda ni povzročila
sprememb, medtem ko je olje presenetljivo povzročilo izboljšanje odtisov. Ugotovili
smo, da v največji meri na odtis, upodobljen z vročim zlatotiskom, vpliva alkohol, saj
se je barva po testu skoraj v celoti odstranila. Spremembe v barvi in sijaju pa so opazne
tudi na odtisu, upodobljenim z elektrofotografijo. Pri raziskavi staranj je umetno
staranje pokazalo največje odstopanje pri odtisu, upodobljenim s sitotiskom. Visoka
temperatura in vlaga je povzročila še večji negativni pojav nazobčanja ostrih robov. Pri
vseh odtisih pa je po izpostavljenosti zaslediti spremembo barve in manjši sijaj. Prav
tako je globoko zamrzovanje na – 20°C povzročilo le manjše spremembe na odtisih.
Vizualno ni bilo opaziti sprememb, le-te pa so bile opazne ob pregibu materiala pred
in po izpostavljenosti, kjer je barva v največji meri ranjena pri odtisu, upodobljenim z
vročim zlatotiskom. 3-dnevna izpostavljenost kesonski žarnici ni imela opaznejših
vplivov na odtise. Iz tega lahko sklepamo, da imajo vsi odtisi dobro odpornost na
svetlobo.
Iz rezultatov lahko sklepamo, da lahko pri reproduciranju zlate barve digitalni tisk na
metaliziran papir vsekakor konkurira vročemu zlatotisku. Pri nekaterih meritvah
zasledimo celo boljše rezultate na digitalnem odtisu. Klub temu da le-ta vizualno težje
preseže odtis, upodobljen z vročim zlatotiskom, je digitalni odtis stabilnejši, cenejši in
omogoča tisk spremenljivih podatkov, kar je velika prednost. Kot najslabša konkurenca
vročemu zlatotisku se je pokazal sitotisk. Sitotisk lahko konkurira zgoraj omenjenima
odtisoma v odpornosti na abrazijo in adhezijo, medtem ko vizualno nikakor ne more
preseči odtisov, upodobljenih z elektrofotografijo ali vročim zlatotiskom.
Ugotovili smo, da bi vsi odtisi za boljšo odpornost potrebovali v fazi dodelave še
lakiranje ali laminacijo, ki bi zaščitila odtis pred zunanjimi vplivi. Omenjeno fazo
dodelave smo upoštevali pri izdelavi oblikovanih etiket, ki smo jih odtisnili s pomočjo
digitalne tehnologije in jih oplemenitili s soft-touch laminacijo in UV parcialnim lakom.
Lahko trdimo, da smo izdelali kolekcijo etiket, ki definitivno konkurira nasičenemu trgu.
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1 UVODNO POGLAVJE
Embaliranje je dejavnost oblikovanja in izdelovanja škatle ali ovoja za izdelek.
Embalaža je v današnjem času nekaj, kar nas spremlja na vsakem koraku. [1]
Podjetja dajejo embalaži vse večji pomen. Prvi stik potrošnika z nekim izdelkom je po
navadi vizualni učinek, ki mora med množico podobnih izdelkov privabiti oko kupca,
da ne bo posegel po konkurenčnem proizvodu. Potrebno je zadovoljiti potrebe
potrošnika, prav tako pa moramo upoštevati okoljske standarde in zahteve zakonodaje
pri izdelavi embalaže. Podjetja se čedalje bolj zavedajo pomembnosti embalaže in jo
poskušajo izboljševati na različne načine. Obkroža nas vse več novih proizvodov in
inovacij, ki jim moramo slediti, če želimo ohraniti konkurenčnost. [2]
Vinska embalaža ni izjema. Iz preprostega sredstva za shranjevanje in zaščito izdelka
se je steklenica z etiketo razvila v neločljiv sestavni del izdelka, v nosilca identitete
vina, ki med drugim omogoča njegovo uvajanje na tržišče, razlikovanje izdelka,
informiranje o njegovih lastnostih, motiviranje k nakupu in oblikovanju imidža oz.
videza izdelka ter njegovega ponudnika. [3]
Zaradi hitrega razvoja gospodarskih panog si tudi vinarstva ne moremo več
predstavljati brez nenehnega razvijanja in spodbujanja ustvarjalnosti v vseh možnih
oblikah. Ključnega pomena v veliki konkurenci vinske embalaže je torej inovativnost,
tako v oblikovanju kot v tisku. Današnje tiskarske tehnologije omogočajo na sami
etiketi najrazličnejšo upodabljanje barv, tekstur, oblik itd. Glede na to, da gre za
stekleno embalažo, ki je neprepustna, higiensko in estetsko lepa, nam samo
oblikovanje ne povzroča problemov. Zaradi teh lastnosti pri steklu nismo omejeni z
barvami in najrazličnejšo dodelavo niti s samim materialom, saj le-ta ne prihaja v stik
z živilom. Moramo pa se držati standardov, ki predpisujejo velikost embalaže in zapis
podatkov na etiketi. Torej s kombinacijo oblikovanja, tiska in materiala lahko
ustvarjamo najrazličnejše inovativne etikete.
Reproduciranje zlate barve na vinski etiketi je ena izmed možnosti, ki doprinese k
izstopajočemu izgledu, daje »premium« videz in podraži sam izdelek. Zlato barvo pa
lahko na etiketah dosežemo na več načinov.
Najbolj razširjena tehnologija pri reproduciranju zlate barve na etiketi je klasični vroči
zlatotisk. Reproduciranje se izvede v fazi dodelave. Za izvedbo je potreben kliše za
elemente, ki jih želimo imeti v zlati barvi. Na voljo so različni odtenki folije (zlata,
srebrna, kovinska, mat, sijaj…). Ena izmed možnosti reproduciranja zlate barve je tudi
klasični hladni zlatotisk, ki se v etiketni produkciji redkeje uporablja. Prav zaradi tega
smo se v magistrski nalogi pri tradicionalnih tehnologijah omejili zgolj na vroči zlatotisk,
raziskali pa smo tudi alternative, ki lahko konkurirajo omenjenemu tisku. Ena izmed
teh je reproduciranje zlate barve s pomočjo digitalnega tiska (elektrofotografija) na
metaliziran papir. S kombinacijo rumene in magenta barve upodobimo željen odtenek
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zlate barve. Z razvojem zlatih Pantone barv pa nam opcijo upodabljanja zlate barve
ponuja tudi sitotisk. Reprodukcija zlate barve se izvede v fazi dodelave s pomočjo
sitotiskarske enote, s katero upodobimo dodatno Pantone barvo na etikete. Z
omenjenima tehnologijama lahko nadomestimo vroči zlatotisk.
V sami raziskavi nas je zanimal material, ki je v našem primeru premazan in metaliziran
etiketni papir ter končni odtisi, ki smo jih na etiketni papir reproducirali s pomočjo treh
različnih tehnologij, in sicer z vročim zlatotiskom, digitalnim tiskom (elektrofotografija)
in sitotiskom. Osredotočili smo se na reproducirano zlato barvo na etiketnem papirju.
Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, katera tehnologija izmed zgoraj naštetih za
reproduciranje zlate barve na etiketah omogoča kakovostnejše odtise in je
racionalnejša. Poleg tega pa smo želeli oblikovati kolekcijo vinskih etiket z vključenimi
zlatimi elementi, ki bodo konkurirale ostalim izdelkom na nasičenem trgu.
Cilji raziskave so bili:


oblikovati kolekcijo inovativnih vinskih etiket z zlatimi elementi,



analizirati tiskovni material (premazan in metaliziran samolepilni etiketni
papir v roli),



na etiketnem papirju upodobiti zlato barvo s tremi različnimi tehnologijami,



celostno analizirati kakovosti odtisov z vključeno slikovno analizo,



medsebojno primerjati odtise in materiale ter



določiti, katera tehnologija je najbolj racionalna in kakovostna.

V raziskavi smo predpostavljali naslednje:


Z novim dizajnom lahko etiketo naredimo privlačnejšo kupcu.



Z digitalno tehnologijo izdelana etiketa vključno z modificiranim zlatotiskom je v
celoti cenejša in racionalnejša.



Digitalna tehnologija daje najboljše rezultate tudi zaradi večje prilagodljivosti in
zaradi možnosti personalizacije etiket.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

EMBALAŽA

Beseda embalaža je francoskega izvora (l`emballage). V najširšem smislu pomeni
nosilca ali ovoj oziroma sredstvo, v katerega zavijemo, polnimo ali vstavimo blago. V
Sloveniji poznamo za embalažo še izraz ovojnina. Z embalažo izdelke zavijamo,
polnimo, zaščitimo, vstavljamo, pripravimo, skratka embaliramo oziroma pakiramo.
Izdelke embaliramo, da jim ohranimo vrednost, olajšamo transport, omogočimo
manipuliranje, skladiščenje, razstavljaje ter uporabo. Z embalažo komuniciramo s
potrošniki o lastnostih, značilnostih ter koristih izdelka, hkrati pa z njo gradimo
osebnost izdelka ter blagovno znamko. [2] [4]
Ovojnina ali embalaža je vsak material, ki obdaja nek izdelek oziroma proizvod. Glavni
namen je, da zaščiti, prav tako pa ima tudi estetsko in informacijsko funkcijo. [2]
Embalaža se uporablja za naslednje namene: [2]


vsebuje izdelek in določa količino le-tega,



varuje izdelek pred pokvarljivostjo, pred škodljivimi vplivi okolja ter krajo,



olajša prevoz in skladiščenje izdelka,



vsebuje informacije o izdelku ter



omogoča kreativno oblikovanje, ki pripomore pri prepoznavnosti izdelka.

V magistrski nalogi smo se osredotočili na osnovno prodajno vinsko embalažo, ki jo
sestavljata steklenica z zamaškom in ustrezna etiketa.
2.1.1 Steklenica
Steklenice za vino so v osnovi namenjene optimalnemu hranjenju in zaščiti vina.
Pomembna je oblika steklenice, enako tudi barva stekla, saj oboje vpliva na kakovost
vina in njegovo hrambo. Že v 17. stoletju so ugotovili, da z uporabo kombinacije
steklenice in plutovinastega zamaška vino ohranja svojo kakovost. Tako so se z
razvojem v različnih vinogradniških pokrajinah izoblikovale različne karakteristične
oblike steklenic. Najbolj pogoste vrste steklenic so renska, bordojska, burgundska,
alzaška in šampanjska. [5]
Za vina višjih cenovnih razredov pa so najbolj iskane steklenice posebnih unikatnih
oblik, predvsem zaradi personifikacije izdelka in trženjskih pristopov. [5]
Tako kot vsi ostali materiali ima tudi steklo kot embalaža svoje prednosti in slabosti.
Lahko si jih ogledamo v preglednici 1.
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Preglednica 1: Prednosti in slabosti steklene embalaže.

(Lit. vir [4], str. 17)

Uveljavljajo se steklenice z elegantnimi linijami, prilagojenimi sodobnim trendom,
lahke, vezane na ekološke trende, z manjšo porabo energije v transportu in seveda
primerne za recikliranje. [5]
Steklena embalaža vsekakor sledi novim trendom in ima ogromno prednosti, ki nam
omogočajo, da lahko steklenico oblečemo v etiketo, ne da bi vplivali na proizvod v
embalaži.
2.1.2 Zamaški
Zamaški morajo biti, vključno z zaporkami, ki se lahko uporabljajo za originalno
polnjeno vino, narejeni oziroma opremljeni tako, da po odprtju ni mogoče ponovno
zapiranje, ne da bi bilo to opazno. Za vrhunsko vino z zaščitenim geografskim
poreklom se lahko uporabljajo zamaški, ki so plutovinasti oz. iz materiala, ki je podoben
pluti ali navojni zamaški iz aluminija. Vinarji pri embaliranju vedno bolj uporabljajo
navojne zamaške, ne samo na litrskih steklenicah, temveč tudi na buteljkah, ki so
primerne za vrhunska vina. Vzrok je v sami praktičnosti, saj lahko nepopito steklenico
po uporabi preprosto zapreš in shraniš za nadaljnjo uporabo in tako ohraniš kakovost
vina. Mnenja vinarjev o uporabi zamaškov pa so seveda različna. Nekateri vinarji še
vedno prisegajo na zamaške iz plute, zaradi samega obreda oz. tradicije in pa tudi
zaradi same vzdržljivosti vina skozi leta. Na tržišču lahko v uporabi zasledimo tudi
steklene zamaške, za katere pa priznan avstrijski strokovnjak za vina Hermann Schön
trdi, da so bolj modna muha in da se ne bodo dolgo obdržali, medtem ko bodo navojni
zamaški zagotovo ostali. [6]
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2.1.3 Etiketa
Sestavni del embalaže za vino je tudi etiketa, ki ima predvsem informacijsko in
estetsko vlogo.
Etiketa (label – angl., das Etikett – nem.) je listek z napisom oziroma nalepka. Gre za
majhen, z informacijami potiskan košček papirja, ki ga nalepimo na embalažo z
namenom, da nas obvešča o njegovi vsebini. Naročnik in oblikovalec vinske etikete
uporabniku podata informacijo in videz. Etiketa je torej eden najpomembnejših
elementov celostne podobe vina, ki skupaj s steklenico, z zamaškom, dodatno zaščito
ali darilno embalažo tvorijo celotno predstavitev vina. [5] [7]
Informacije na etiketah morajo biti tehnološko in oblikovno dodelane in skladne s
trgovskimi zakoni. Zakonodaja in pravilniki določajo parametre in obvezne podatke na
etiketi za vino. Na glavnem, vidnem polju etikete morajo biti zapisani podatki o vrsti
pridelka, vsebovati pa mora še naslednje oznake: kakovost, vinorodno deželo za
deželna vina oziroma vinorodni okoliš za kakovostna vina, polnilca in pridelovalca vina
ter državo pridelovalko. Prav tako so natančno določeni tudi standardi, ki opredeljujejo
vino pri prodaji in transportu. [5] [8]
Poleg informacijske vloge nosi etiketa tudi močno estetsko vlogo, ki je izjemno
pomemben faktor na zelo nasičenem in konkurenčnem trgu. Dobro oblikovana etiketa
je tista, ki naredi embalažo posebno, izstopajočo iz množice ponudnikov.
Etiketa je najmočnejše marketinško orodje vsakega vinarja. Etiketa pa ni zgolj okras
steklenice, temveč tudi oglas za vino. Delovati mora hitro in v prvi fazi inovativno.
Etiketa mora z vizualnim jezikom opisati vino. Kupcu mora omogočiti čim manj naporno
pomnjenje in kasneje čim lažji priklic iz spomina. Pri sami zasnovi pa je zlasti
pomembna dobra ideja. Na tržišču se pojavlja kar nekaj vrst in podvrst dizajna vinskih
etiket. Na sliki 1 je prikazanih nekaj vrst, ki jih najpogosteje uporabljajo oblikovalci. [5]

