UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

STANDARDIZIRANI TISK BARVNIH
KART NA ČASOPISNI ROTACIJI

Tine Draškič
Ljubljana 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

STANDARDIZIRANI TISK BARVNIH KART NA ČASOPISNI
ROTACIJI
DIPLOMSKO DELO

TINE DRAŠKIČ

LJUBLJANA, julij 2016

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGIENEERING
DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ARTS AND DESIGN

STANDARDIZED PRINT COLOUR CHARTS ON THE NEWS
ROTATION
DIPLOMA THESIS

TINE DRAŠKIČ

LJUBLJANA, July 2016

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 102
Število strani: 88
Število slik: 59
Število preglednic: 6
Število literaturnih virov: 15
Število prilog: 8

Študijski program:
Visokošolski strokovni študijski program Grafična tehnika

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: izr. prof dr. Sabina Bračko
Mentor: prof.dr. Tadeja Muck
Somentor: /
Član: doc.dr. Dejana Javoršek

Delovni somentor: Matic Štefan

Ljubljana;……………………………………..
I

ZAHVALA
Ob zaključku diplomskega dela, bi se rad zahvalil podjetju Delo d.o.o., ki mi je
tehnično in materialno omogočilo, da smo naredili barvne karte. Gospodu Maticu
Štefanu za veliko strokovne pomoči pri nastanku te naloge. Dr. Tadeji Muck za
vodenje in usmerjanje skozi labirint nastajanja diplomskega dela ter vsem, ki so bili
prisotni pri izvedbi praktičnega dela. Hvala vsem!

II

IZVLEČEK
Danes si proizvodnje ni mogoče predstavljati brez standardov ISO oz. SIST ISO.
Standard je pogoj za kakovostno izdelavo izdelka. Z njim kupec dobi garancijo, da bo
njegovo naročilo narejeno kakovostno in v določenih normativih, ki jih postavlja
standard. Časopisne rotacije imajo določen barvni obseg. Ker so namenjene tisku
časopisov, prilog, revij, reklam in drugih komercialnih tiskovin, je zahteva po
kakovostnem obarvanju velika. Z barvno karto, ki smo jo izdelali na časopisni rotaciji,
smo dobili izvod, ki ga stranka lahko primerja s svojimi zahtevami. Standardizirani
tisk barvnih kart na časopisni rotaciji je potekal pod normativi, ki so določeni po
standardu ISO 12647-3. Uporabljeni materiali so ustrezali normiranim materialom v
standardu. Delo je poteka pod visoko kontrolo kakovosti tiska in obarvanja. Rezultat
je izdelek, ki nam pove, kakšnega smo z uporabljenimi sredstvi zmožni narediti in po
zaslugi standarda je takšen postopek izdelave vedno mogoče ponoviti.
Ključne besede:
barvna karta, standardizirani tisk, obarvanje, prirast, časopisna rotacija.

ABSTRACT
Today, manufacturing can no longer be

imagined without the ISO or SIST ISO

standards. Standard is a prerequisite for quality manufacturing of the product. With
standards customers get some kind of guarantee that their order is produced in
certain norms set by the standard .
Newspaper rotations have fixed color range. They are made for printing newspapers,
attachments, journals, commercials and other commercial printed materials, therfore
requirment for proper coloring is large. With a color chart, printed on the newspaper
rotation a compliance with the costumer`s order can be done.
Standardized printing color charts on newspaper rotation takes place under the
norms laid down by ISO 12647-3. All materials used comply with standardized
materials in the standard. Printing is performed under high quality control of printing
and coloring The result is a product that could to produced with materials used and it
could always be repeated due to standards.
Key words:
Color scheme, standardized print, coldset rotation press.
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1 UVOD
Cilj diplomske naloge je bil natisniti in izdelati nove barvne karte z namenom uporabe
v podjetju DELO, d. o. o. Z njimi smo nadomestili stare barvne karte, izdelane leta
2005. Primerjava med staro in novo barvno karto nam je pokazala realno oceno
stanja strojev, hkrati pa izboljšala nejasnosti in pričakovanja pri novih strankah.

Glavni cilji izdelave barvne karte:
- ocena stanja strojev,
- posodobitev katalogov v prodajnem oddelku,
- zmanjšanje možnosti reklamacij zaradi obarvanja.

Barvne karte se uporabljajo v pripravi za tisk ter pri komuniciranju z zunanjimi
strankami. Uporabne so tudi pri reševanju reklamacij oziroma zapletov pri
ocenjevanju barv.
Potreba po barvnih kartah se je pokazala pri strankah, ki se odločajo za tisk svojih
izdelkov na časopisnih rotacijah. Ker se časopisna rotacija močno razlikuje od
klasičnega tiskarskega stroja na pole, večina naročnikov ne pozna osnovnih lastnosti
rotacijskega tiska, barvnega obsega ofsetne rotacije in tipov papirja.
Pri vseh teh vprašanjih je barvna karta v veliko pomoč, saj lahko naročnik v roke
prime vzorec in ga fizično primerja s svojimi vzorci oziroma željami.
Barvni tisk je za časopise zelo pomemben. Dobiček se ne ustvarja s prodajanjem
posameznih izvodov, tudi če so naklade zelo visoke. Celotna naklada, pomnožena s
ceno enega časopisa, ne pokrije niti stroškov porabljenega papirja in barve,
amortizacije stroja, plač zaposlenih itd. Glavni vir prihodkov pri časopisih so oglasi, ki
morajo biti narejeni brezhibno. Oglaševalske agencije izdelujejo oglase na
računalnikih z različno programsko opremo. Ko dobimo oglas v tisk, ga moramo
prilagoditi našim pogojem. Računalniški zaslon deluje po principu aditivnega mešanja
barv (RGB), tiskarski stroj pa po principu subtraktivnega mešanja barv (CMYK).
Človeško oko popolnoma enako zaznava subtraktivno in aditivno mešanje barv.
Ljudje barvi pripisujemo svetlost, nasičenost in barvni ton, medtem ko računalnik
opiše barvo kot seštevek deleža rdeče, zelene in modre barve.
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Vendar pa barvne karte ne moremo natisniti kar po občutku, zato si v grafiki
pomagamo z mednarodnim standardom ISO 12647 oziroma slovensko različico SIST
ISO 12647. Ker se je pred kratkim posodobil standard, po katerem smo delali barvne
karte, so v diplomskem delu opisane novosti nove različice. Vsi materiali, ki so bili
uporabljeni, ustrezajo pogojem, ki jih postavlja standard.
Eden od ciljev izdelave barvne karte DELO 2016 je tudi podroben opis izdelave
barvne karte in vseh uporabljenih materialov tako, da bo možna ponovitev in direktna
primerjava za prihodnje generacije. To je druga barvna karta, ki je narejena v
podjetju Delo. Prva je bila izdelana leta 2005 pod nadzorom Marka Kumarja, sam
sem takrat sodeloval pri tisku na stroju. Prva barvna karta nam je služila dobrih 10
let, nova barvna karta je njena nadgradnja.
Barvno karto DELO 2016 smo natisnjili na dveh časopisnih ofsetnih rotacijah. Na
rotaciji Colorman smo jo natisnili na strojno gladek časopisni papir Vipap SOF 45.
Preostale tri različice so narejene na rotaciji Uniset. Na drugi rotaciji smo uporabili tri
različne tipe papirja, in sicer LWC Ultra 60, MFC Vimag 54 in strojno gladek
časopisni SOF 45. Uporabljene so bile barve FLINT in HUBER, ki jih uporabljamo v
redni proizvodnji. Izvedba tiska je potekala v nadzorovanih standardnih pogojih.
Kontrola obarvanja se je opravljala v tiskarski kabini pod standardno osvetlitvijo. Za
merjenje smo uporabljali denzitometer X-Rite exact. Na tiskovni poli je bilo mersko
polje čez celo polo, ki je sestavljeno iz 100 % in 40 % procesnih barv ter dveh
kontrolnih sivih polj. Eno je sestavljeno iz 50 % črne (K) barve, drugo kontrolno sivo
polje pa iz C+M+Y.
Končne meritve so opravljene na spectrofotometru Eye one i1XTreme na suhihposušenih vzorcih. Vzorčilo se je na začetku in vsakih naslednjih 500 izvodov.
Dodelava barvne karte DELO 2016 je narejena na stroju za dodelavo Prima. Pole so
porezane s treh strani, v hrbtu pa sešite s sponko z »ušesom« zato, da je možno
posamično barvno karto vstaviti v mapo.
Naklada za vsak tip papirja je 5.000 izvodov, kar naj bi zadostovalo povpraševanju
pri zunanjih strankah za naslednjih pet let.
Izdelane barvne karte DELO 2016 se hranijo v kletnih prostorih Tiskarskega
središča, zložene pa so na kovinske regale v kupe po 100 izvodov. Prostor je
klimatiziran in brez dnevne svetlobe.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 Barvna karta
Barvne karte (ali katalogi) so utemeljene na izbrani metodi barvnega mešanja. Ne
ponazarjajo vseh barv, le tiste, ki jih je v danih razmerah mogoče upodobiti. Značilne
so na primer barvne karte za rastrsko mešanje v ofsetnem tisku s procesnimi
barvami (CMYK). Natisnjene so na določen tip papirja (sijajno, motno premazan,
naravni, časopisni) in prikazujejo le tiste barve, ki jih je tam mogoče dobiti – barvni
obseg. Na robovih barvnega prostora, ki ga zaobjema barvna karta, so primarne in
sekundarne barve; te tvorijo izhodišča za mešanje vseh drugih. Barvna karta
vizualno ponazarja barvne učinke, ki jih v standardiziranih razmerah dobimo z
značilnimi razmerji (recepturami) primarnih tiskarskih barv (standardiziran komplet
procesnih barv po SIST ISO 12647. [ 1 ]