Slika 1: Pregled vrst in podvrst dizajna etiket, ki jih najpogosteje zasledimo na tržišču
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Iz slike 1 je razvidno, da oblikovalci vinskih etiket še vedno velikokrat posežejo po
klasični eleganci in francoskem dizajnu, ki sta preverjeno učinkovita. V zadnjih letih pa
na trgu prevladujejo tudi drzne oblikovalske inovacije, ki v svojem dizajnu vsebujejo
ogromno domišljijskih elementov, umetnin in celo živali.
Slovenski vinarji pri razvoju etiket sledijo trendom na evropskem in svetovnem trgu,
tako pri oblikovanju kot pri samem tisku. Na slovenskem trgu je malo dobrih
oblikovalcev vinskih etiket, kljub temu pa imamo nekaj izvrstnih, ki premikajo
oblikovalske meje.
Dober oblikovalec vinskih etiket mora tudi dobro poznati tehnologije tiska, ki so ključ
do kakovostno dovršene etikete. Pri tisku etiket se trend obrača v številne dodelave,
parcialne lake, zlate in slepe tiske ter številne različne materiale, ki so postali na trgu
dostopni tudi v manjših količinah. Klasične tehnologije tiska prehiteva digitalni tisk in s
tem ponuja ogromno novih možnosti, pri katerih lahko postane etiketa neizkoriščen
medijski prostor. Tako je v porastu personalizacija, razna posebna sporočila ob
praznikih ter dinamično spreminjanje oblikovanja glede na ciljno publiko. [5]
V magistrski nalogi smo se osredotočili na materiale, tiskarske in dodelavne tehnike
za produkcijo samolepilnih etiket v zvitku, ki jih uporabljajo pri podjetju LabelProfi d.o.o.

2.2

PODJETJE LABELPROFI d.o.o.

V podjetju LebelProfi d.o.o. so specialisti na področju produkcije etiket. S klasično in
digitalno tehnologijo omogočajo visoko kakovostno produkcijo etiket in fleksibilne
embalaže za male in srednje serije. Odlično kakovost tiska jim omogočajo Xeikonovi
tiskalniki. Svojo konkurenčnost pa ohranjajo in povečujejo z neprestanim
izboljševanjem tehnoloških postopkov in razvojem novih proizvodov in storitev. [9]
V magistrski nalogi se bomo osredotočili na digitalni tisk samolepilnih etiket v zvitku in
na njihovo dodelavo. Digitalni tisk na samolepilne etikete je namreč glavna dejavnost
podjetja LabelProfi d.o.o.

2.3

PRODUKCIJA SAMOLEPILNIH ETIKET V ZVITKU

Produkcija samolepilnih etiket v zvitku lahko poteka na več načinov. Tehnologije tiska,
ki se najpogosteje uporabljajo v tovrstni produkciji, so tako digitalne kot klasične.
Najpogosteje uporabljena digitalna tehnologija je elektrofotografija, medtem ko je
fleksotisk najpogosteje uporabljena klasična tehnologija. Pri obeh tehnologijah se tiska
iz zvitka na zvitek. Proizvodnja v zvitkih omogoča enostavno in vsestransko obdelavo
in uporabo etiket, ko gre za pakiranje ali polnjenje, bodisi s strojem ali ročno. Prav
zaradi tega se tiskarji in tudi uporabniki veliko bolj poslužujejo etiket v zvitku kot etiket
na poli.
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V magistrski nalogi se bomo osredotočili na elektrofotografijo s suhim tonerjem, kot
najhitreje rastočo tehnologijo v produkciji samolepilnih etiket v zvitku.
2.3.1 DIGITALNI TISK ETIKET – ELEKTROFOTOGRAFIJA
Elektrofotografija je ena od vodilnih digitalnih tehnologij tiska, ki se uporablja pri
majhno formatnih tiskalnikih in kopirnih strojih kot tudi pri produkcijskih, industrijskih,
visoko-hitrostnih strojih. Elektrofotografija se uporablja pri tisku knjig, brošur,
katalogov, embalaže in etiket.
Elektrofotografija je digitalna tiskarska tehnika, ki za upodabljanje slike uporablja toner,
ki je lahko trden ali tekoč. Elektrofotografske naprave za tisk etiket v večini uporabljajo
trdne, dvokomponentne tonerje, ki vsebujejo poleg tonerjevih delcev (velikosti 3-5μm)
tudi večje delce nosilca (velikosti 80μm). Tonerjevi delci so nameščeni na večjih delih
nosilca. Toner se pri tisku porabi, delci nosilca pa gredo nazaj v barvilno oziroma
razvijalno enoto za ponovno uporabo. [10]
Tehnologijo elektrofotografije lahko razdelimo na 6 faz, in sicer naelektritev s korono,
upodabljanje, nabarvanje, prenos tonerja na tiskovni material, fiksiranje tonerja in
čiščenje. (slika 2)

Slika 2: Shematski prikaz postopka elektrofotografije
(Lit. vir [10] str. 286)

Slika 2 prikazuje vseh 6 faz, ki so uporabljene pri elektrofotografiji. Postopek se začne
z elektrostatičnim nabijanjem valja s korono. Valj se po celotni površini nabije s
statičnimi naboji (+ ali -). Za tem sledi osvetljevanje s pomočjo računalniško vodene
LED diode ali laserja, ki zapiše svetlobno informacijo na fotoprevodno površino. Pri
osvetljevanju se latentna slika razelektri, ozadje slike pa ostane naelektreno. V
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naslednji stopnji nabarvanja sledi razvijanje slike. Tonerjevi delci nosijo enak naboj,
kot je naboj ozadja slike na valju, ki zato odbija tonerjeve delce in nenaelektreno
površino prave slike. Po nabarvanju sledi prenos tonerja na tiskovni material. Toner se
s pomočjo fizičnega kontakta med površino valja in tiskovnega materiala prenese na
tiskovni material. Potrebna je korona, ki da tiskovnemu materialu nasprotni naboj, kot
ga ima toner, zato da se omogoči prenos tonerja z valja in ustvari dovolj visoko
adhezijo. Ko je prenos tonerja končan, sledi fiksiranje. Toner se s pomočjo toplote in
pritiska zatali na tiskovni material, s čimer nastane vidna slika na tiskovnem materialu.
Na koncu sledi čiščenje. Po fiksiranju tonerja je potrebno z upodobitvenega valja
odstraniti morebitne ostanke tonerja in elektrostatično latentno sliko. Površina valja se
očisti s krtačo, odsevanjem in razelektri s svetlobo. Z isto latentno sliko ni mogoče
izdelati več odtisov ker elektrostatični naboj prehitro slabi in ga ne moremo uporabljati
kot stalno tiskovno formo. Opisani proces je potrebno ponoviti za izdelavo vsakega
odtisa. [10] [11]
Digitalni tisk lahko v etiketni industriji spremljamo že kar nekaj časa, vendar se je šele
v zadnjem desetletju razvil toliko, da lahko po kakovosti konkurira klasičnemu.
Najnovejše digitalne tehnologije kvalitativno celo znatno presegajo klasične. Ključna
prednost digitalnega tiska je v hitrosti in nizkih stroških priprave tiska, saj za začetek
dela ne potrebujemo dragih klišejev in tudi s pripravo datotek je manj dela. Še posebej
pride to do izraza pri tisku variabilnih podatkov (številčenje, integracija črtnih kod,
variabilna/personalizirana vsebina…). Nikakor ne smemo pozabiti tudi na ekološki
vidik tiska. Pri tehnologiji tiska s suhim tonerjem (strojne tiskarske rešitve Xeikon) so
barve ekološko popolnoma neoporečne, kar je potrjeno z več certifikati. [12]
Digitalni tisk se v etiketni produkciji uporablja, ko je zahtevana: [12]


najvišja kakovost tiska,



ekološko neoporečna proizvodnja etiket,



prilagodljivost izdelave (pogosta menjava dizajna),



tisk variabilnih podatkov,



hiter odziv – kratek dobavni rok,



manjše do srednje serije tiska in veliko različnih tipov etiket,



izdelava vzorčnih serij za poznejšo velikoserijsko proizvodnjo.

Kljub temu da so naročniki dolgo dvomili v zanesljivost digitalne produkcije, kakovost
tiska in reprodukcijo širokega barvnega spektra, so se v zadnjih letih dvomi dokončno
razblinili. Proizvajalci strojev vsako leto predstavijo nove rešitve in se trudijo izboljšati
rentabilnost digitalne produkcije. Tudi trendi se močno nagibajo v to smer, saj obseg
digitalne produkcije embalaže vztrajno raste. [12]
Dokaz uspešnosti digitalnih tehnologij pa se vsako leto pokaže na sejmu LabelExpo v
Bruslju, ki je največji sejem etiket na svetu. Na njem se predstavlja tudi eno
najvplivnejših podjetij v tej stroki, podjetje Xeikon.
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2.3.1.1

Podjetje Xeikon

Podjetje Xeikon je začetnik digitalnega tiska etiket in še vedno ostaja vodilni na tem
področju. Na trgu ga lahko spremljamo že od leta 1993, ko se je prvič pojavil na sejmu
IPEX v Birminghamu. Xeikonovi tiskalni stroji so namenjeni predvsem za tisk etiket in
embalaže. Tiskalniki Xeikon omogočajo tiskanje na vse vrste materialov, njihova
ogromna prednost pa je tisk na materiale, širine 516mm (B2), kar predstavlja opcijo, ki
je druga konkurenca nima. Ti stroji so zmogljivi stroji, ki zmorejo tisk 24 ur na dan.
Tehnologija, ki jo uporabljajo stroji, je ekološko prijazna in zagotavlja stabilen odtis za
celotno naklado. Z visoko hitrostjo lahko razpolagajo s petimi barvami, med katerimi je
peta barva rezervirana za belo, zaščitno ali dodatno spot barvo. Trenutno je na tržišču
že kar nekaj modelov tiskalnikov podjetja Xeikon s širino 330mm (Xeikon CX3, 3030,
3030 PLUS, 3300) in s širino 516mm (Xeikon 3050, 3500). [13] [14]
Xeikonovi tiskalniki so vsako leto močnejši in konkurenčnejši. Spodaj je naštetih nekaj
prednosti, ki jih omogočajo ti tiskalniki: [15]


Na vseh Xeikonovih tiskalnikih je možen tisk na vse materiale, ki se
uporabljajo v klasičnem tisku, in sicer brez predhodnega oplemenitenja ali
premazovanja materiala.



Širina materiala 516mm, širina tiska 508mm.



Kvaliteta ofsetnega tiska z avtomatsko kontrolo kvalitete.



Suhi toner – velika stabilnost, ni brisanja, stoodstotna ponovljivost.



Transparentnost stroškov proizvodnje – brez »klik« sistema.



NITRO program – cena odtisa je odvisna od mesečnega volumna tiska
(večja naklada pomeni nižjo ceno materiala).



Brezhibni ekološki materiali - Xeikon tonerji so v celoti v skladu z
zdravstvenimi in varnostnimi standardi EU.



FDA certifikat za posreden in neposreden stik s hrano.



Možna reciklaža tiskarskega materiala.



Materiali ne zahtevajo posebno klimatiziran prostor.
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2.4

DODELAVA SAMOLEPILNIH ETIKET

Ko je etiketa natisnjena, jo lahko po želji oplemenitimo z različnimi vrstami dodelave.
Najpogostejše vrste so lakiranje, laminiranje, hladni ali vroči zlatotisk, sitotisk, slepi
tisk, izsekovanje in navijanje na kartonsko jedro. [16]
Dodelava etiket je nujno potrebna za doseganje vrhunskega izgleda etiket. Spodaj je
opisanih le nekaj vrst dodelavnih postopkov, ki se največkrat uporabljajo pri produkciji
etiket in jih uporabljajo tudi pri podjetju LabelProfi d.o.o.
2.4.1 Izsekovanje
Izsekovanje je obvezni del dodelave, saj se drugače etiketa težko loči od podlage, tudi
če je le-ta narezana na format. Za ta postopek je potrebno izsekovalno orodje. Kadar
etiketa ni potiskana do skrajnih robov, lahko trak z etiketami samo prečno zasekamo
na dolžino in vzdolžno razrežemo. Tako odpade strošek izdelave izsekovalnega
orodja. [16]
2.4.2 Lakiranje
Lakiranje se uporablja za dodatno zaščito barve pred drgnjenjem, vlago, blagimi čistili
in lažjimi površinskimi poškodbami. Z lakiranjem lahko dosežemo tudi želeni vizualni
učinek. Največkrat se pri lakiranju uporabljata sijaj in motno učinkujoči laki. [16]
2.4.3 Laminacija
Z dodatno laminacijo etiket dosežemo večjo kompaktnost in boljšo zaščito pred
mehanskimi poškodbami. Izbiramo lahko med različnimi vrstami glede na vizualni
učinek (sijaj ali motno) ter različnimi debelinami. Z laminacijo učinkovito zaščitimo
etiketo tudi pred raznimi kemikalijami, čistili, topili in maščobami. [16]
2.4.4 Hladni in vroči zlatotisk
Hladni in vroči zlatotisk sta namenjena predvsem vizualnemu učinku. Za izvedbo je
potrebno izdelati kliše. Na voljo so različni odtenki folije (zlata, srebrna, kovinska,
motna, sijajna ...). [16]
2.4.5 Sitotisk
Sitotisk je tehnika tiska, ki omogoča debeloslojne nanose barve ali laka. Namenjen je
bodisi doseganju posebnih efektov ali nanosom specialnih barv in/ali drugih premazov.
Za njegovo izvedbo je potrebno izdelati sitotiskarsko mrežico. [16]
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2.4.6 Slepi tisk
Slepi tisk je tehnika dodelave, pri kateri se material na določenih mestih izboči ter tako
ustvari reliefno strukturo. Na sami etiketi je zaradi tega možno otipati logotip, vzorec
ipd. [16]
2.4.7 Navijanje na kartonsko jedro
Potiskane in oplemenitene etikete moramo na koncu naviti na tulec. Za to v tiskarni
potrebujejo naslednje podatke: število etiket na eni roli, notranji premer jedra, zunanji
premer role etiket in smer navitja etiket. Vsi ti podatki so še posebej pomembni pri
strojnem etiketiranju, saj je potrebno zvitek etiket izdelati v skladu s tehničnimi
zahtevami naprave za etiketiranje. [16]
2.4.8 Stroji za dodelavo etiket
Zgornje omenjene dodelave etiket pri podjetju LabelProfi d.o.o. omogočata stroja
Digicon Series 3 in Berra. Oba stroja sta namenjena dodelavi etiket in embalaže.
Nudita nam ogromno zaključnih rešitev in storitev, ki pripomorejo k dodani vrednosti
embalaže. Oba stroja sestavlja več različnih modulov (enot), ki se po potrebi lahko
dodajo ali odvzamejo. Med njimi so moduli za vroči zlatotisk, reliefni tisk, laminacijo,
sitotisk, navijanje na kartonsko jedro, izsekovanje itd.

2.5

MATERIALI IN LEPILA SAMOLEPILNIH ETIKET

2.5.1 Materiali
Materiale za etikete bi lahko na splošno razdelili na papirne in sintetične. Opisali bomo
le najpogosteje uporabljene, ki jih uporabljajo pri podjetju LabelProfi d.o.o.
Med papirne materiale spadajo: [17]


nepremazni papirji (za etikete, kjer ni zahtevana visoka kakovost tiska),



premazni papirji (za kakovostno tiskane etikete),



termo občutljivi papirji (za dotisk variabilnih podatkov, npr. deklaracije,
tehtne etikete…),



specialni papirji (s posebno strukturo ali barvno nianso, npr. za vina).

Med sintetične materiale spadajo:


polipropilen ali PP (dokaj trajen in neraztegljiv),



metalizirani PP (enak kot PP, le za posebne metalne efekte),



polietilen ali PE (bolj raztegljiv material, npr. za stisljivo embalažo),



poliester ali PET (maksimalno vzdržljiv in obstojen material).
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2.5.2 Lepila
Na osnovni material je nanešeno lepilo, ki se izbira glede na podlago, na katero
se etikete lepijo ter atmosferske pogoje ob lepljenju, skladiščenju in uporabi izdelka.
Lepila razdelimo na: [17]


permanentna (za normalni oprijem na večino podlag),



ekstra permanentna (kjer je zahtevana večja moč lepljenja ali je podlaga
bolj groba),



lahko odstranljiva (kjer je zahtevana lahka odstranljivost etiket, ne da bi
puščala sled lepila),



za lepljenje pri nizkih temperaturah (za zamrznjena živila),



specialna lepila (za posebne pogoje lepljenja ali uporabe, npr. za
avtomobilske pnevmatike).

Glede na to, da je vinska etiketa izpostavljena mnogim obremenitvam, kot so vlaga,
sonce, visoka in nizka temperatura, potem so izpostavljena tudi navlaženju, otipavanju,
drgnjenju, trkom, trganju ipd., je pri izbiri vrste etikete pomembno, da določimo pravo
kombinacijo osnovnega materiala in lepila. Pravo kombinacijo osnovnega materiala in
lepila pa lahko optimalno izberemo, če poznamo dejavnike, ki vplivajo na samo etiketo.
2.5.3 Izbor materiala in lepila glede na zunanje vplive
Bolj kot je etiketa izpostavljena atmosferskim vplivom, bolj obstojna mora biti
kombinacija materiala in lepila. Za zunanjo uporabo na primer priporočajo sintetične
materiale z močnejšim lepilom ali lepilom za nizke temperature. Za izpostavljenost
izredno visokim temperaturam je na primer skoraj edina izbira PET s posebnim lepilom.
Pri dolgotrajni izpostavljenosti UV žarkom velja omeniti tudi tehnologijo tiska. Za te
namene uporabljajo tehnologijo s suhim tonerjem, ki se veliko bolje obnese kot
klasična. [12]
V nekaterih primerih je etiketa izpostavljena čistilom, topilom, maščobam, kislinam,
lugom in drugim kemikalijam. V teh primerih se načeloma bolje obnesejo sintetični
materiali. Večinoma se uporablja tudi dodatna zaščita tiska, največkrat z UV zaščitnim
lakom. Tako preprečimo morebitno kemično reakcijo kemikalije in tiskarske barve,
nanešene na osnovni material. Ko imamo opravka s čistili in vlago, lahko uporabimo
tudi premazne papirje, ki pa jih je treba obvezno zaščititi z lakom. V primeru, da je
podlaga za lepljenje vlažna ali mastna, moramo uporabiti tudi posebna lepila, včasih
pa tudi to ne pomaga in moramo površino predhodno očistiti. [12]
Obstojnost na drgnjenje moramo zagotoviti, ko so etikete izpostavljene tesnemu
stikanju z drugimi predmeti oziroma med sabo ali ko se z izdelkom ročno ali kako
drugače manipulira. Največkrat dovolj veliko zaščito dosežemo že z dodatnim
lakiranjem. Če je možno, kot osnovni material izberemo papir zaradi boljšega oprijema
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barve. Če hočemo doseči večjo mehansko obstojnost etikete, jo zaščitimo z dodatno
laminacijsko folijo, kot osnovo pa izberemo enega od sintetičnih materialov. [12]
Grafična stroka lahko poleg dobrega odtisa omogoči tudi optimizacijo specifičnih
lastnosti, tako da bo potiskana papirnata etiketa v težavnih pogojih obdržala vse
lastnosti, osnovno funkcijo in zamišljen videz.

2.6

REPRODUCIRANJE ZLATE BARVE NA ETIKETI

Dodano vrednost digitalnemu tisku daje upodabljanje zlate barve na odtisu. Zlata barva
na vinski etiketi je ena izmed možnosti, ki doprinese k izstopajočemu izgledu, daje
»premium« videz in podraži sam izdelek. Zlato barvo pa lahko na etiketah dosežemo
na več načinov.
Najpogosteje uporabljeni tehnologiji sta klasični vroči zlatotisk in klasični hladni
zlatotisk. Seveda imamo na razpolago tudi druge tehnologije. Digitalni tisk rumene in
magenta barve na siv metaliziran papir je ena izmed možnosti za upodobitev zlate
barve. Zlato lahko dosežemo tudi s pomočjo sitotiskarske enote, kjer uporabimo
Pantone zlato barvo. Glede na to, da gre razvoj vedno bolj v smer digitalne tehnologije,
so se na tržišču začeli pojavljati tiskarski stroji, ki omogočajo upodobitev zlate barve
z direktnim digitalnim odtisom.
2.6.1 Klasični vroči zlatotisk
Vroči zlatotisk je najpogosteje uporabljena tehnologija za doseganje zlatega odtisa na
predhodno digitalno natisnjenih etiketah. Zlato barvo upodobimo s pomočjo folije, ki jo
odtisnemo na površino z uporabo toplote in pritiska. Tovrsten odtis omogoča močno
adhezivnost in lep sijoč izgled. Z vročo folijo pa je prav tako možno ustvariti elemente,
ki so izbočeni iz etikete in otipljivi. [17] [18]
Vroči zlatotisk (hot stamping, hot foiling) se uporablja v številnih aplikacijah in omogoča
rezultate, ki jih je nemogoče doseči na kakršen koli drugačen način. Visok sijaj,
kovinska barva, hologrami, lesena zrna itd. so ena izmed možnosti, ki jih dosežemo z
vročim zlatotiskom.
Osnova vročega zlatega tiska sta toplota in tlačni pritisk v povezavi s časom, ki
omogočata prenos pigmenta na substrat. Ko segrevamo kliše, se pigment prenese na
substrat s pomočjo tlačnega pritiska. Kliše mora biti dovolj vroč, da aktivira lepilo na
hrbtni strani folije in jo zadrži na samem substratu. Kliše pa ima tudi nalogo rezanja
folije okoli slike, ki jo želimo prenesti na substrat. [19]
Na sliki 3 so prikazane glavne komponente, potrebne za vroči zlatotisk. Te
komponente so podlaga, substrat in folija, primerne za vroči zlatotisk in kliše (matrica).
[19]
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Slika 3: Osnovni prikaz procesa klasičnega vročega zlatotiska
(Lit. vir [19])

Podlaga (anvil) je po navadi izdelana iz trdne gume ali fenolov. Biti mora dovolj
močna, da se upre obremenitvi matrice, dovolj mehka, da zaščiti matrico proti
nepravilnostim v substratu in dovolj odporna, da prenese večkratno žigosanje.
Substrat (substrate), uporabljen pri vročem zlatem tisku, mora biti primeren za vroči
zlatotisk. Substrat vpliva na samo tiskanje. Površinska napetost substrata ima enak
učinek na vroče žigosanje, kot jih ima na tiskanje. Poroznost materiala pa vpliva na
samo hitrost žigosanja.
Folija, primerna za vroči tisk (hot stamp foil), je sestavljena iz nosilca in različnih
premazov, ki se prenesejo na sam substrat. Na sliki 4 je prikazana sestava takšne
folije.