2.1.1 Barvna karta DELO UNI-COLOR 2005
Leta 2005 smo z namenom razvoja rotacijskega tiska in izboljšanja kakovosti
barvnega časopisnega tiska naredili barvno karto DELO UNI-COLOR 2005, ki je
zasnovana na podlagi standarda SIST ISO 12647-2:2005 Grafična tehnologija –
Vodenje procesa izdelave rastriranih barvnih izvlečkov, preizkusnih in proizvodnih
odtisov – 2. del: Procesi v ofsetnem tisku.
Z njenim razvojem in izdelavo smo pridobili pomembne podatke glede nastavitev
barvnih krivulj v pripravi za tisk in postavili interne standarde za kakovost tiska. [ 2 ]
Ta standard je enak standardu ISO 12647-2:2004, ki razlikuje pet tipičnih vrst papirja:
tip 1: sijajno premazan brezlesni papir,
tip 2: motno premazan brezlesni papir,
tip 3: sijajno premazan revijalni papir,
tip 4: belkast nepremazan papir,
tip 5: rumenkast nepremazan papir.
Barvni opis CIEL*a*b* velja pri merjenju s svetlobo D50, standardnim opazovalcem
2°, z merilno tehnologijo 0/45 ali 45/0 in črno podlago. [ 3 ]
Standard nam za rotacijski tisk določa tudi liniaturo rastra in tonski obseg. Liniatura je
45−70 cm-1, ter opaciteto ( A), 3- 97 % za revijalni tisk in 40 cm-1 ter opaciteto (A)
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3-90% za časopisni tisk. Barvna karta DELO UNI-COLOR 2005 je natisnjena s 60linijskim eliptičnim rastrom, tonski obseg barvnih polj v tablicah je od 0 do 100 %. [ 3 ]

2.2 Standardizacija ofsetnega tiska

2.2.1 Standard ISO 12647
V grafični industriji je zelo pomembno imeti pravilne barve. V ta namen sta nam v
pomoč standarda SIST ISO 12647-3 in 2. del. V podjetju smo ta standard s tiskom
barvnih kart upoštevali in jih posodobili, kot narekuje zadnja različica standarda iz
novembra 2014.
2.2.2 Razlika med staro in novo različico ISO standarda 12647
ISO 12647 je brez dvoma najbolj razširjena in uveljavljena družina standardov
grafične industrije. Ofsetna poglavja 1, 2 in 3 so v originalni različici izšla prvič leta
1996, spremenjena pa so bila leta 2004. Leta 2014 se je končala druga minimalna
poprava.
Objava standarda ISO 12647-2 leta 1996 je bila pomemben mejnik v standardizaciji
štiribarvnega komercialnega ofsetnega tiska. Prvič v zgodovini so bili definirani in
mednarodno uveljavljeni primarni procesni parametri. Sem spadajo tipi tiskovnih
medijev, tiskarske barve, zaporedje barv v tisku in pravila rastriranja (sukanje,
liniatura). Ti parametri so bili definirani kot ključni dejavnik za vizualen vtis končne
podobe tiskovine in so zato še danes pomemben pogoj za zagotavljanje
enakomernega standardnega tiska.
Osnovni namen standardizacije tiska je definirati ciljne zahteve tiska, in sicer imeti
geometrično deformacijo rasterske točke v mejnih vrednostih (TVI – angl. tone value
increase, povečanje rasterske tonske vrednosti ali prirast – angl. dot gain) in optično
obarvanje polnih pol pod določenimi pogoji tiska. Odtis na nepremazan papir na
primer daje večji prirast v primerjavi z odtisom na premazan papir.
Popravki v letu 2014 so se osredotočili predvsem na definicijo obarvanja polnih
površin oz. definicijo vrednosti CIEL*a*b* obarvanja polnih polj primarnih in
sekundarnih barv. Aktualna revizija tako vključuje:
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-

Seznam obstoječih tipov papirja (glede na obarvanja polnih polj in vsebnost
optičnih belil) in posodobitev s petimi novimi v razmerah tiska.

-

Izbris parametrov procesa razvijanja filma in posodobitev s parametri CTP
delovnih procesov, predvsem z definicijo krivulj raster tonskih vrednosti,
pridobljenih s tiskom linearno izdelanih plošč.

-

Splošno prečiščeno besedilo in jasno definicijo terminologije za poenoteno
komunikacijo v zagotavljanju standardne kakovosti tiska (npr. uporaba
ustreznih merskih klinov, način njihove uporabe in vrednotenje pod novimi
svetlobnimi razmerami z načinom merjenja M1).

Pomembna značilnost tretje popravljene verzije je, da ohranja osnovo posodobitve
standarda ISO12647-1. Opredeljuje ciljne vrednosti, ki odražajo tipičen vizualen vtis
odtisov, izdelanih na ustreznih tipičnih tiskovnih materialih, kot so definirani.
Pomembne navedene ciljne vrednosti so predvsem povečanje rasterskih tonskih
vrednosti, prirast in sivo ravnovesje, ki lahko v tisku znatno vplivajo na kakovost
tiskovine glede na uporabljen tiskovni material. Pomemben pogoj tiska so v aktualni
verziji tudi definirane gradacijske TVI-krivulje, ki se vrednotijo s pomočjo različnih
merskih klinov bvdm/ECI GrayCon, upoštevajoč različne pogoje pri tisku.
Podrobneje definirani pogoji pri tisku, kot so rasterske tonske vrednosti, namreč
standardno definiranim grafičnim materialom zagotavljajo popolno standardno
tiskarsko okolje, kar zadostuje za doseganje standardnih tiskovnih rezultatov. Če za
tisk uporabljamo sodobne digitalne sisteme z nestandardnimi barvami, pa so
primarno pomembne definicije in doseganje primarnih procesnih odtenkov, zato ima
v takih primerih priprava dokumentov bistveno večji pomen za doseganje končnih
izhodnih standardnih rezultatov tiska.
Z novo verzijo standarda so torej vzpostavljeni novi ciljni parametri in referenčni
barvni opisi, ki opisujejo razmere tiska po revidiranem standardu ISO 12647-2:2013.

Glavne popravljene spremembe

Seznam tipov papirja ISO 12647-2 je dopolnjen z novimi. Tovrstna posodobitev je
bila neizogibna že zato, ker tipa PT3 in PT 5 stare različice standarda ISO 12647
skoraj nista več dobavljiva na trgu. Podobno velja za premazne papirje z večjim
deležem optičnih belil (OBA – angl. Optical Brightening Agents). Diskusija v skupini
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za razvoj standarda (TC130 WG3) v sodelovanju s papirno industrijo (Paperdam
Group) je definirala osem novih značilnih osnovnih tipov papirja, ki so v naši
vsakdanji rabi.
Skupaj z osmimi navedenimi tipi tiskovnih materialov nov revidiran standard tako
opisuje 16 značilnih tiskarskih parametrov, periodično AM in neperiodično FM
rastrsko upodobitev za vsak tip tiskovnega materiala posebej.
Nove tiskarske gradacijske krivulje prirasta oz. povečanja raster tonskih
vrednosti (TVI)
V množici laboratorijskih in praktično izvedenih testov tiska, v katerih je bil cilj
opredeliti »naravno« vedenje krivulje TVI, se je izkazalo, da gre za dva pojava. Po
eni strani je mogoče definirati TVI-krivuljo kot povprečje meritev prirasta raster
tonskih vrednosti za določen tip papirja in vrsto uporabljenega rastra. Po drugi strani
pa so znatne razlike znotraj enega tipa papirja in tiska z različnimi barvami, skladnimi
s standardom ISO 2846, kar je še posebej očitno v srednjih tonih, kjer so razlike
lahko tudi +/-5 %. Zaradi CTP-osnove izdelave plošč so bistveno bolj očitne, saj nam
je stari posredni način izdelave plošč s filmom omogočal nekakšno kompenzacijo
tega odstopanja. Na sliki 1 je prikazan standardni prirast procesnih barv po ISO
12647-3:2013

Slika 1. Standardne gradacijske krivulje. [ 12 ]

6

Ključna poenostavitev je bila izvedena pozneje s poenotenjem teh krivulj za vse štiri
procesne barve. To je bila praksa tudi pri izdelavi standarda različice ISO 126472:2004, kar definira referenčni dokument FOGRA43 (tisk na tip papirja PT1/2 z
uporabo FM-rastra) in je zdaj osnova za definicijo vseh razmer tiska.

Vrednotenje z merilnimi instrumenti
Usklajena osvežitev standardov ISO 3664 (razmere opazovanja) in ISO 13655
(razmere merjenja) je privedla do boljšega usklajevanja svetlobnih razmer D50 s
svetlobnimi viri, ki se uporabljajo za merjenje in vizualno oceno. Nove svetlobne
kabine so skladne s standardom ISO 3664:2009, današnje merilne naprave pa vse
bolj podpirajo meritve v skladu z načinom merjenja M1, ki definira svetlobni vir
merskega instrumenta svetlobnega pogoja D50 vključno z UV-deležem. Revizija
standarda ISO 12647-2/3 tako definira ciljne vrednosti meritev, upoštevajoč način
merjenja M1 z uporabo bele (wb – white backing) ali črne (bb – black backing)
podlage za merjenje vzorca.
Omembe vredne so tudi definicije nadzornih klinov in njihova uporaba oziroma
postavitev na tiskovno formo. V aktualni reviziji je tako definirano, da mora 68 %
merjenih vzorcev ustrezati zahtevam standarda.
Tretja revizija standarda ISO 12647-2/3 je zgolj manjša nadgradnja že uveljavljene
zasnove za standardizacijo ofsetnega tiska in rotacijskega ofsetnega tiska. Definira
tipične tiskarske razmere za zagotavljanje pričakovanih tiskarskih rezultatov. Tovrstni
popravljeni koncept standarda je enostavno možno uporabiti za različne vrste papirja,
kot je bilo definirano že v preteklosti. Tipične razmere tiska je možno razbrati s
pomočjo odtisov linearno izdelanih tiskarskih form na različnih kombinacijah bolj
pogosto rabljenih tipičnih tiskovnih materialov. Identično lahko standard vpeljemo tudi
glede na nove merske instrumente, CTP-naprave, različne barvne odtenke papirja ali
posebne tiskarske barve za suhi ofsetni tisk. [ 4 ], [ 12 ]
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2.3 Grafični materiali
2.3.1 Tiskarske barve za tisk na rotacijah s hladnim sušenjem
Za klasične tehnike tiska so tiskarske barve sestavljene iz naslednjih bistvenih
sestavin:
- pigmenti, barvila,
- veziva,
- topilo oziroma nosilec,
- pomožna sredstva in dodatki.
Na rotacijah s hladnim sušenjem ( angl. coldset) se uporabljajo barve, ki penetrirajo v
papir. Te barve se sušijo počasneje. Na poroznem materialu prihaja do absorbcije
dela tekočine v notranjost papirja, medtem ko na površini ostajata pigment in smola v
stanju gela. Tiskovina je bolj dovzetna na pretisovanje. V primerih prekrivanja več
barv (temni toni) prihaja do prebarvanja in na tem delu se barva pretisuje na
nasprotno stran tiskovine. [ 5 ]
2.3.2 Tiskarske barve za tisk na rotacijah z vročim sušenjem

Osnovna naloga tiskarske barve je obarvanje tiskovnega materiala. Barva mora biti
zadovoljivo intenzivna, mora se dobro prenašati prek barvnega grozda valjev in se
hitro sušiti. Osnovne zahteve za kakovostne tiskarske barve so:
- primerna tekočnost (viskoznost),
- dobro obarvanje,
- hitro sušenje,
- dobro nanašanje na tiskovni material,
- vsestranska obstojnost na tiskovnem materialu.
Tiskarske barve na rotacijah z vročim sušenjem (angl. heatset) se sušijo z vročim
zrakom. Pri sušenju topilo v barvi izhlapeva tako, da ostaneta samo pigment in
vezivo. Pri sušenju z vročim zrakom lahko rečemo tudi, da se barva suši
termofiksirno.
Po sušenju mora biti barva odporna proti drgnjenju ter barvno intenzivna, sijajna in
vsestransko obstojna. [ 5 ]
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2.3.3 Papir za rotacijski tisk
LWC-papir –UPM Ultra 60 g/m2(UPM, Austrija)
Za tisk zahtevnejših tiskovin se uporabljajo premazni papirji. Dobimo jih s
premazovanjem papirja s finimi pigmenti. S premazovanjem je možno doseči
enakomernejšo in bolj gladko površino, ki je zelo primerna za tisk. Kakovost papirne
površine se izboljša že pri minimalnem nanosu premaza 3−5 g/m2. LWC-papirji imajo
5−8 g/m2 nanosa in spadajo med kakovostnejše papirje. LWC je kratica (angl. Low
Weight Coated) in v splošnem prevodu pomeni papir z nizko gramaturo, ki je
premazan. Ultra 60 ima osnovo 50 g/m2 lesovinskega papirja in 10 g/m2 premaza.
Končni premaz je fino glajen. Površina papirja ima sijaj. Vrednosti barve beline
papirja po CIEL*a*b* so: L*=91; a*=0,5; b*= -3,2. [ 5 ], [ 6 ]
MFC-papir – VIPAP Vimag 54 g/m2(Vipap, Slovenija)