Slika 4: Prikaz strukture folije za vroči zlatotisk
(Lit. vir [19])

Od premazov, ki so nanešeni na poliestrski nosilec, ima največjo vidno funkcijo sloj s
pigmentiranimi delci, brez katerih ne bi bilo zlatega ali kakršnega koli drugega
metalnega videza na odtisu.
Kliše (hot stamping die) sestavlja gravirana plošča. Sestavljena je iz tiskovnih
površin oz. elementov, ki prenašajo pigment in se odtisnejo na substrat ter netiskovnih
površin, ki ne prenašajo folije in se ne tiskajo. Pomembno je, da material, iz katerega
je kliše, zadrži čim več toplote na površini. Obstajata dva glavna načina graviranja
klišeja za uporabo v vročem zlatotisku. Osnovna metoda se imenuje »photograving«
ali tako imenovano fotograviranje. Pri tem postopku se slika prenese na material preko
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fotografskega negativa. Nezaželena kovina pa se nato odstrani z jedkanjem s pomočjo
močne kisline. Fotograverni postopek je primeren za proizvodnjo kompleksnejših slik,
saj se z obsegom in kompleksnostjo strošek proizvodnje ne spremeni. Novejša metoda
za izdelavo klišeja, primernega za vroči zlatotisk, je »CNC graving« oz. CNC
graviranje. Pri tem postopku je slika v elektronski obliki. Specializirana programska
oprema generira poti orodij, da le-ta odstranijo neželeni material oz. netiskovne
površine. Količina in kompleksnost slike pa močno povečata strošek izdelave klišeja.
Postopek je zato primeren za enostavnejše slike.
Poznamo dve osnovni delitvi strojev za vroči zlatotisk, in sicer »vertical hot foil
printing machines« (vertikalni stroji za vroči zlatotisk) in »roll-on machines«
(rotacijski stroji za vroči zlatotisk). Vertikalne stroje za vroči zlatotisk delimo na tiste, ki
jih operiramo ročno in tiste, ki delujejo samodejno (avtomatsko). Obe vrsti delujeta po
istem principu. Parametri, kot so temperatura, tlak in čas pa so odvisno od folije in
substrata (materiala), ki se tiska. Kakovostni stroj omogoča prilagodljivost zgoraj
naštetih parametrov. Samodejna naprava omogoča veliko bolj dosledne rezultate kot
ročna. Rotacijski stroji za vroči zlatotisk vsebujejo silikonski valj, ki zagotavlja primerni
tlak in temperaturo v določenem času. Spodnja slika na levi prikazuje proces
vertikalnega stroja za vroči zlatotisk, medtem ko desna slika prikazuje proces
rotacijskega stroja za vroči zlatotisk. [20]

Slika 5: Proces vertikalnega stroja za vroči zlatotisk (levo), proces rotacijskega stroja za vroči zlatotisk
(desno)
(Lit. vir [20])

Klišeji, ki se uporabljajo na obeh strojih, so po navadi iz medenine, jekla in magnezijeve
ali silikonske gume. Pogosteje so uporabljene silikonske gume, saj pri njih prihaja do
manj nepravilnosti na površini. Seveda pa je izbira odvisna od želje naročnika. Slika 6
prikazuje kliše iz silikonske gume in kliše iz kovine.
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Slika 6: Kliše iz silikonske gume (levo), kliše iz kovine (desno)
(Lit. vir [20])

Kot smo že omenili, so pri vročem zlatotisku potrebne folije, ki jih uporabljamo namesto
tiskarske barve. Folije so lahko različne, odvisno od proizvajalca. Na trgu imamo
ogromno proizvajalcev teh folij. Eden večjih proizvajalcev tovrstnih folij je podjetje Kurz,
ki ponuja metalizirane, pigmentirane, difrakcijske, holografske, magnetske in potiskane
folije. V etiketni industriji se pri dodelavi večinoma uporabljajo metalizirane folije, ki so
namenjene »premium« etiketam za vino, kozmetiko, žganje itd. Slika 7 prikazuje nekaj
apliciranih folij na material, ki jih ponuja zgoraj omenjeno podjetje Kurz.

Slika 7: Folije, primerne za vroči zlatotisk
(Lit. vir [21])

2.6.2 Klasični hladni zlatotisk
Hladni zlatotisk je postopek, pri katerem se folija prenese na substrat s pomočjo
posebnega lepila. UV-lepilo je natisnjeno na substrat preko normalne tiskarske enote,
kot sta na primer ofset ali flekso. Za tem je folija laminirana na substrat, kjer se strdi s
pomočjo predhodno nanešenega lepila in UV-svetlobe. Nosilec folije se v zadnjem

16

koraku odstrani, ostali del folije pa se prilepi na tiskano površino. Slika 8 prikazuje
proces hladnega zlatotiska. [22]

Slika 8: Osnovni prikaz procesa klasičnega hladnega zlatotiska
(Lit. vir [22])

Na trgu obstajata dve tehnologiji hladnega zlatotiska, in sicer hladni zlatotisk z mokro
laminacijo (wet lamination) in hladni zlatotisk s suho laminacijo (dry lamination). Obe
tehnologiji temeljita na zgoraj opisanem postopku. Vsak proces uporablja posebno
oblikovano lepilo, ki ni zamenljivo v samem procesu. Glede na tiskalnik in njihove
lastnosti se odločimo, katero tehnologijo bomo uporabili.
Proces hladnega zlatotiska je bil v osnovi zasnovan za fleksotiskarski stroj. Z razvojem
se je izkazalo, da lahko uporabljamo hladni zlatotisk tudi pri rotacijskem knjigotisku,
ofsetnem tisku in sitotisku.
V nadaljevanju bomo opisali postopek obeh tehnologij, uporabljenih s fleksotiskarsko
enoto. Postopek hladnega tiska v obeh primerih poteka v fazi tiskanja in ne po tiskanju
substrata.
Pri suhi laminaciji UV-sušilnik aktivira lepilo, kar naredi lepilo lepljivo. V naslednjem
koraku je željena folija nanešena na substrat in takoj za tem odstranjena. Kjer je bilo
nanešeno lepilo, ostane folija in s tem zamišljena grafika.

Slika 9: Osnovni prikaz procesa suhe laminacije
(Lit. vir [23])
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Pri mokri laminaciji je folija laminirana na substrat in nato potisnjena skozi UV-sušilno
enoto. Natisnjeno lepilo se strdi in nato sledi odstranitev folije ter prikaz zamišljene
grafike.

Slika 10: Osnovni prikaz procesa mokre laminacije
(Lit. vir [23])

Hladni zlatotisk dovoljuje mnogim tiskalnikom nadgraditev in s tem razširitev ponudbe
z minimalnim vložkom. [23]
Pri hladnem zlatotisku se za nanos zlate barve uporabljajo folije, ki so zgrajene
drugače kot folije pri vročem tisku. Slika 11 prikazuje strukturo folije za hladni zlatotisk.

Slika 11: Prikaz strukture folije za hladni zlatotisk
(Lit. vir [23])

Folija je zgrajena iz tankega filma, obloge z zadržanim sproščanjem, laka, aluminija in
lepila. Osnovna konstrukcija vseh folij za hladni zlatotisk je enaka, vendar se od
proizvajalca do proizvajalca ločijo njihove specifikacije. Vsaka folija ima svoje lastnosti
glede na sprostitev, poroznost, oprijem in potiskljivost.
Glavne prednosti hladnega zlatotiska:


niso potrebne enote za vroči zlatotisk,



niso potrebne izkušnje z vročim zlatotiskom,



ni potrebe po graviranih valjih,



nižji stroški,



uporaba standardnih tiskarskih plošč,



stroškovne prednosti na kratki rok.

Seveda pa ima tovrstna tehnologija tiska tudi precej minusov. Problem se pojavi pri
suhih, poroznih materialih. V tem primeru folija za hladni zlatotisk ni učinkovita v
primerjavi s folijo za vroči zlatotisk, ki blesti v takšnih pogojih. S hladno folijo prav tako
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ne moremo doseči otipljivega odtisa. Folija za hladni zlatotisk nikakor ni zamenjava za
folijo za vroči zlatotisk, nudi pa priložnosti uporabe te folije na več trgih in v več
aplikacijah. [24]
Hladni zlatotisk se uporablja predvsem pri manj zahtevnih proizvodih. Uporablja se na
etiketah in embalažah, pri katerih želimo upodobiti zlato barvo v manjšem obsegu.
Hladni zlatotisk je odlična izbira za otroške nalepke, darilne kartice, vinske etikete,
gospodinjski material, kozmetično embalažo itd.
Z razvojem metalnih, holografskih in drugih folij pa se je trg hladnega zlatotiska začel
povečevati.
Tudi pri blagovni znamki LabelProfi d.o.o. imajo možnost uporabe klasičnega hladnega
zlatotiska, vendar se v večji meri poslužujejo vročega zlatotiska.
2.6.3 Alternative klasičnemu zlatotisku
Reproduciranje zlate barve in s tem dodajanje dodane vrednosti izdelku je postal trend
na številnih aplikacijah in vsekakor tudi na vinskih etiketah. Proizvajalci strojev želijo
slediti trendom in uporabnikom ponuditi najbolj optimalni zlat odtis, tako po kvaliteti in
tudi ceni. Prav zaradi tega se na trgu razvijajo nove in enostavnejše tehnologije, ki
ponujajo alternativo klasičnim aplikacijam tiska.
2.6.3.1

Digitalni tisk na metaliziran papir

Ena izmed alternativ vročemu zlatotisku je upodobitev zlate barve s pomočjo
digitalnega tiska (elektrofotografija) na metaliziran etiketni papir. Ključnega pomena za
upodobitev zlate barve je torej metaliziran papir, ki je prevlečen s plastjo aluminija in
nato dokončan z mat ali sijaj učinkom, ki ponuja dekorativno ali zaščitno lastnost
izdelku.
Za ustvarjanje metaliziranega papirja sta lahko uporabljena dva sistema, in sicer
laminacija ter vakumska laminacija. Poznamo dve vrsti reliefne strukture
mateliziranega papirja, ki sta rezultat fizične obdelave v reliefnem stroju, in sicer Linen
in Pinhead. Za vinsko nepovratno stekleno embalažo se uporablja metalizirana folija,
teže 75, 85 in 95g/m2, medtem ko za bolj luksuzna vina, folije, gramature 300g/m2.
Tovrstne metalizirane folije so primerne za katero koli tehnologijo tiska. [25]
Takšno upodabljanje zlate barve je precej cenejše od ostalih tehnologij, saj pri sami
upodobitvi ne potrebujemo dodatnega klišeja ali sita. Torej se lahko zlata barva pojavi
na več spremenljivih elementih brez dodatnih stroškov zakupa klišeja ali sita.
Pri tovrstnem odtisu je izjemno pomembna tudi sama priprava etikete za tisk.
Elemente, za katere ne želimo, da so v metalizirani barvi, moramo podložiti z belo
barvo, medtem ko moramo za tiste, ki jih želimo imeti v zlati, srebrni ali kakšni drugi
metalni barvi, nanesti točno določeno barvo v točno določenem razmerju. Na primer,
na srebrno metalizirano folijo lahko upodobimo zlato barvo s pomočjo nanašanja
rumene in magenta barve, ki je primerljiva barvi zlate z vročim zlatotiskom.
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Prednost tiska na metalizirano folijo je tudi doseganje različnih odtenkov zlate, tako da
reguliramo odtenek rumene in magenta barve, ki jo nanesemo na srebrno folijo.
Možnost pa je tudi dodati kovinski efekt sliki ali drugim elementom, tako da zmanjšamo
opaciteto podložene bele barve.
2.6.3.2

Zlata barva kot peta barva v procesu tiska

Zlato barvo lahko na samem odtisu dosežemo tudi z dodatnimi barvami, ki nam jih
ponujajo najrazličnejši proizvajalci.
Ena izmed možnosti je tehnologija sitotiska v fazi dodelave. Stroj Berra omogoča s
pomočjo sitotiskarske enote možnost odtisa dodatne Pantone barve, v našem primeru
zlate. Prav tako stroj Digicon Serie 3 omogoča s pomočjo fleksotiskarske enote
možnost odtisa pete barve. Zavedati pa se moramo, da je upodabljanje zlate barve na
klasičen način precej drago, saj je pri upodobitvi potreben nakup klišeja ali sita in tudi
nakup dodatne pete barve (zlate).
Glede na to, da gre razvoj v smer digitalne tehnologije, ponujajo proizvajalci že
ugodnejše rešitve za upodobitev zlate barve. Sedaj je možno dodatno zlato barvo
odtisniti že v samem digitalnem procesu tiska. Velika prednost je, da pri tem postopku
ne potrebujemo dodatne enote za fleksotisk ali sitotisk in s tem povezanih dragih
klišejev ali sit.
Podjetje Xeikon je namreč razvilo dva nova tonerja, ki sta namenjena tisku etiket in
embalaži in ju lahko uporabimo v peti enoti digitalnega tiskalnika. Tonerja Matte Silver
(površinsko motno srebrni) in Palladium Silver (paladij srebrni) sta začetnika nove
kolekcije Xeikon tonerjev, Creative Colors Toner. Toner Matte Silver po besedah
proizvajalca zagotavlja metalni vtis tiskovin, Palladium Silver pa daje površinsko
strukturiran metalni učinek. Velik napredek se kaže v tem, da je z njima možno digitalno
tiskati obstojne etikete in embalažo z dodano vrednostjo. Z novima tonerjema je
proizvajalec postavil v etiketni in embalažni industriji digitalni tisk še en korak pred
klasičnim (analognim) tiskom. [26]
Prav tako je podjetje Xerox na tržišče postavilo The Xerox Color 800i in 1000i Presses,
ki vsebujeta peto tiskalno enoto, ki omogoča tisk posebnih suhih barv. V peti enoti
lahko uporabimo barve Xerox® Metallic Dry Inks, za katere proizvajalec trdi, da so
edinstvene kovinske barve, ki omogočajo otipljiv odtis brez dodatnih stroškov
tradicionalnih postopkov. Med njimi sta PANTONE 871C (gold) in 877C (silver). [27]
Na tržišču obstaja še ogromno takšnih in podobnih alternativ pri upodabljanju zlate
barve. Očitno pa je, da gre razvoj v etiketni in embalažni industriji predvsem v digitalni
tisk in poenostavljeno upodabljanje metalnih barv brez klasičnih tehnologij kot s
fleksotiskom in sitotiskom.
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3 OPIS UPORABLJENIH MATERIALOV IN METOD
3.1

MATERIALI

3.1.1 Etiketni papir
V magistrski nalogi smo uporabili dva različna samolepilna etiketna papirja v roli, in
sicer siv metaliziran papir SILVER VAC, proizvajalca UPM in bel premazan papir
AJ113, proizvajalca FASSON.
3.1.1.1