MFC je kratica za strojno glajene papirje (angl. Machine Finished Coated). Za ta tip
papirja so značilne gramature 48−80 g/m2. Papir je 60−85 % izdelan iz recikliranih
lesnih vlaken. Te papirji so lahko zelo voluminozni, imajo dobre površinske lastnosti
in so dobro dovzetni za tisk. Vimag je premazan, glajen papir, izdelan pretežno iz
recikliranih vlaken in z glajenim nanosom površine. Površina je delno mat. Vrednosti
barve beline papirja po CIEL*a*b* so: L*=88; a*=0,5; b*= -4,5. [ 5 ]
Časopisni papir – VIPAP SOF 45 g/m2(Vipap, Slovenija)
Klasični časopisni papirji so strojno gladki papirji in imajo gramaturo 40−56 g/m2.
Belina časopisnega papirja je po standardu (SIST ISO 2470) 57−60 %, kar je v
primerjavi z LWC-papirji slabše. (Barva časopisnega papirja SOF 45 po CIEL*a*b* je:
L*=82,5; a*=0,0; b*=2,75). Nekateri časopisni papirji »vlečejo« proti rumeni barvi. To
so papirji z večjim deležem lesovine, ki vsebuje lignin, ki sčasoma in pod vplivom
sončne svetlobe porumeni. Papirji, ki vsebujejo večji delež recikliranega papirja, pa
»vlečejo« proti sivi barvi, in sicer zato, ker je nemogoče s trenutno tehnologijo 100%
odstraniti tiskarsko barvo in druge nečistoče iz papirja (angl. deinking), ki gre v
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reciklažo kot surovina za nov papir. Časopisni papirji so sestavljeni iz mešanice
primarnih (svežih) in sekundarnih (recikliranih) vlaken. [ 5 ], [ 8 ]

2.4 Ofsetne rotacije
Zahteva po večjih hitrostih tiska, večjih nakladah in večji aktualnosti je v letih
1920−1930 pripeljala do razvoja prvih ofsetnih rotacij. Uporabljale so se za
proizvodnjo dnevnih in občasno ilustriranih revij in časopisov. Sprva so bile
enobarvne, pozneje pa tudi večbarvne ofsetne rotacije. Rotacije so tiskarski stroji, ki
tiskajo na tiskovni material v zvitku. Glavni sestavni deli, ki sestavljajo rotacijo, so:
-

vlagalni sistem,

-

tiskovni člen,

-

zgibalni aparat,

-

nekatere ofsetne rotacije imajo tudi sušilni aparat (peč).

Vlagalni sistem ali menjalec zvitkov deluje zelo preprosto. Medtem ko na prvem
zvitku poteka proizvodnja, se pripravi drugi zvitek. Ko začne prvega zvitka
zmanjkovati, stroj avtomatično trak prvega zvitka prelepi na drugi zvitek in tisk
nemoteno teče naprej.
Tiskovni členi na rotacijah se bistveno razlikujejo od tiskovnih členov na strojih za
tisk s pole. Največja razlika je v barvnem grozdu, saj imajo rotacije precej manj
barvnih valjev. Vlaženje poteka preko vodnih aparatov − turbomixov, ki pršijo vlažilno
raztopino direktno na ofset ploščo. Tiskovne geometrije so:
-

guma – guma,

-

satelitni sistem.
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Slika 2: Tiskovna geometrija guma − guma [ 10 ]

Pri sistemu tiskanja guma proti gumi se odtisneta obe (A in B) strani hkrati. Če so
tako zaporedno postavljeni štirje členi, dobimo štiribarvno potiskan trak z obeh strani.
Papirni trak teče med gumama, ki hkrati vlečeta in porivata papirni trak naprej po
rotaciji. Takšno tiskovno geometrijo ima rotacija MAN Uniset 70 (prikazano na sliki 2).
Pri satelitnem sistemu so okoli enega tiskovnega valja (satelit) postavljeni štirje
tiskovni členi. Tak sistem tiska naenkrat vse štiri barve samo po eni (A) strani, nato
pa na drugem satelitu enako vse štiri barve še po drugi (B) strani. Dobra lastnost te
geometrije je odlično skladje in možnost velike širine papirnega traku. Takšno
tiskovno geometrijo ima rotacija MAN Colorman (prikazano na sliki 3).
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Slika 3: Tiskovna geometrija satelit [

10 ]

Zgibalni aparat oziroma zgibalnik zloži potiskan papirni trak, ga nareže in dokončno
zloži v določeno obliko. Je na koncu rotacije in ima možnost zgibanja 4, 8, 16 ali 32
strani. Pomembna vloga zgibalnika je tudi vleka papirnega traku skozi rotacijo.
Sušilni aparat – komora z vročim zrakom: v nekaterih primerih je treba za sušenje
barve na tiskovnem traku uporabiti komore z vročim zrakom. V primeru peči barve
vsebujejo vezivo na osnovi topila, ki pri višji temperaturi izhlapi, barva (pigment) pa
se oprime papirja. Na heatset rotacijah lahko uporabljajo tudi premazne (LWC) in fino
glajene papirje. Ta način sušenja ima rotacija MAN Uniset 70.
Če se barva suši na traku s penetracijo (prodiranjem), potem ni potrebe po sušenju s
pečjo. Tanek sloj barve prodira v papir, ki mora imeti odprto strukturo površine, da se
barva oprime vlaken in prodre med njih. Takšni so večinoma vsi časopisni papirji.
Takšnim rotacijam s tujko pravimo coldset rotacije, kar je tudi MAN Colorman.
[ 9 ], [ 10 ]
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2.4.1 Rotacija COLORMAN, (M.A.N. Nemčija)
Časopisna rotacija Colorman je bila postavljena leta 2003. Tiskovna geometrija je
satelit. Tiskovna člena sta postavljena eden nad drugim. Tisk poteka v zaporedju
KYMC. Sušenje barve poteka s penetracijo (hladno sušenje – angl. coldset). Zgibalni
aparat ima sistem 2-5-3. Končna tiskovina ima lahko najmanj štiri strani formata 420
x 578 mm ali največ 128 strani (dva zvitka) formata 195 x 270 mm. Največja širina
zvitka, ki ga je možno potiskati, je 168 centimetrov. Na sliki 4 je shema časopisne
rotacije Colorman, postavljene v Tiskarskem središču Delo v Ljubljani. [ 9 ]

Slika 4: Shema časopisne rotacije Colorman [ 10 ]
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2.4.2 Rotacija UNISET 70, (M.A.N. Nemčija)
Rotacija Uniset je bila postavljena leta 1999. Tiskovna geometrija je guma − guma.
Tiskovna člena sta postavljena eden nad drugim. Tisk poteka v zaporedju KCMY.
Berva na papirnem traku se suši v 9 metrov dolgi peči – tunelu z vročim zrakom, ki
ima dve komori. Papirni trak se ohladi na petih hladilnih valjih. Zgibalni aparat ima
sistem 2-3-3. Končna tiskovina ima lahko najmanj 4 strani formata 420 x 578 mm ali
največ 64 strani (dva zvitka) formata (203 x 271 mm). Največja širina zvitka, ki ga je
možno potiskati, je 84 centimetrov. Ker ima rotacija sušilno komoro, je na njej možno
tiskati različne tipe papirje. Na sliki 5 je shema časopisne rotacije Uniset 70,
postavljene v Tiskarskem središču Delo v Ljubljani. [ 10 ]

Slika 5: Shema časopisne rotacije Uniset 70 [ 10 ]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 Klimatski pogoji
Tiskarsko središče je delno klimatizirano. Tisk barvnih kart je potekal v idealnih
pogojih. Temperatura zraka je bila 22,4 oC, relativna vlažnost zraka rh pa 43%.

3.2 Uporabljeni materiali
Za izdelavo barvne karte DELO 2016 smo uporabili veliko grafičnih materialov,
skupno pa več kot tri tone papirja. Uporabljene so bile Thermal News ofset tiskarske
plošče, Flint barve za coldset tisk, Huber barve za heat set tisk, SNP časopisni papir
Vipap SOF, MFC-papir Vipap Vimag 54 in LWC-papir UPM Ultra 60.

3.2.1 Papirji
Papir (SNP) Vipap SOF NEWS 45 g/m2, (Vipap, Slovenija)
Klasični časopisni papir je strojno gladek z gramaturo od 45 g/m2. Belina
časopisnega papirja je po standardu (SIST ISO 2470) 57−60 %. Časopisni papir je
sestavljen iz mešanice primarnih (svežih) in sekundarnih (recikliranih) vlaken. Ta
papir je primeren za tisk na obeh rotacijah.
Papir (MFC) Vipap VIMAG 54 g/m2, (Vipap, Slovenija)
Vimag je premazan, glajen, »semi gloss« papir, izdelan pretežno iz recikliranih
vlaken in z glajenim nanosom površine. Površina je delno mat. Papir Vimag je 60−85
% izdelan iz recikliranih lesnih vlaken. Je zelo voluminozen, ima dobre površinske
lastnosti in je dobro dovzeten za tisk.
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Papir (LWC) UPM ULTRA 60 g/m2, (UPM, Austrija)
UPM Ultra je fino glajen premazni papir. Ima zelo enakomerno in gladko površino ter
je zelo primeren za tisk. UPM Ultra 60 ima za osnovo 50 g/m2 lesovinski papir in 10
g/m2 premaza. Površina papirja ima sijaj.
3.2.2 Ofset tiskarske plošče
Uporabili smo ofset tiskarske plošče Thermal News. Osvetljene so bile po pozitivnem
kopirnem postopku. Za razvijanje smo uporabili razvijalec Kodak thermal plate
developer 1090. Izdelane plošče smo premazali z 850S Plate finisher od Kodaka, da
so bile zaščitene do začetka tiska.

3.2.3 Barva EUROSTAR, (Flint, Nizozemska)

Na Colormanu smo uporabili barvo za coldset rotacije. Proizvajalec je FlintGroup,
Nizozemska. Vse barve so v zabojnikih po eno tono. Specifikacija je na voljo na
zahtevo pri dobavitelju (Comit Plus d.o.o.).
Tip barve cian:

EUROSTAR cyan SF

Tip barve magenta:

EUROSTAR magenta SF

Tip barve rumena:

EUROSTAR yellow MF

Tip barve črna:

EUROSTAR black SP

3.2.5 Barva REVOLUTION, (Hubergroup, Nemčija)

Na Unisetu smo uporabili heatset barvo za rotacije proizvajalca HuberGroup,
Nemčija. Vse barve so v zabojnikih po eno tono. Cian barva ima spremenjeno
viskoznost,

proizvajalec

pa

jo

je

prilagodil

našemu

stroju.

Vsa

tehnična

dokumentacija je na voljo na zahtevo pri dobavitelju (Perla Grafični inženiring d.o.o.).
Tip barve cian:

REVOLUTION High definition C 23 RHD 200

Tip barve magenta:

REVOLUTION High performance M 22 RHP 300

Tip barve rumena:

REVOLUTION High performance Y 21 RHP 300

Tip barve črna:

REVOLUTION High performance K 29 RHP 300
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3.2.6 Tehnološka voda
Vlažilno raztopino oziroma tehnološko vodo delamo sami. Vodo zajemamo iz
mestnega vodovoda in jo omehčamo z osmozo. Osmoza pobere iz vode vso sol. Ker
za tisk potrebujemo trdo vodo (trdote 10 odH), vodi pred vstopom v stroj dodamo
trdilec Condisal HP. Doziranje je okoli 0,5 %. Za nižjo površinsko napetost vlažilni
raztopini dodajamo tudi vodni dodatek DS Acedin Web 2015L in standardni dodatek
za coldset tisk. Priporočljivo doziranje 2−3 %. Tehnološka voda je pod stalnim
nadzorom, njena temperatura se giblje okoli 12 oC+/-2 oC.

3.3 Postopek izdelave barvne karte
Cilj diplomske naloge je bil izdelati novo barvno karto DELO 2016. Izdelana je iz štirih
delov:
- COLORMAN SNP
- UNISET SNP
- UNISET MFC
- UNISET LWC
Narejena je s pomočjo pogojev mednarodno priznanega standarda ISO 126473:2013 na sistemu neskončnega ofsetnega tiska s hladnim sušenjem. Barvne karte
na rotaciji z vročim sušenjem smo izdelali po priporočilih standarda ISO 12647-2. Pri
izdelavi smo uporabili štiri različne papirje. Tisk je potekal na dveh časopisnih ofset
rotacijah. Na stroju brez peči smo tiskali na klasičen 45-gramski časopisni papir po
standardu 12647 – 3. del. Na stroju z vročim sušenjem smo tiskali na tri različne tipe
papirja (SNP, MFC in LWC) po standardu 12647 – 2. del. Za osnovo na časopisnem
papirju smo vzeli 23 % povečanje raster tonskih vrednosti oz. prirast, ΔA (%) za vse
komponente CMY in 26 % za komponento K. Na stroju z vročim sušenjem smo za
osnovo na MFC- in LWC-papirjih vzeli 19 % povečanje raster tonskih vrednosti oz.
prirast, ΔA (%) za vse komponente CMY in 23 % za komponento K. Barvne karte so
bile tiskane enostransko, da ni prihajalo do vizualnih napak zaradi prebijanja tiska z
druge strani.
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3.3.1 F.S.C.
V Fotostavnem centru se začne predpriprava za tisk. Tam smo naredili barvno karto
DELO 2016. Barvna karta vsebuje polja, ki jim raster tonska vrednost narašča za
korak 10 %. Cian narašča v vertikalni smeri od zgoraj navzdol. Magenta narašča v
horizontalni smeri od leve proti desni. Vsaka stran je podložena z rumeno barvo,
korak je ΔA 10 %. Stran 7 ni podložena z rumenim rastrom, stran 8 je podložena z 10
% rumenim rastrom, stran 27 je podložena s 100 % rumenim rastrom.
Odtenki so omejeni glede na skupno največjo dovoljeno pokritost 260 %.
Narejena je v formatu PDF, kreiranem po standardu ISO 15930-3:PDF/X-3:2002
(PDF1.3). Bistvena prednost tega standarda je izravnavanje transparentnih objektov.
Uporabili smo referenčni barvni profil isonewspaper26v4.icc. Obdelava rastra je v
skladu s standardom in tudi nastavitev sistema RIP. Datoteke smo oddali v R.I.P.,
kjer so se naredili barvni izvlečki za tiskovne forme CMYK. Besedilo je ostalo v črni
barvi, slike pa so se rastrirale v CMYK po vnaprej določenih gradacijskih krivuljah
glede na papir in uporabljene materiale. Naredili smo poizkusne odtise na tiskalniku
Xerox. Natisnili smo celotno PDF-datoteko na A3-papir, pravilno zgibali polo, jo
porezali in preverili ustrezno postavitev impozicije na tiskovnih formah.

3.3.2 Izdelava tiskovne forme
Plošče smo izdelali neposredno na CTP s pozitivnim kopirnim postopkom. Uporabili
smo nastavitve za CTP, kot jih predpisuje proizvajalec. Kontrolo izdelave tiskovne
forme smo preverili z merilnim inštrumentom (mikro kamera, programska oprema za
analizo). Uporabili smo amplitudni raster, liniature 48 linij na centimeter za časopisni
papir in 60 linij na centimeter za MFC- in LWC-papir pri tisku na rotaciji s sušenjem z
vročim zrakom. Za vsak tip papirja smo potrebovali nov komplet plošč. Ko je bila
tiskovna forma narejena, je sledilo še luknjanje in krivljenje plošč. Za vse tiske smo
uporabili panoramske tiskovne forme, kot so prikazane na sliki 6.
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Slika 6: Dve enojni tiskovni formi ali ena panoramska tiskovna forma [ 10 ]

3.3.3 Priprava rotacije za tisk
Barvno karto smo natisnili na dveh časopisnih rotacijah. Na MAN Colorman smo
natisnili barvno karto COLORMAN SNP. Colorman je časopisna rotacija s hladnim
sušenjem oz. coldset. Barva se vpija v papir. Na rotaciji MAN Uniset smo natisnili tri
barvne karte: UNISET SNP, UNISET MFC in UNISET LWC. To je rotacija s
sušenjem z vročim zrakom oz. heatset. Pred tiskom je bilo treba rotaciji pripraviti za
tisk. Za obe rotaciji je osnovna priprava enaka.
3.3.3.1 Delo ekipe na rotaciji
Ker je časopisna rotacija velik in hiter tiskarski stroj, je na njem v času tiska delovala
ekipa štirih ljudi − vodja rotacije, tiskar, pomočnik in lepilec. Tiskar je razporedil in
vstavil tiskovne forme na točno določene pozicije na stroju. Prvi tiskar oziroma vodja
rotacije je imel nalogo upravljati celotno rotacijo, vodenje papirja, barvno skladje in
zgibalni aparat. Drugi tiskar je nastavljal razmerje med barvo in vodo. Lepilec je
menjaval zvitke papirja na menjalcih, pomočnik pa je preverjal količine materialov ter
bil na razpolago vsakomur, ki je potreboval pomoč.
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Poleg njih sta bila v izmeni še dežurni elektronik in mehanik, ki sta bila stalno
pripravljena na posredovanje v primeru okvare.