Samolepilni metaliziran etiketni papir v roli

Metaliziran papir je namenjen doseganju posebnih učinkov in je lahko alternativa
klasičnemu zlatotisku. SilverVac siv metaliziran etiketni papir v roli smo uporabili pri
digitalnem tisku (elektrofotografija) s tiskalnim strojem Xeikon 3030, s katerim smo z
nanosom rumene in magenta barve dosegli zlat odtis. Osnovne tehnične specifikacije
metaliziranega papirja SilverVac so opisane v preglednici 2.
Preglednica 2: Osnovne tehnične specifikacije metaliziranega papirja SilverVac

3.1.1.2

Samolepilni premazan etiketni papir v roli

Premazan papir je namenjen kakovostnim odtisom in je tako primeren tudi za vinske
etikete. Etiketni papir v roli AJ113 smo uporabili pri reproduciranju zlate barve s
pomočjo vročega zlatotiska in sitotiska. Osnovne tehnične specifikacije premazanega
papirja AJ113 so opisane v preglednici 3.
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Preglednica 3: Osnovne tehnične specifikacije premazanega papirja AJ113

3.1.1.3

Folija za vroči zlatotisk

Folija za vroči zlatotisk je namenjena doseganju posebnih učinkov. Uporabimo jo pri
dodelavi etiket, kjer jo na material apliciramo s pomočjo stroja za klasični vroči zlatotisk.
Zlato folijo EC smo aplicirali na premazan etiketni papir AJ113 s pomočjo stroja Berra.
Potrebna je bila izdelava klišeja za elemente, ki smo jih želeli imeti v zlati barvi.
Osnovne tehnične specifikacije metalizirane folije EC so opisane v preglednici 4.
Preglednica 4: Osnovne tehnične specifikacije EC metalizirane folije

22

3.1.1.4

Pantone barva 871 C

Pantone barve so namenjene doseganju posebnih učinkov. Dodatno Pantone barvo
871 C smo aplicirali na material AJ113 s pomočjo sitotiska na stroju Berra. V ta namen
je bila potrebna izdelava sita za elemente, ki smo jih želeli imeti v zlati barvi. Slika 12
prikazuje odtenek zlate Pantone barve 871 C.

Slika 12: Zlata Pantone barva 871 C

23

3.2

TISKALNIKI IN STROJI ZA DODELAVO ETIKET

3.2.1 Tiskalnik Xeikon 3030

Slika 13: Digitalni tiskalnik Xeikon 3030
(Lit. vir [28])

Na sliki 13 je prikazan Xeikonov digitalni tiskalnik 3030 belgijskega proizvajalca.
Tiskalnik deluje z rotacijsko tehnologijo elektrofotografije s suhim tonerjem in omogoča
tisk s širino 330mm. Namenjen je tisku etiket in embalaže. Ponuja stabilen odtis na
najrazličnejše medije, tudi na metaliziran papir. Z Xeikon ekološkimi barvami ponuja
kakovosten odtis resolucije do 1200 x 3600dpi. Omogoča tisk CMYK barv, poleg tega
pa omogoča tisk pete barve: bele, zaščitne ali druge spot barve. Namenjen je manjšim
in srednjim serijam, katerim omogoča cenovno konkurenčen odtis. Preglednica 5
prikazuje osnovne tehnične specifikacije tiskalnika Xeikon 3030.
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Preglednica 5: Osnovne tehnične specifikacije digitalnega tiskalnika Xeikon 3030

(Lit. vir [28])
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3.2.2 Berra

Slika 14: Stroj za dodelavo etiket Berra Mod. Serismplex 250 – 330
(Lit. vir [29])

Na sliki 14 lahko vidimo stroj Berra, opremljen s posebnimi elektronskimi napravami,
ki skupaj z močno jekleno konstrukcijo dopušča dodelavo etiket na najvišjem nivoju.
Stroj vsebuje module, kot so odvijalnik, modul za sitotisk, modul za vroči zlatotisk,
previjalnik, navijalnik na kartonsko jedro itd. Module je mogoče med seboj kombinirati.
Tako jih lahko odvzamemo ali dodamo. Stroj poleg sestavljivih modulov vsebuje tudi
UV-sušilec in zavore za module. V magistrski nalogi smo uporabili modul za vroči
zlatotisk in sitotsik. Preglednica 6 prikazuje tehnične specifikacije uporabljenih
modulov.
Preglednica 6: Osnovne tehnične specifikacije modula Berra Mod. Serisimplex 250 – 330

(Lit. vir [29])
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3.3

METODE

3.3.1 Dizajn vinske etikete
Oblikovali smo kolekcijo »premium« etiket za vino proizvajalca Pesrl. Vinske etikete so
bile zasnovane za temnozeleno, šampanjec steklenico s plutovinastim zamaškom.
Dizajn etikete sestavljata sprednja in zadnja etiketa. Sprednja etiketa ima predvsem
estetsko vlogo in je namenjena pritegniti kupca z dizajnom. Vsebuje le nekaj osnovnih
informacij o vinu. Zadnja etiketa ima informacijsko vlogo in vsebuje vse potrebne
informacije, ki jih vino na trgovskih policah mora vsebovati.
Oblikovali smo etikete nestandardnih oblik, v katere smo vključili zlate in srebrne
elemente. Grafike za vinske etikete smo izdelali v programu Adobe Illustrator, ki
omogoča delo z vektorsko grafiko in je tako poleg programa Adobe Indesign in Adobe
Photoshop najbolj primeren program za oblikovanje grafik za etikete. Slike 15, 16 in
17 prikazujejo dizajne etiket za kolekcijo vin Pesrl.

Slika 15: Dizajn vinske etikete za vino Laški rizling proizvajalca Pesrl
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Slika 16: Dizajn vinske etikete za vino Šipon proizvajalca Pesrl

Slika 17: Dizajn vinske etikete za vino Rumeni muškat proizvajalca Pesrl
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3.3.2 Testna forma
Z namenom celostne analize kakovosti etiket smo izdelali testno formo z različnimi
testnimi elementi, ki smo jo v samem procesu tiska in v dodelavi etiket reproducirali na
samolepilni etiketni papir v roli s pomočjo treh različnih tehnologij za upodabljanje zlate
barve. Na sliki 18 lahko vidimo izrisano testno formo z elementi za testiranje. Odtise
testne forme smo analizirali in jih med seboj primerjali.

Slika 18: Testna forma, ki smo jo odtisnili s tremi različnimi tehnologijami za reproduciranje zlate barve
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3.3.3 Vzorci za preizkušanje
Preizkušali smo dva različna vzorca samolepilnega etiketnega papirja v roli, ki smo ju
dobili pri podjetju LabelProfi d.o.o. Na njiju smo reproducirali zlato barvo s pomočjo
treh različnih tehnologij. Na materialih smo opravili analizo tiskovnega materiala, in
sicer pregibno odpornost in hrapavost. Preglednica 7 prikazuje specifikacije vzorcev
materialov, ki smo jih preizkušali.
Preglednica 7: Vzorci etiketnega papirja, ki smo ga preizkušali

S pomočjo treh različnih tehnologij za reproduciranje zlate barve smo na omenjeni
etiketni papir upodobili testno formo. Tako smo dobili 3 različne vzorce za
preizkušanje. Zlato barvo smo na etiketni papir prav tako reproducirali pri podjetju
LabelProfi d.o.o. Na vzorcih smo izvedli vizualno oceno, slikovno analizo in analizo
odtisov. Vzorce smo analizirali in jih med seboj primerjali. Preglednica 8 prikazuje
specifikacije uporabljenih vzorcev, ki smo jih preizkušali.
Preglednica 8: Vzorci odtisov, ki smo jih preizkušali
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3.3.4 Analiza tiskovnega materiala
3.3.4.1

Pregibna odpornost

Pregibna odpornost papirja je lastnost, ki določa mehansko jakost in elastičnost
papirja. Gre za mehansko lastnost papirja, ki pove maksimalno število pregibov,
potrebnih, da se obremenjeni preizkušanec pretrga. Povezanost vlaken in s tem
mehanska jakost se v strukturi papirja znižuje v odvisnosti od naraščajočega števila
pregibov. Preizkušanje se izvaja na napetem preizkušancu, pri čemer se pregib
prižema z vpetim preizkušancem. Na pregibno odpornost vpliva kakovost vlaken,
gramatura papirja, kartona ali lepenke, medvlakenska povezava, togost vlaken,
vsebnost vlage ter prisotnost lesovinskih vlaken in polnil. [30]
Pregibno odpornost etiketnega papirja smo izvedli na aparatu MIT. Potrebovali smo
vzorce etiketnega papirja, razrezanega na dimenzije velikosti 15x165mm. Vsak vzorec
posebej smo vpeli na aparat in ga obremenili z maso 2kg. Vzorci so se do pretrga
pregibali pod kotom 135° s hitrostjo 175 pregibov na min (p/min). Iz števca smo ob
pretrgu odčitali število dvojnih pregibov, ki je bilo potrebnih, da se je material pretrgal.
Meritve smo opravili na dveh vzorcih, in sicer na metaliziranem papirju SilverVac
(vzorec SILVERVAC) in premazanem papirju AJ113 (vzorec AJ113). Za vsak vzorec
smo naredili 3 meritve in iz njih izračunali povprečje. Vzorce smo testirali v eni smeri,
in sicer v smeri tiska papirja. Slika 19 prikazuje aparat za merjenje pregibne odpornosti
MIT.

Slika 19: Aparat za merjenje pregibne odpornosti MIT
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3.3.4.2

Hrapavost

Hrapavost, ki je določena z metodo po Bendtsenu, je količina zračnega toka v ml/min
pretoka zraka, ki prehaja med merilnim obročem merilne glave aparata in površino
preizkušanca. Čim večji je pretok zraka ob površini preizkušanca, tem bolj hrapava je
površina vzorca. [30]
Hrapavost etiketnega papirja smo merili z aparatom za merjenje hrapavosti po
Bendtsenu. Aparat meri pretok zraka skozi preizkušance. Vzorce premazanega
etiketnega papirja AJ113 (vzorec AJ113) in metaliziranega etiketnega papirja
SilverVac (vzorec SILVERVAC) dimenzij A5 smo vsakega posebej položili na stekleno
ploščo. Po vklopu kompresorja smo merilno glavo aparata postavili na preizkušanec.
Po 5 min mirovanja stožca v kapilari rotametra smo odčitali pretok zraka skozi vzorec
v ml/min. Za vsak vzorec smo naredili 10 meritev na različnih mestih papirja, nato pa
smo iz 10 odčitanih meritev za vsak vzorec izračunali povprečje. Merilno področje smo
imeli nastavljeno na 15-150ml/min. Meritve smo opravili samo na zgornji strani
etiketnega papirja, saj zaradi samolepilnih etiket spodnja meritev ni bila potrebna. Slika
20 prikazuje aparat za merjenje hrapavosti po Bendtsenu.

Slika 20: Aparat za merjenje hrapavosti po Bendtsenu
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3.3.5 Analiza odtisov
3.3.5.1

Vizualna ocena odtisov

Vizualno smo ovrednotili kakovost vzorcev. Na odtisih testne forme smo analizirali
tiskovno kakovost odtisa. Za analizo smo si izbrali določene elemente testne forme in
na njih vrednotili sijaj, lesk, ostrino, otip ipd.
3.3.5.2

Slikovna analiza odtisov

Odtise testne forme z upodobljeno zlato barvo smo najprej poskenirali z ločljivostjo 400
dpi in nato skene uporabili za slikovno analizo v programu Image J.
Vzorce smo poskenirali v pozitivu in negativu s kakovostnim skenerjem Epson V750
PRO. Skener smo upravljali s programom SilverFast Ai v 6.6. Preglednica 9 prikazuje
osnovne nastavitve na skenerju.
Preglednica 9: Nastavitve pri skeniranju s skenerjem Epson Perfection V750 PRO

Kakovostne skene smo uporabili za slikovno analizo. Pri analizi odtisov smo bili
predvsem pozorni na tiskovno neenakomernost odtisov, ostrino in nazobčanje ostrih
robov (wicking).
3.3.5.3

Odpornost odtisov proti adheziji (Cross-cut test)

Adhezivnost odtisov smo analizirali s pomočjo Cross-cut testa. Omenjena metoda je
namenjena testiranju oprijema lakov, premazov in tudi tiskarske barve na tiskovni
material. Zanimal nas je oprijem reproduciranega zlatega odtisa na etiketnem papirju.
Meritve smo opravili s pomočjo aparata Byko-cut universal. Pri testiranju smo imeli
nastavljeno medsebojno razdaljo šestih rezil na 2mm. Na posameznih polnih odtisih
smo naredili 40mm dolgi zarezi v vodoravni in navpični smeri. Kjer so se zareze v
vodoravni in navpični smeri križale, smo s pomočjo povečevalnega stekla vizualno
ocenili kvaliteto odtisov po kriterijih, ki jih določa standard. Standard določa oceno od
0-5. Preglednica 10 prikazuje merila standarda.
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Preglednica 10: ISO merila standarda za Cross-cut test

Slika 21 prikazuje aparat, s katerim smo izvedli adhezivnost odtisov.

Slika 21: Aparat Byko-cut universal za merjenje odpornosti odtisov proti adheziji

3.3.5.4

Odpornost odtisov proti abraziji

Odpornost odtisov proti abraziji smo merili z aparatom Labthink RT-01 Rub Tester.
Zanimala nas je površinska trdnost odtisa. Aparat sestavljata dve kovinski uteži, na
kateri smo pritrdili nepotiskan vzorec etiketnega papirja (vzorec SilverVac in vzorec
AJ113) dimenzij 270x51mm. Kovinski uteži sta skupaj z materialom drseli po površini
potiskanega materiala dimenzij 390x76mm in ustvarjalo se je drgnjene. Pri testiranju
smo upoštevali sledeče nastavitve aparata, in sicer suho drgnjenje, hitrost 106cpm,
1000 in 2000 drgnjen in 2x4lb (17,8N) uteži. Rezultate smo vizualno ocenili. Slika 22
prikazuje aparat Labthink RT-01 Rub.

Slika 22: Aparat Labthink RT-01 Rub Tester za merjenje abrazije odtisov
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3.3.5.5

Svetlobno staranje (Xenotest)

Svetlobno staranje smo izvedli s pomočjo svetlobne komore Xe test alpha (Atlas).
Metoda se imenuje Xenotest in se izvaja s pomočjo standarda SIST ISO 12040:1997.
Z njo smo ugotavljali svetlobno obstojnost odtisov, izpostavljenih filtrirani svetlobi
ksenonske žarnice. Ksenonske žarnice ali drugi svetlobni viri simulirajo delovanje
sončne svetlobe in omogočajo pospešeno testiranje. V komori smo osvetlili vzorce,
razrezane na dimenzije 1x10cm in jih starali 72 ur. 1 ura svetlobnega staranja naj bi v
realnem času predstavljala 1 dan izpostavljenosti na svetlobi. Preglednica 11 prikazuje
pogoje, ki smo jih imeli nastavljene v komori pri svetlobnem staranju.
Preglednica 11: Pogoji, nastavljeni pri svetlobnem staranju vzorcev v komori Xe test alpha (Atlas)

Slika 23 prikazuje komoro za svetlobno staranje Xe test alpha (Atlas)

Slika 23: Komora Xe test alpha (Atlas)
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3.3.5.6

Umetno staranje

Umetno staranje smo izvedli po standardu SIST ISO 560-3:1997 s pomočjo
kondicionirne komore. Vzorce smo razrezali na dimenzije 80x140mm in jih postavili v
komoro. Vzorce smo starali na nastavljeni temperaturi 80°C in vlažnosti 65%.
Opisanim pogojem so bili vzorci izpostavljeni 6 dni (144 ur). Slika 24 prikazuje
kondicionirno komoro, v kateri je potekalo umetno staranje vzorcev.

Slika 24: Kondicionirna komora za umetno staranje

3.3.5.7

Globoko zamrzovanje

Glede na to, da je steklenica vina z etiketo večkrat izpostavljena nizkim temperaturam,
nas je zanimala odpornost odtisov na zamrzovanje. Za tovrstne teste ne obstaja
določen standard, zato smo postopek preizkusa določili sami. Vzorce smo razrezali na
dimenzije 30x20mm in jih postavili v zmrzovalnik za 48 ur, izpostavljenim temperaturi
-20°C. Po 48 urah (dveh dneh) smo vzorce vzeli iz zamrzovalnika in jih takoj prepognili
na delih, kjer je bilo upodobljene največ zlate barve. Pregib smo naredili tudi na
nezamrznjenih vzorcih v velikosti 30x20mm. Tako smo dobili primerjavo med
zamrznjenimi in nezamrznjenimi vzorci. Vse pregibe smo vizualno ocenili in jih
analizirali s slikovno analizo v programu Image J.
3.3.5.8

Odpornost odtisov na vodo, olje in detergent

Vinska etiketa je izpostavljena mnogim zunanjim dejavnikom, zato nas je zanimala
obstojnost vzorcev na najpogostejše snovi, s katerimi pride v stik etiketa. Na vzorcih
smo ugotavljali obstojnost upodobljene zlate barve na tekočine: vodo, olje, detergent.
Teste smo opravili po predpisanem standardu SIST ISO 2836:2004. Za testiranje
vzorcev smo potrebovali steklene ploščice (76x26mm), filter papir (70x26mm),
tekočine (vodo, olje, detergent), utež (1kg) in pečico. Poleg naštetih stvari pa smo
potrebovali tudi čašo in pinceto.
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Vzorce smo razrezali na dimenzije 50x20mm. V tri čaše smo nalili tekočine (vodo, olje,
detergent) in s pinceto pomočili vanje filter papir. Za vsak vzorec in za vsako tekočino
posebej smo postavili dva omočena filter papirja s tekočino na stekelce in nato postavili
na filter papir posamezni vzorec, obrnjen z upodobljeno zlato barvo navzgor. Na vzorec
smo postavili še dva omočena filter papirja in stekelce. Nato smo vse skupaj obtežili z
utežjo teže 1kg. Po predpisanem času smo vzorce vzeli iz omočenega filter papirja in
jih postavili v pečico za 30min na 40°C. Rezultate vzorcev smo po sušenju vizualno
analizirali ter jih primerjali med seboj in s prvotnimi odtisi. Slika 25 prikazuje shematski
prikaz izpostavljenosti vzorcev na vodo, olje in detergent, medtem ko preglednica 12
prikazuje pogoje pri določanju odpornosti na omenjene tekočine.

Slika 25: Shematski prikaz izpostavljenosti vzorcev na tekočine: olje, vodo, detergent
Preglednica 12: Pogoji pri določanju odpornosti na tekočine: olje, vodo, detergent
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3.3.5.9

Odpornost odtisov na alkohol

Vinska etiketa je izpostavljena tudi alkoholu. Na vzorcih smo ugotavljali obstojnost
upodobljene zlate barve na 94% etanol. Teste smo opravili po predpisanem standardu
SIST ISO 2836:2004. Za testiranje vzorcev smo potrebovali čašo, alkohol in pinceto.
Vzorce smo razrezali na dimenzije 60x60mm in jih za 5 minut namočili v alkohol. Po 5
minutah smo vzorce s pinceto vzeli iz alkohola in jih postavili v pečico za 30 min na 40
°C. Rezultate vzorcev po sušenju smo vizualno analizirali ter jih primerjali med seboj
in s prvotnimi odtisi. Prav tako smo vizualno analizirali alkohol, ki se je obarval po
namakanju vzorcev. Slika 24 prikazuje shematski prikaz izpostavljenosti vzorcev na
alkohol, medtem ko preglednica 13 prikazuje pogoje pri določanju odpornosti na
omenjeno tekočino.

Slika 26: Shematski prikaz izpostavljenosti vzorcev na tekočine: alkohol
Preglednica 13: Pogoji pri določanju odpornosti na tekočine: alkohol
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1

ANALIZA TISKOVNEGA MATERIALA

4.1.1 Pregibna odpornost
Pregibna odpornost v smeri tiska samolepilnih etiket v roli je izjemno pomemba, saj
prihaja pri tisku skozi rotacije pri razvijanju in navijanju na kartonskem jedru do
pregibov etiketnega papirja. Prav tako nastajajo pregibi v sami dodelavi in pri uporabi
končnega izdelka. Prav zaradi tega je pomembo, da je pregibna odpornost tiskovnega
materiala čim večja. Torej več dvojnih pregibov kot je dosegel etiketni papir pri
preizkušanju, večja je njegova pregibna odpornost. Preglednica 14 prikazuje število
dvojnih pregibov za premazan etiketni papir AJ113 (vzorec AJ113) in metaliziran
etiketni papir SilverVac (vzorec SILVERVAC).
Preglednica 14: Odčitano število pregibov vzorcev s pomočjo aparata za pregibno odpornost MIT

Metaliziran etiketni papir SilverVac (vzorec SilverVac) je dosegel povprečno vrednost
dvojnih pregibov, 9560 pregibov, medtem ko je premazan etiketni papir AJ113 (vzorec
AJ113) dosegel povprečno vrednost pregibov 6481. Iz rezultatov lahko sklepamo, da
ima metaliziran papir SilverVac boljšo povezanost vlaken in s tem večjo mehansko
jakost kot premazan papir AJ113. Vsekakor pa sta oba etiketna papirja dobro odporna
na pregibe, saj sta dosegla visoko pregibno vrednost.
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4.1.2 Hrapavost
Hrapavost etiketnega papirja je pomembna pri samem odtisu in igra tudi pomembno
vlogo pri videzu etikete. Manjša kot je hrapavost papirja, boljši bo odtis detajlov na
papirju. Slika bo ostrejša in bolj kontrastna. Meritve hrapavosti smo opravili na vzorcu
AJ113 in vzorcu SILVERVAC.
Preglednica 15: Meritve hrapavosti, izvedene na vzorcih s pomočjo aparata za merjenje hrapavosti po
Bendtsenu z nastavljenim merilnim področjem 15-150ml/min

Iz preglednice 15 je razvidno, da je hrapavost premazanega etiketnega papirja AJ113
(vzorec AJ113) manjša od hrapavosti metaliziranega etiketnega papirja SilverVac
(vzorec SILVERVAC). Razlika v povprečju meritev med vzorcema je 14,4ml/min.
Premazan papir v nasprotju z metaliziranim papirjem vsebuje premaz, kar je posledica
manjše hrapavosti. Vsekakor pa sta oba vzorca na otip zelo gladka, kar potrjujejo tudi
same vrednosti meritev. Izmerjene vrednosti hrapavosti so namreč pri nastavljeni
minimalni nastavitvi pretoka zraka 50-150ml/min precej nizke.
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4.2

ANALIZA ODTISOV

4.2.1 Vizualna ocena odtisov
Izgled etikete in s tem zlatih elementov je ključnega pomena za doseganje dodane
vrednosti vinske etikete. Prav zaradi tega smo vzorce najprej poskenirali z ločljivostjo
300dpi in jih vizualno ocenili. Slike 27, 28 in 29 prikazujejo dele testne forme, ki smo
jih vrednotili.

Slika 27: Zlata barva reproducirana z vročim zlatotiskom

Slika 28: Zlata barva, reproducirana z digitalnim tiskom (elektrofotografijo)
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Slika 29: Zlata barva, reproducirana s sitotiskom

Skeni odtisov ne prikazujejo dejanskega stanja upodobljene zlate barve. Pri skeniranju
je prišlo do težave zaradi sijaja zlate barve in zaradi sijaja metaliziranega etiketnega
papirja. Vizualno smo ocenili odtise, ki smo jih imeli v fizični obliki.
Glede na vizualno oceno se je najbolje izkazal vzorec 1 (vroči zlatotisk). Elementi
testne forme imajo sijoč izgled in močno intenziteto barve. Ostrina elementov je dobra.
Problem se pojavlja pri manjših elementih, kjer prihaja do pomankanja delov barve in
napak na odtisih. Sklepamo lahko, da vroči zlatotisk ni primeren za tisk manjših,
podrobnih elementov. Prav tako se težave pojavijo pri negativih grafike. Kot drugi
najboljši se je na videz izkazal vzorec 2 (elektrofotografija). Sijaj zlatih elementov je
nekoliko manjši kot pri vzorcu 1. Elementi so ostri. Lepo, brez pomankanja barve, so
odtisnjeni tako manjši kot veliki elementi testne forme. Negativi in pozitivi grafik ne
povzročajo težav. Najslabše se je glede na vizualno oceno izkazal vzorec 3 (sitotisk),
ki ima najmanjši sijaj. Pri tisku je prihajalo do napak in to se vidi tudi na samem odtisu.
Odtis je neenakomeren. Elementi testne forme so neostri, saj je prihajalo do razlivanja
barve.
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4.2.2 Slikovna analiza odtisov
S slikovno analizo smo v obliki številčnih podatkov ovrednotili odtise vzorcev. Iz njih
smo izluščili koristne informacije o napakah, ki so se pojavljale pri tisku in na odtisih.
S programsko opremo Image J smo analizirali odtise na vzorcih.
Pri analizi v programu Image J smo uporabili morfološke operacije. Vsak sken vzorca,
shranjenega v formatu tiff, smo v programu spremenili v 8-bitno sliko. Nato pa smo
sliko naredili binarno. Sledila je analiza, pri kateri smo številčno na sliki ugotavljali:
pokritost celotne površine (area), povprečno sivinsko vrednost na površini (mean),
standardni odklon od sivinskih vrednosti (std dev.), minimalne in maksimalne sivinske
vrednosti (min, max) in pokritost površine z belimi in črnimi točkami (black, white).
Spodnje tabele prikazujejo rezultate elementov, ki smo jih analizirali s slikovno analizo.
Preglednica 16: Slikovna analiza tipografije na vzorcih

Slikovno analizo smo izvedli na elementih, ki vključujejo tipografijo. Zanimalo nas je
nazobčanje ostrih robov (wicking). Na vzorcu 1 (vroči zlatotisk) in vzorcu 2
(elektrofotografija) lahko opazimo lepe linije in zelo malo prisotnosti nazobčanja ostrih
robov. Najbolje se je izkazal vzorec 1 s 14.198% pokritostjo površine s črnimi točkami,
najslabše pa vzorec 3 s kar 20.228% pokritostjo. Pri vzorcu 3 (sitotisk) je že na oko
videti močno nazobčanje ostrih robov. Na odtisu je opaziti razlivanje barve, kar je
povzročilo težave pri tisku.
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Preglednica 17: Slikovna analiza pozitivov polnih površin od 2-5mm na vzorcih