3.3.3.2 Mehanska priprava rotacije za tisk
Osnovna nastavitev vsakega tiskarskega stroja je njegov tiskovni člen. Časopisne
rotacije imajo v barvnih členih manj valjev. Vodni sistemi so bolj preprosti.
Barvni sistem na časopisni rotaciji Uniset je sestavljen iz 11 valjev. Sliki 8 in 9
prikazujeta barvni in vlažilni člen časopisne rotacije Uniset. Barvilci so trije. Njihova
površina je iz gume. Barvilci imajo različne dimenzije. Tudi prenašalci iz umetne
mase so trije, prevlečeni so s plastiko. Ti valji imajo tudi horizontalno gibanje za
boljše tenenje barve. Prenašalci so hlajeni tako, da barvni grozd med obratovanjem
ne preseže temperature 35 oC. Prenašalci so iz gume in so trije. Prevlečeni so z
enako vrsto gume kakor barvilni valji. Njihova naloga je povezovati barvni sistem z
barvnikom. Filmvalj je s plastiko prevlečen valj s funkcijo prenašalca. Njegova
površina je rahlo nazobčena za boljše prenašanje barve. Barvnik z daljinsko
vodenimi conskimi vijaki in jemalcem je prikazan na sliki 7.

Slika 7: Barvnik s conskimi vijaki in jemalcem [ 10 ]
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Slika 8: Razporeditev valjev na 1. in 2. tiskovnem členu pod ploščnim valjem [ 10 ]
Preglednica 1: Imena, dimenzije in nastavitve valjev na T. Č. 1 in 2
Ime

Obseg valja [mm]

Nastavitev

1

Ploščni valj

/

Brez nastavitve

2

Barvilec

97

Nastavitev na tenilni valj

3

Barvilec

90

Nastavitev na tenilni valj

4

Barvilec

90

Nastavitev na tiskovno formo

5

Barvilec

97

Nastavitev na tiskovno formo

6

Prenašalni

116

Nastavitev na tenilni valj

7

Prenašalni

90

Nastavitev na tenilni valj

8

Barvilec

107

Nastavitev na tenilni valj

9

Prenašalni

116

Nastavitev na tenilni valj

10

Filmvalj

/

Nastavitev na jemalec

11

Jemalec

/

Brez nastavitve

12

Filmvalj

/

Pnevmatika

13

Barvilec

107

Nastavitev na tiskovno formo

14

Vlažilec

90

Nastavitev na tiskovno formo

15

Vlažilec

90

Nastavitev na tenilni valj

16

Vodni prenašalec

97

Nastavitev na tenilni valj

17

Pnevmatika

97

Nastavitev na vlažilec
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Slika 9: Barvni sistem 3 in 4, ki sta nad ploščnim valjem. [ 10 ]
Preglednica 2: Imena, dimenzije in nastavitve valjev na T. Č. 3 in 4.
Ime

Obseg valja [mm]

Nastavitev

1

Ploščni valj

/

Brez nastavitve

2

Barvilec

97

Nastavitev na tenilni valj

3

Barvilec

90

Nastavitev na tenilni valj

4

Barvilec

90

Nastavitev na tiskovno formo

5

Barvilec

97

Nastavitev na tiskovno formo

6

Prenašalni

116

Nastavitev na tenilni valj

7

Prenašalni

90

Nastavitev na tenilni valj

8

Barvilec

107

Nastavitev na tenilni valj

9

Prenašalni

116

Nastavitev na tenilni valj

10

Filmvalj

/

Nastavitev na jemalec

11

Jemalec

/

Brez nastavitve

12

Filmvalj

/

Pnevmatika

13

Barvilec

107

Nastavitev na tiskovno formo

14

Vlažilec

90

Nastavitev na tiskovno formo

15

Vlažilec

90

Nastavitev na tenilni valj

16

Vodni prenašalec

97

Nastavitev na tenilni valj

17

Pnevmatika

97

Nastavitev na vlažilec
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Vodni sistem na rotaciji Uniset je preprost. Sestavljen je iz treh valjev in turbomiksa.
Vlažilni in prenašalni valj sta iz gume, ki je mehkejša od gume za barvne valje.
Tenilni valj je iz nerjaveče pločevine in se poleg vrtenja giblje tudi horizontalno.
Vlažilno raztopino dobi iz meglice, ki jo ustvarja turbomiks.
Turbomiks je naprava, v kateri se rebrast valj vrti z veliko hitrostjo v vlažilni raztopini
in ustvarja vodno meglico. Količino vlažilne raztopine uravnavamo z dozirnimi
letvami. Bolj kot so letve odprte, več vlažilne raztopine imamo v vodnem sistemu in s
tem na tiskovni formi. Skica turbomiksa je prikazana na sliki 10.

Slika 10: Turbomiks [ 10 ]
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3.3.3.3 Programska priprava rotacije za tisk
Ker je rotacija sestavljena iz več različnih sistemov, potrebuje skupni računalnik, ki
vse sklope stroja enakomerno upravlja. V ta namen je treba naložiti določen program
v računalnik. Ker je rotacija gnana z več motorji, morajo biti te popolnoma
sinhronizirani. Program za MAN-rotacije je PECOM (slika 11). Ko je program vnesen,
se rotacija sama nastavi po podatkih, ki so v spominu, in na novo prejetih CIP3podatkih. Vendar pa CIP3 vsebuje le podatke za nastavitev barvnih conskih vijakov.
Za nemoteno delovanje rotacije je treba nastaviti še nekatere druge sklope rotacije:
-

temperaturo peči (časopisni papirji 140 oC, MFC in LWC 160 oC),

-

transportno verigo (hitrost kroženja, globino prijema prijemačev, takt …),

-

nivo tiskarske barve in vlažilne raztopine.

Slika 11: Programska nastavitev vseh sklopov rotacije [ 10 ]
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3.3.3.4 Napetost papirnega traku
Ker imata trakova različno širino, ju moramo skozi stroj vleči z različnima
napetostma. Te napetosti se uravnavajo od menjalca zvitkov, ki trak odvija z
določeno hitrostjo (za nekaj promilov manjša hitrost kot hitrost tiska), do napenjalnih
členov (ki umirijo napetost papirja pred vstopom traku v tiskovni člen). Vsak tiskovni
člen posamezno vleče trak s svojim iztisom. Pomembno je, da vsak naslednji člen
vleče za nekaj promilov hitreje kakor prejšnji, da ne prihaja do nabiranja traku med
členi oziroma mehurjenja. Ob preveliki hitrosti vleke zgornjega člena lahko prihaja do
raztegovanja papirja in tako slabšega skladja. Če je sprememba pretirana, največkrat
pride do pretrga. Da se izboljša vleka traku skozi tiskovne člene, so na zadnjem
členu (Y) tiskarske gume podložene za 0,02 mm več kakor druge (večja obodna
hitrost − boljša vleka). Za tiskovnimi členi trak skozi peč vlečejo hladilni valji, ki imajo
za 0,7–1,2 promila večjo hitrost od hitrosti stroja. Vrednost je različna zaradi različnih
tipov papirja, ki se različno raztegujejo v peči. Zadnja in glavna vlečna naprava na
rotaciji je zgibalnik. Vlečni valji pred lijakom in za njim uravnavajo pravilno napetost
traku (zloženega) pred prečnim razrezovanjem.
Vse napetosti se nastavljajo in po potrebi spreminjajo iz krmilnega pulta v tiskarski
kabini (slika 12) Na krmilnem pultu nastavimo odprtost conskih vijakov, hitrost
prenašalnega valja v barvniku in nivo vode. Večino teh podatkov dobi PECOM prek
CIP3-podatkov, vendar te vrednosti tiskar še naknadno prilagaja med tiskom glede
na stanje rotacije in lastne izkušnje.