Preglednica 17 prikazuje elemente polnih površin (pozitivov), dolžine 25mm in višine
od 2 do 5mm. Slikovna analiza je pokazala najmanjšo pokritost površine pri vzorcu 1
(vroči zlatotisk), in sicer 32.741%, kar pomeni najboljši odtis. Kot drugi najboljši odtis
se je izkazal vzorec 2 (elektrofotografija), kjer je pokritost površine nekoliko večja v
primerjavi z vročim zlatotiskom, še vedno pa so elementi na videz precej ostri. Kot
najslabši se je izkazal vzorec 3 (sitotisk). Na odtisu opazimo precejšnje razlivanje
barve. Elementi so neostri in opaziti je negativni pojav nazobčanja ostrih robov.
Pokritost površine s črnimi točkami je na vzorcu 3 kar 36.760%.
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Preglednica 18: Slikovna analiza negativov polnih površin od 2-5mm na vzorcih

Slikovno analizo smo izvedli tudi na negativih površin, dolžine 25mm in višine od 2 do
5mm. Zanimala nas je primerjava med pozitivi pravokotnikov v preglednici 17 in
negativi v preglednici 18. Iz preglednice 18 lahko razberemo rezultate, ki so nastali na
negativih. Najbolje se je izkazal vzorec 2 (elektrofotografija), tako na videz kot tudi v
številkah. Linije so ostre, pokritost površine pa je 45.924%. Na odtisu ni zaslediti
negativnega pojava. Pri vzorcu 1 (vroči zlatotisk) in vzorcu 3 (sitotisk) lahko zasledimo
negativni pojav nazobčanja ostrih robov. Kljub temu da so razlike v pokritosti površine
med vzorcema 1 in 2 majhne, je pri vzorcu 1 opaziti negativni pojav erozije pri številkah.
Ostali deli odtisa so ostri. Najslabše se je izkazal vzorec 3 z vrednostjo 48.484%, kar
pomeni največje razlivanje barve in s tem neostre robove. Barva se je prav tako
erozirala v številke in jih zato skoraj ni videti.
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Preglednica 19: Slikovna analiza pozitivov polnih površin od 0,2-1,8mm na vzorcih

Na odtisih so nas zanimale tudi tanjše linije od 2mm. Preglednica 19 prikazuje rezultate
slikovne analize na pozitivih polnih površin, višin od 0,2mm do 1,8mm. Kot najboljši
vzorec se je pri tankih linijah izkazal vzorec 1 (vroči zlatotisk). Pokritost površin je bila
najmanjša v primerjavi z ostalima dvema vzorcema, in sicer 16.330%. Približal se mu
je vzorec 2 (elektrofotografija) z malo večjo pokritostjo površine, 17.191%. Linije so
klub temu ostre. Če pogledamo pobliže, se opazi zelo malo nazobčanja ostrih robov.
Kot najslabši se je zopet izkazal sitotisk in s tem vzorec 3. Pokritost površine s črnimi
točkami je 24.111%, kar je precejšna razlika v primerjavi z vzorcema 1 in 2.

46

Preglednica 20: Slikovna analiza negativov polnih površin od 0,2-1,8mm na vzorcih

Preglednica 20 prikazuje odtise tanjših linij, višin od 0,2 do 1,8mm v negativu. Najboljši
odtis se je pokazal na vzorcu 2 (elektrofotografija), kjer je tudi najnižja vrednost
pokritosti površine 65.853%. Tanjše črte se lepo vidijo in ne prihaja do razlivanja barve.
Linije so ostre. Pri vzorcu 1 (vroči zlatotisk) je pokritost površine malenkost večja, kar
pomeni, da je odtis slabši in opaziti je manjše nazobčanje ostrih robov. Pri zelo tankih
črtah 0,2mm in 0,3mm prihaja do erozije črt, ki jih povzroča nazobčanje. Zelo tanke
črte niso vidne v celoti. Kot najslabši se je izkazal vzorec 3 (sitotisk) z vrednostjo
pokritosti površine 70.946%. Tanjše črte od 0,2 do 0,5mm se skorajda ne vidijo oz. se
sploh ne vidijo. V veliki meri je prisotna erozija. Robovi so neostri. Prihaja do razlivanja
barve.
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4.2.3 Odpornost odtisov proti adheziji (Cross-cut test)
Pri Cross-cut testu smo testirali oprijem zlate barve na etiketni papir. Rezultate smo
poskenirali z ločljivostjo 300dpi. Slika 30 prikazuje deformacijo vzorcev po Cross-cut
testu.

Slika 30: Odpornost odtisov reproducirane zlate barve proti adheziji na vzorcih

Iz zgornje slike je razvidno, da se je pri testu najbolje izkazal vzorec 3 (sitotisk). Ocenili
smo ga z ISO Class: 1. Pomeni, da je bilo pri križanju zarez v vzdolžni in prečni smeri
ranjenih manj kot 5% upodobljene zlate barve. Prišlo je do le manjšega odstopanja
barve. Malo slabše se je izkazal vzorec 1 (vroči zlatotisk), ki smo ga oceni med ISO
Class 1 in 2. Odstopilo je očitno več folije kot pri vzorcu 3, še vedno pa ne v tolikšni
meri kot pri vzorcu 2. Vzorec 2 (elektrofotografija) se je izkazal kot najslabši pri
odpornosti na adhezijo. Ocenilo smo ga z ISO Class 2. Pri križanju zarez je vidno
odstopanje barve. Deformacija odtisa pa je od 5 do 15%.
4.2.4 Odpornost odtisov proti abraziji
Vinska etiketa je velikokrat izpostavljena mnogim drgnjenjem, predvsem kadar gre za
transport vina, kjer so steklenice naložene ena ob drugo. Etikete se med seboj drgnejo
in prihaja do abrazijske obrabe. Obraba etikete pa se lahko pokaže tudi ob rokovanju
s steklenico. Prav zaradi tega je dobra mehanska odpornost odtisov proti abrazijski
obrabi ključnega pomena za vinske etikete. Na vzorcih nas je zanimala odpornost
upodobljene zlate barve proti abraziji. Rezultate smo poskenirali z ločljivostjo 300dpi.
Slike 31, 32 in 33 prikazujejo, kako so se pri testu izkazali vzorci po 1000 drgnjenjih in
po 2000 drgnjenjih.
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Slika 31: Odpornost odtisov reproducirane zlate barve proti abraziji na vzorcu 1 po 1000 drgnjenjih
(levo) in po 2000 drgnjenjih (desno)

Slika 32: Odpornost odtisov reproducirane zlate barve proti abraziji na vzorcu 2 po 1000 drgnjenjih
(levo) in po 2000 drgnjenjih (desno)
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Slika 33: Odpornost odtisov reproducirane zlate barve proti abraziji na vzorcu 3 po 1000 drgnjenjih
(levo) in po 2000 drgnjenjih (desno)

Rezultati so pokazali, da je na abrazijo najmanj odporen vzorec 1 (vroči zlatotisk). Po
1000 drgnjenjih se je z odtisa odstranilo precej barve, kar je razvidno s slike 31. Odtis
je v veliki meri deformiran. Na etiketnem papirju, ki se je drgnil ob odtis, lahko vidimo
sledi zlate barve, ki je je v primerjavi z ostalimi vzorci precej več. Po 2000 drgnjenjih
na vzorcu 1 si rezultati logično sledijo. Odtis je še v večji meri deformiran, na etiketnem
papirju, ki se je drgnil ob odtis, pa je še več sledi barve. S slike 32 so razvidni rezultati
vzorca 2 (elektrofotografija), ki se je izkazal bolje kot vzorec 1. Odtisi so po 1000 in
2000 drgnjenjih deformirani v manjši meri. Po 2000 drgnjenjih je zaslediti manjkajoče
dele barve na odtisu. Sprememba je opazna tudi na praznem etiketnem papirju, kjer
lahko opazimo, da je odtis po drgnjenju izgubil kar nekaj barve. Zaradi metaliziranega
papirja pa so rezultati slabše vidni. Kot najboljši proti odpornosti na abrazijo se je
izkazal vzorec 3 (sitotisk). S slike 33 vidimo, da na odtisih po 1000 in 2000 drgnjenjih
skoraj ni videti sprememb. Kljub temu pa je kar nekaj barve ostalo na praznem
etiketnem papirju, ki se je drgnil ob odtis. Po 2000 drgnjenjih opazimo pri vseh vzorcih
skoraj 2x več barve na etiketnem papirju, ki se je drgnil ob odtis kot pa po 1000
drgnjenjih. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je pri vseh odtisih zaželena dodelava
odtisov z lakiranjem ali laminacijo, ki zaščiti odtise in jih naredi odpornejše proti abraziji.
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4.2.5 Umetno staranje
Etiketni papir in odtisi so večkrat izpostavljeni skrajnim zunanjim vplivom. 6-dnevna
izpostavljenost vlagi (45%) in visoki temperaturi (80°C) je pokazala rezultate na
vzorcih, ki smo jih poskenirali z ločljivostjo 300dpi. Slike 34, 35 in 36 prikazujejo
rezultate, ki smo jih vizualno ocenili ter primerjali med seboj in s prvotnimi vzorci.
Razlike so opazne.

Slika 34: Vzorec 1 pred umetnim staranjem (levo) in po umetnem staranju (desno)

Pri vzorcu 1 (vroči zlatotisk) je po umetnem staranju prišlo do sprememb na odtisu.
Reproducirana zlata barva je v manjši meri izgubila sijaj, kljub temu pa se je ohranila
ostrina odtisov. Prav tako se iz odtisov ni odstranilo nič barve. Deformiral se je
premazan etiketni papir AJ113. Spremenil je barvo, kar je posledica visoke vlage in
temperature. Vlaga je prav tako povzročila manjše nagubanje papirja, kar je vplivalo
tudi na videz odtisov, ki so glede na vizualno oceno manj enakomerni kot na prvotnem
odtisu. Kot smo pričakovali, so odtisi, upodobljeni z vročim zlatotiskom dobro odporni
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na temperaturo, saj se tudi pri samem procesu odtisa uporablja visoka temperatura.
Manj pa je na vlago in temperaturo odporen uporabljen etiketni papir.

Slika 35: Vzorec 2 pred umetnim staranjem (levo) in po umetnem staranju (desno)

Vzorec 2 (elektrofotografija) je po umetnem staranju pokazal najboljše rezultate. Zaradi
metaliziranega etiketnega papirja skeni na sliki 35 niso v celoti realni. Glede na
vizualno oceno so odtisi v manjši meri izgubili sijaj, ohranili pa so ostrino. Iz odtisov se
ni odstranilo nič barve. Deformiral se je etiketni papir, ki je spremenil barvo, izgubil sijaj
in se v manjši meri nagubal, kar pa ni vplivalo na same odtise. Sklepamo lahko, da so
Xekonova elektrofotografija in njihove barve dobra izbira, če želimo odtisniti odtis,
odporen na visoko vlago in temperaturo. Prav tako je metaliziral papir SilverVac bolj
obstojen na vlago in temperaturo kot premazan etiketni papir AJ113.
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Slika 36: Vzorec 3 pred umetnim staranjem (levo) in po umetnem staranju (desno)

Največje razlike po umetnem staranju so se pokazale pri vzorcu 3 (sitotisk). Na odtisih
zasledimo močno razlivanje barve. Negativni pojav nazobčanja ostrih robov je opaziti
še v večji meri kot na prvotnem odtisu. Odtisi so spremenili barvo in potemneli. Prav
tako se je deformiral etiketni papir, ki je porumenel in se rahlo nagubal. Iz rezultatov
lahko sklepamo, da se uporabljena Pantone barva slabo odziva na visoko vlago in
temperaturo. Prav tako premazan etiketni papir AJ113 ni pokazal najboljših rezultatov
pri umetnem staranju.
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4.2.6 Svetlobno staranje (Xenotest)
Vinske etikete so večkrat izpostavljene svetlobi in le-ta lahko vpliva na izgled etikete.
Prav zaradi tega je dobra svetlobna obstojnost ključnega pomena, da etikete ohranijo
zamišljen izgled. Vzorce, ki smo jih pospešeno starali 3 dni v komori Xe test alpha
(Atlas), smo poskenirali z ločljivostjo 300dpi. Rezultate vzorcev smo po svetlobnem
staranju primerjali s prvotnimi vzorci, ki niso bili izpostavljeni ksenonski žarnici.

Slika 37: Vzorci pred in po svetlobnem staranju

Na sliki 37 lahko opazimo, da razlik med vzorci pred in po svetlobnem staranju vizualno
skorajda ni opaziti. Manjše spremembe opazimo na vzorcu 2, ki je rahlo zbledel in
izgubil sijaj. Prav tako je za odtenek spremenil barvo po staranju vzorec 1. Na vzorcu
3 ne opazimo nobenih sprememb, kar pomeni, da je vzorec, natisnjen s sitotiskom in
Pantone barvami najbolje odporen na svetlobno staranje.
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4.2.7 Globoko zamrzovanje
Steklenica za vino in s tem tudi etiketa večkrat pristaneta v zmrzovalniku na nizkih
temperaturah. Naredili smo test, ki nam je pomagal raziskati spremembe pred in po
zamrzovanju. Rezultate testov smo poskenirali z ločljivostjo 300dpi. Sliki 38 in 39
prikazujeta odpornost vzorcev na globoko zamrzovanje pred in po izpostavljenosti na
temperaturo -20°C.

Slika 38: Pregib vzorcev pred in po globokem zamrzovanju

Slika 39: Črno-beli pregib vzorcev pred in po globokem zamrzovanju

Glede na pregib, ki smo ga naredili na etiketi pred in po globokem zamrzovanju, smo
ugotovili, da so razlike očitne. Po zamrzovanju se pri vse vzorcih opazi večja ranjenost
odtisa oz. več beline. Največjo deformacijo odtisa opazimo pri vročem zlatotisku, tako
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pred kot tudi po zamrzovanju. Ker pa smo želeli še številčno ovrednotiti pregibe,
nastale pred in po zamrzovanju, smo na vzorcih opravili slikovno analizo. Slikovna
analiza nam je potrdila vizualno oceno s slik 38 in 39.
Preglednica 21: Slikovna analiza pregibov pred in po globokem zamrzovanju na vzorcih

Preglednica 21 prikazuje opravljeno slikovno analizo na pregibih vzorcev pred in po
zamrzovanju. Najbolje se je izkazal vzorec 2 (elektrofotografija). Pokritost pregiba s
črnimi točkami je samo 1.186%. Prav tako je razlika pred in po zamrzovanju številčno
zelo majhna. Največjo pokritost s črnimi točkami ima vzorec 1 (vroči zlatotisk), in sicer
kar 1.909% pred zamrzovanjem in 2.430% po zamrzovanju. Razlika v deformaciji pred
in po zamrzovanju je precej večja kot pri vzorcu 2. Pri vzorcu 3 (sitotisk) smo težje
ovrednotili rezultate zaradi negativnega pojava, ki se je pojavljal pri odtisu.
Neenakomerni odtis (bele pike) povzročajo problem pri slikovni analizi. Klub temu pa
lahko opazimo, da je ranjenost odtisa po zamrzovanju manjša kot pri vzorcu 1 in večja
kot pri vzorcu 2.
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4.2.8 Odpornost odtisov na vodo, olje in detergent
Vinska etiketa je velikokrat izpostavljena vodi, olju in detergentu. Le-ti lahko uničijo
etiketo ali ji poslabšajo izgled. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da so odtisi čimbolj
odporni na tovrstne tekočine. Rezultate smo poskenirali z ločljivostjo 300dpi. Slika 40
prikazuje prvotne odtise vzorcev, ki so služili kot primerjava vzorcem, katere smo
testirali na vodo, olje in detergent.

Slika 40: Vzorci pred izpostavljenostjo na vodo, olje in detergent

Slike 41, 42 in 43 prikazujejo, kako so se vzorci izkazali po testih.

Slika 41: Odpornost vzorcev na vodo

Slika 41 prikazuje rezultate izpostavljenosti vzorcev na vodo. Po 24 urni
izpostavljenosti so vzorci ohranili sijaj. Barva oz. folija se z odtisa nikjer ni odstranila.
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Manjše spremembe opazimo pri deformaciji tiskovnega materiala. Prenasičenost
materiala z vodo je povzročila valovanje etiketnega papirja in manjše gubice na samem
odtisu. Prav zaradi tega odtisi ne delujejo gladko. Opaziti je neenakomernost barve.

Slika 42: Odpornost vzorcev na olje

Slika 42 prikazuje vzorce po 24 urni izpostavljenosti na olje. Pri testu odpornosti na
olje so vzorci ohranili sijaj. Barva se iz odtisov ni odstranila. Pri vseh odtisih je zaslediti
večjo gladkost površine in enakomernost odtisov, ki se v največji meri pokažeta na
vzorcu 3 (sitotisk). Na vzorcu 3 po izpostavljenosti na olje skorajda ni zaslediti belih
pikic, ki so se pojavile kot negativni pojav pri tisku.

Slika 43: Odpornost vzorcev na detergent
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Slika 43 prikazuje izpostavljenost vzorcev na detergent. Najslabše so se izkazali
vzorci, ki so bili 3 ure izpostavljeni detergentu. Na vseh vzorcih lahko opazimo nekaj
manjših pikic, kjer se je odstranila barva. Deformiral se je tudi etiketni papir. Opazimo
lahko največje nagubanje in valovanje materiala zaradi nasičenosti z detergentom.
Odtisi vizualno delujejo negladki in neenakomerni. Prav tako so v manjši meri izgubili
na intenziteti in sijaju barve.
4.2.9 Odpornost odtisov na alkohol
Vinska etiketa je med uporabo pogosto izpostavljena alkoholu, ki je sestavni del vina.
Rezultate smo poskenirali z ločljivostjo 300dpi. Slika 44 prikazuje prvotne vzorce pred
izpostavljenostjo in po izpostavljenosti na alkohol. Rezultate smo vizualno ocenili in jih
med seboj primerjali.

Slika 44: Odpornost vzorcev pred in po izpostavljenosti na alkohol

59

Po 5-minutni izpostavljenosti odtisov na 94% etanol so bile spremembe na odtisih
očitne. Najslabše se je izkazal vzorec 1 (vroči zlatotisk). Folija se je takoj, ko smo
namočili odtis v alkohol, skoraj v celoti odstranila. Na odtisu so ostale samo majhne
sledi zlate folije. Kot drugi najslabši vzorec se je izkazal vzorec 2 (elektrofotografija).
Odtis je v manjši meri deformiran, saj se je z njega na določenih delih odstranila barva.
Prav tako je odtis spremenil barvo in izgubil sijaj. Opazili smo lahko, da se je etiketa
začela odlepljati od podlage. Šlo je namreč za samolepilno etiketo. Kot najboljši se je
izkazal vzorec 3 (sitotisk). Na odtisu po testiranju ni videti sprememb. Iz tega lahko
sklepamo, da so Pantone barve najbolj odporne na alkohol.
Pri testiranju pa se je obarval tudi 94% etanol. Slika 45 prikazuje obarvanje alkohola
po 5-minutni izpostavljenosti vzorcev.

Slika 45: Obarvanje alkohola po 5-minutni izpostavljenosti vzorcev

S slike je razvidna obarvanost alkohola, v katerega je bil namočen vzorec 1 (vroči
zlatotisk). Z odtisa je več kot 95% folije ostalo v alkoholu. Vzorec 2 in 3 v alkoholu nista
pustila sledi barve, kar pomeni, da sta odtisa dobro obstojna na alkohol.
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4.3

REALIZACIJA VINSKE ETIKETE

Oblikovali in natisnili smo kolekcijo vinskih etiket z zlatimi in srebrnimi elementi za
proizvajalca vin Pesrl.
Etikete smo natisnili na siv metaliziran papir SilverVac na digitalnem tiskalniku Xeikon
3030 v podjetju LabelProfi d.o.o. Metaliziran papir je etiketam omogočil zlat in srebrn
videz. Natisnjenim etiketam je sledila dodelava. S soft-touch laminacijo smo etiketam
dodali mat efekt z žametnim otipom. Z UV parcialnim lakom s pomočjo sitotiska pa so
določeni elementi (poimenovanje Pesrl in verz) dobili sijajni videz in gladkost. Slika 46
prikazuje končne izdelke, ki vsebujejo aplicirane etikete na steklenici in kapice s
potiskom.

Slika 46: Oblikovane etikete, aplicirane na vinski steklenici
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5 ZAKLJUČEK
Prišli smo do zaključkov, da se je glede na vizualno oceno najbolje izkazal vzorec 1
(vroči zlatotisk). Zlata barva je sijoča in intenzivnejša od odtisov, upodobljenih z
elektrofotografijo ali s sitotiskom. Najslabši je na videz vzorec 3 (sitotisk), pri katerem
je prihajalo do napak v tisku. Analiza odtisov in analiza tiskovnega material pa sta
pokazali rezultate, ki smo jih lahko ovrednotili. Analiza tiskovnega materiala je
pokazala dobro pregibno odpornost na premazanem etiketnem papirju AJ113 in
metaliziranem etiketnem papirju SilverVac. Rezultati pri testu hrapavosti so nam podali
nizke vrednosti pri obeh vzorcih, kar pomeni, da je etiketni papir precej gladek.
Premazni etiketni papir je manj hrapav kot metaliziran papir, kar smo tudi pričakovali.
Slikovna analiza je pokazala najboljše rezultate pri vzorcu 1 (vroči zlatotisk) in vzorcu
2 (elektrofotografija). Vzorec 1 se je najbolje izkazal pri pozitivih, medtem ko se je pri
negativih najbolje izkazal vzorec 2. Najslabše se je izkazal vzorec 3 (sitotisk), kjer je
slikovna analiza pokazala veliko nazobčanje ostrih robov in razlivanje barve. Posledica
negativnega pojava je prevelika testna forma in lepljenje sita z barvo na odtis. Glede
na test adhezivnosti in abrazije se je najbolje izkazal vzorec 3 (sitotisk). Ugotovili smo,
da so Pantone barve, upodobljene s pomočjo sitotiska, dobro odporne na drgnjenje.
Prav tako je oprijem barve na etiketni papir boljši v primerjavi z ostalima odtisoma.
Najslabše se je pri adheziji izkazal vzorec 1 (vroči zlatotisk), kjer se je odtis precej
deformiral. Pri abraziji ima najmanjši oprijem barve vzorec 2 (elektrofotografija). Po
izpostavljenosti vzorcev na vodo, olje in detergent so bile deformacije v večji meri
opazne na vseh vzorcih, ki so bili izpostavljeni detergentu. Vzorci so se nagubali, odtis
zlate barve pa je izgubil na intenziteti in deluje neenakomerno (zdelano). Voda je na
vzorcih pustila manjše posledice kot detergent. Najmanj pa so se odtisi degradirali po
izpostavljenosti na olje. Vzorca 1 in 2 sta ostala nespremenjena, na vzorcu 3 pa
presenetljivo opazimo manjši negativni pojav belih pikic kot pred izpostavljenostjo. Po
izpostavljenosti na alkohol so rezultati pokazali očitno odstopanje folije na vzorcu 1
(vroči zlatotisk). Manjše spremembe so vidne tudi na vzorcu 2 (elektrofotografija),
vendar nikakor v tolikšni meri kot pri vzorcu 1. Največjo odpornost na alkohol ima
vzorec 3 (sitotisk). Umetno staranje je na vseh vzorcih pustilo posledice, vendar v
največji meri na vzorcu 3 (sitotisk), kjer se je deformiral tako odtis kot tudi tiskovni
material. Prav tako so spremembe na vzorcih vidne po globokem zamrzovanju.
Največje spremembe opazimo na vzorcu 1, pri katerem je pregib povzročil največjo
ranjenost odtisa. Svetlobno staranje na vzorcih ni pustilo vidnih sprememb, razen pri
vzorcu 2, kjer je zaslediti manjšo zbledelost barve.
Digitalni odtis (elektrofotografija) na metaliziran papir, kot alternativa, lahko vsekakor
konkurira klasični tehnologiji vročega zlatotiska in ga v več meritvah celo prehiti.
Konkurira mu lahko predvsem pri odpornosti na abrazijo, odpornosti na alkohol in tudi
pri staranjih, kot je svetlobno in umetno staranje ter globoko zamrzovanje. Res je, da
ga vizualno s sijajem in intenziteto barve težko preseže, vendar omogoča boljši odtis
62

negativnih površin in podrobnosti. Digitalni odtis je prilagodljivejši, omogoča tisk
variabilnih podatkov in zagotavlja stabilen odtis. V primerjavi z vročim zlatotiskom pa
je tudi cenovno ugodnejši, saj ni potreben dodatni strošek klišeja in folije. Potrdimo
lahko hipotezo, da je v celoti z digitalno tehnologijo izdelana etiketa vključno z
modificiranim zlatotiskom najboljša alternativa vročemu zlatemu tisku.
Alternativni odtis, upodobljen s sitotiskom, nikakor ne more v tolikšni meri konkurirati
nobeni oz. zgoraj navedenih tehnologij. Konkurira jima lahko v odpornosti na adhezijo
in abrazijo, glede na vizualno oceno in slikovno analizo pa ju nikakor ne more preseči.
Prav tako je upodabljanje dražje zaradi potrebnega sita in dodatne Pontone barve.
Naročniki se redkeje odločajo za tovrstno tehnologijo reproduciranja zlate barve.
Ugotovili smo, da bi potrebovali vsi vzorci za boljšo obstojnost barve dodatno
laminacijo ali lakiranje. Tako bi bili vzorci bolj odporni na adhezijo in abrazijo ter
najverjetneje tudi na vse tekočine in staranja. Pri podjetju LabelProfi d.o.o. se pri večini
odtisih poslužujejo dodelavam za zaščito odtisov, saj lahko le-tako naredijo odtis,
obstojnejši na zunanje dejavnike.
Oblikovano kolekcijo etiket smo glede na rezultate natisnili s pomočjo digitalne
tehnologije (elektrofotografija). Prav tako smo upoštevali potrebo po laminaciji. Trdimo
lahko, da smo z novim dizajnom in kakovostnimi digitalnimi tehnologijami naredili
etiketo privlačnejšo kupcu.
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