Slika 12: Krmilni pult časopisne rotacije [ 10 ]
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3.3.3.5 Priprava menjalca zvitkov
Menjalec je treba nastaviti na določeno širino zvitka. Na obe roki se pritrdi zvitek
časopisnega papirja. Enega se pripravi za avtomatično lepljenje, na drugo roko pa
pritrdimo ostanek papirja in nanj nalepimo gumijast trak, zatrgamo papir v »špico« in
pripravimo zvitek za napeljavo papirja. Slika 13 prikazuje menjalec zvitkov papirja.

Slika 13: Menjalec zvitkov papirja [ 10 ]

3.3.3.6 Napeljava papirnih trakov

Pri napeljavi papirnih trakov je sodelovala celotna ekipa. Napeljuje se vsak trak
posamezno. Papirni trak se napeljuje tako, da vlečna veriga vleče tri metre dolg
gumijast trak, na katerega je nalepljen papirni trak po tirnici, kakor je prikazano na
sliki 14.
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Slika 14: Gumijast trak za napeljavo papirja [10]

Kretnic oziroma vodil za napeljavo papirnega traku na rotaciji je toliko, kolikor je
različnih možnosti za tisk. Pri izdelavi programa PECOM se kretnice na tirnicah
avtomatsko postavijo tako, da gre lahko veriga le po določeni poti. Slika 15 prikazuje
delovanje kretnice.

Slika 15: Kretnica za napeljavo papirja [10]
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Verigo vlečejo motorčki z zobniki, ki delujejo na stisnjen zrak. V primeru težav se
napetost na verigi poveča, motorček pa se ustavi, ker nima dovolj zraka, da bi
premagal to napetost. Zaradi tega sistema je zelo malo pretrgov pri napeljavi papirja.
Določene spremembe v napetosti kompenzira tudi gumijast trak. Napeljava poteka
tako, da lepilec na menjalcu zvitkov požene vlečno verigo, ki odpotuje po tirnici in za
seboj vleče papirni trak. Na napenjalnem členu tiskar nastavi širino traku in spremlja
napeljavo skozi tiskovne člene. Na vrhu pomočnik nadzoruje napeljavo skozi peč in
hladilne valje ter nastavi širino traku na zgornjem ravnalcu traku. Napeljava se konča,
ko veriga pripelje trak do zgibalnika. Tu vodja rotacije loči papirni trak od gumijastega
in ga vstavi skozi lijak v zgibalni člen. Tako je napeljava papirja končana.

3.3.3.7 Nastavitev zgibalnika
Zgibalnik je zadnji člen rotacije. Njegova osnovna naloga je zbrati, porezati in zložiti
papirni trak v tiskovno polo. V zgibalniku delujejo vsi procesi mehansko, zato jih je
treba pred tiskom natančno nastaviti. Na sliki 16 je zgibalnik, ki deluje po sistemu 23-3. To pomeni, da odrezilni nož z enim obratom za 360o odreže dve poli ter da imata
zbiralni in prenašalni valj obseg treh pol.

Slika 16: Zgibalnik po sistemu 2:3:3 [10]
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3.3.3.8 Vlečni valjčki pod lijakom
Vlečni valjčki so pogoj, da dobimo lepo napete snopiče papirnih trakov z lijaka v
zgibalnik. Nastavljajo se s pomočjo zračnih ventilov in so ves čas tiska »močno«
pritisnjeni na trak. Pod lijakom iz papirnega traku nastane prvi zgib (slika 17).

Slika 17: Vstop papirnega traku v zgibalnik – prvi zgib

3.3.3.9 Nastavitev odprtosti prijemačev
Ta nastavitev je zelo pomembna, saj ob nepravilnostih ne pride do prenosa časopisa
od odrezilnega/zbirnega valja proti tretjemu zgibu. Odprtost prijemačev je odvisna od
debeline izdelka oziroma od števila strani časopisa. Pri tem prenosu nastane 2. zgib.
Prijemač je na sliki 18.
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Slika 18: Prijemač za prenos časopisa iz 2. zgiba [10]

3.3.3.10 Predvžig
Predvžig je nastavitev, kjer določimo, s kakšno hitrostjo se bo časopis (ki je že v 2.
zgibu) poravnal na »marko«. Marka ima enako lastnost kot prednji naslonki na
klasičnih strojih, da poravnava časopise. Časopis se poravna, tik preden ga udari nož
3. zgiba ter ga porine med valjčke 3. zgiba.
3.3.3.11 Mehčanje 3. zgiba, »softanje«
Ker mora nož udariti in poriniti med valjčke naenkrat tudi do 16 pol papirja, so te na
mestu udarca − zgiba mehčane z zelo tankim curkom mehčalne tekočine (folder
help), ki se v nekaj sekundah posuši. Če šobe niso nastavljene na točno mesto
zgiba, dobimo bolj okrogel in debelejši zgib, kar povzroča težave v dodelavi.
3.3.3.12 Vlečni valjčki v 3. Zgibu
Nastavitev vlečnih valjčkov v 3. zgibu je tako pomembna kakor nastavitev
prijemačev. Ob nepravilnostih nam zgibalni aparat ne zlaga časopisov v enakem
taktu, zaradi česar prihaja do težav v transportu tiskovin in dodelavi.
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3.3.3.13 Vpenjanje tiskovnih form
Ker ima časopisna rotacija obseg ploščnega valja 1200 mm, višina tiskovne forme pa
je 586 (600) mm, gresta na ploščni valj dve tiskovni formi. Pozicije ploščnih valjev so
prikazane na sliki 19. Na sliki 20 je prikazan utor ploščnega valja, kamor se vstavita
sprednji in zadnji del tiskovne forme. Tiskovni formi, ki jih vstavljamo na isti ploščni
valj, sta si sorodni, in sicer:
1A (1,6,19,24) – 3A (7,12, 13,18)
1B (2,5,20,23) – 3B (8 ,11,14,17)
2A (3,22,X,X) – 4A (9 ,16, X ,X )
2B (4,21,X,X) – 4B (10,15,X ,X )

Slika 19: Pozicije ploščnih in gumi valjev. Shema rotacije Uniset [10]

Slika 20: Utor ploščnega valja [ 10 ]
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3.3.3.14 Princip delovanja enojni – dvojni produkt
Ker gresta na ploščni valj dve tiskovni formi, pomeni, da imamo rotacijo lahko
nastavljeno na enojni ali dvojni produkt. Pri enojnem produktu se mora ploščni valj
obrniti za 360o, da dobimo en časopis. Princip zbiranja notranje pole je prikazan na
sliki 21.

Slika 21: Delovanje zgibalnika na enojnem produktu [10]
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Druga možnost je, da na ploščni valj vstavimo dve enaki tiskovni formi in z enim
obratom ploščnega valja za 360o dobimo dva časopisa. To je dvojni produkt, sistem
delovanja je prikazan na sliki 22. Tu so hitrosti tiska enkrat večje oziroma nikoli pod
30.000 izv/h. Slaba stran dvojnega produkta je, da imamo za pol manjši obseg
časopisa.

Slika 22: Delovanje zgibalnika na dvojnem produktu [10]

3.3.3.15 Sinhronizacija zgibalnika in tiskovnih členov
Ker je vsak tiskovni člen, menjalec zvitkov, hladilni valj in zgibalnik gnan s svojim
elektromotorjem, je potrebna sinhronizacija. Ta se naredi avtomatično vsakič, kadar
so vsi deli rotacije pripravljeni za tisk. V tej fazi posameznih členov rotacije ni več
mogoče vrteti posamezno. Pri sinhronizaciji se vsi elektromotorji postavijo na »nulto«
točko. Od te faze naprej lahko z rotacijo upravlja samo ena oseba. Dokler stroj ni
sinhroniziran, lahko na njem delajo vsi štirje člani ekipe hkrati, vsak na svojem členu.
Ko je rotacija sinhronizirana, se delovanje stroja upravlja izza krmilnega pulta v
tiskarski kabini.
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Po sinhronizaciji je rotacija pripravljena za zagon.

3.4 Tisk

Januarja 2015 smo dobili odobritev, da natisnemo barvno karto. Da smo spoznali
stanje strojev, smo natisnili nekaj izvodov za kontrolo tiskarske gradacije. Pomembna
ugotovitev testa je bila, da na neogretem stroju obarvanje ne deluje enakomerno. Ker
pred testom na stroju več kot 5 ur ni bilo tiska, na začetku testa ni bilo mogoče
korektno izvesti. Po 15.000 izvodih se je celoten sistem toliko ogrel in stabiliziral, da
je bil test zadovoljiv. Testni papirji so bili razdeljeni v dve skupini − na nepremazne in
premazne papirje, kar smo upoštevali tudi pri RIP-nastavitvah.

Nepremazni papirji:

Premazni papirji:

-

UPM Color Salmon (AUT)

-

UPM ULTRA LWC (AUT)

-

UPM Bright (AUT)

-

UPM VIMAG MFC (SLO)

-

UPM Ecobasic (AUT)

-

Palm News (NEM)

Po opravljenih testih smo priporočili vrednosti obarvanja za:
-

nepremazni papirji (DC 1,10, DM 1,10, DY 1,10, DK 1,30),

-

premazni papirji (DC 1,25, DM 1,25, DY 1,25, DK 1,55).

Istočasno smo opravili test FM-rastra, ki se je tudi izkazal za zadovoljivega. Glede na
rezultate testa so nastavitve na RIP-u:

-

AM - nepremazni - 120 lpi

-

FM - 30 micron - nepremazni

-

AM - premazni - 150 lpi

-

FM - 30 micron - premazni

Glede na uspešen test korekcijskih krivulj smo se odločili, da lahko delamo barvno
karto s priporočenimi vrednostmi obarvanja in standardnim prirastom ΔA 40 %, ki je
definiran kot:
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Nepremazni papirji

Premazni papirji

C -> +23%

C -> +19%

M -> +23%

M -> +19%

Y -> +23%

Y -> +19%

K -> +26%

K -> +23%

Na osnovi zgoraj navedenih parametrov tiska smo izdelali nov klin za ustrezno
upravljanje tiska, to je klin s polnimi polji in 40 % rastrom, kjer je prirast največji. Ti
dve lastnosti v medsebojnem odnosu tudi definirata osnovno skladnost tiska s
standardom ISO12647-3.
Tiskarjem se je za klin podalo zgoraj navedene parametre obarvanja in ustreznega
prirasta raster tonskih vrednosti 40 % rastra glede na vrsto papirja (nepremazan,
premazan).
Korekcije gradacijskih krivulj smo prenesli v redno proizvodnjo in opazovali
spremembe. Glede na analizo tiskovin z novim klinom so rezultati pokazali, da se z
novimi napotki dosega standardna gradacija. Med boljšimi tiski so izdelki na MFCpapirju in izboljšanem časopisnem papirju. Tiskarji morajo biti predvsem pozorni na
črno, saj je zaradi optimizacije izvlečkov prevladujoča in ima večji vpliv na kontrast
reprodukcij.
Za FSC smo pripravili kvalifikacijo papirjev za lažjo orientacijo glede uporabe pravih
nastavitev za bodoče tiskovine.
Uporabno dejstvo je tudi nov sivoravnovesni del klina, ki daje vizualno boljšo
orientacijo o ustreznosti obarvanja v primerjavi s prejšnjim, ki je nastal na podlagi
barvne karte Delo UNI-COLOR 2005. Vse te izkušnje smo upoštevali pri tisku barvnih
kart.
Ker je barvna karta DELO 2016 narejena na dveh rotacijah, je tudi tisk potekal v več
delih. Najprej smo natisnili barvno karto COLORMAN SNP. Tiskali smo jo na klasičen
časopisni papir SOF 45. Druge barvne karte smo tiskali na Unisetu v enem dnevu,
vendar v dveh delih. Tako smo v dopoldanskem času natisnili barvno karto UNISET
SNP na standardni časopisni papir Vipap SOF 45 in barvno karto UNISET SNP(red)
na UPM Color Salmon (ta barvna karta je bila narejena zgolj za komercialne namene
in je ni med prilogami te naloge. Omenjam jo zgolj zato, ker bo priložena pri končnem
izdelku za zunanje stranke). Ponoči, po končanem rednem tisku, smo naredili še
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preostali dve barvni karti UNISET MFC na papir Vimag 54 in UNISET LWC na LWC
papir Ultra 60.
Tiskovne forme smo vpeli na ploščne valje v rotaciji. Vsaka tiskovna forma se mora
natančno usesti v utor in na štift ploščnega valja. Barvna karta je tiskana samo po
prednji stran. Zagon rotacije sta izvedla dva tiskarja. Prvi je skrbel za barvno skladje,
poravnavo papirja in zgibanje, drugi pa za obarvanje. Po uspešnem dosegu toleranc
je prvi tiskar zagotovil še delovanje transportne verige, ki zagotavlja prenos tiskovin v
dodelavo. Medtem je drugi tiskar s pomočjo optičnih polj sivega ravnovesja v
kontrolnem klinu (slika 23) nastavil optimalno obarvanje. V tisku smo za kontrolo
obarvanja uporabili posebej izdelani barvni klin za zagotavljanje standardne
kakovosti tiska. Kontrola se je opravljala z umerjenim merilnim pripomočkom
(denzitometer X-Rite eXact) v skladu z zahtevami standarda. V začetku tiska smo
najprej zgolj vizualno in pozneje tudi denzitomertično poizkušali čim bolj približati
vrednost črne (K) barve na optimalno obarvanje (1,30 za časopisni papir in 1,55 za
premazne papirje). S tem smo dobili tudi obarvanje 50% kontrolnega polja K50. Ko
smo imeli naravnano črno barvo, smo prešli na uravnavanje drugih barv. Sprva le
vizualno, tako da smo poizkusili še z barvnimi komponentami (C,M,Y) dobiti enako
sivo polje kakor K50. V sivem kontrolnem polju, ki je sestavljen iz procesnih barv brez
črne (CMY), se zelo dobro vidi, katere barve je preveč ali premalo. To se opazi
primerjalno glede na kontrolno sivo polje K50. Denzitometrično smo vršili kontrolo na
polnih poljih barvnih procesnih barv. Zaželjeno obarvanje je 1,10 za časopisni papir
in 1,25 za premazne papirje. Ko smo dosegli sprejemljive rezultate, smo začeli tiskati
sprejemljive izvode. Izvajali smo naslednje kontrole po kriteriju:

-

kontrola barvnega skladja, ki pomeni odstopanje v poziciji odtisa med osnovnimi
tiskarskimi barvami na papirju; maksimalno je 0,15 mm (standard ISO 12647-3),

-

kontrola papirnega skladja, ki pomeni pravilno pozicijo odtisa na papirju tako
vzdolžno kot prečno glede na papir; vzdolžno je odstopanje do 1,5 mm, prečno je
odstopanje do 0,5 mm,

-

kontrola zgibanja, ki pomeni natančnost in paralelnost zgiba; odstopanje je lahko
do 2 mm,

-

kontrola obarvanja, ki pomeni pravilen in enakomeren nanos barve po predhodno
določenih vrednostih, ki so definirane v prilogi za vsak stroj posebej,
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-

kontrola vizualnih anomalij, kot so pretisovanje, opraskane plošče, gubanje
papirja, mazanje vlečnih valjčkov.

Ko smo dosegli želeno obarvanje, smo natisnili celotno naklado, ki se je v ekspeditu
zložila na paleto. Po končanju prvega tipa papirja je bilo treba rotacijo ustaviti,
zamenjati vse plošče, spet napeljati papir in ponoviti celoten postopek tiska še
enkrat. Za kompletno barvno karto smo to ponovili petkrat na rotaciji Uniset in enkrat
na rotaciji Colorman.

Slika 23: Barvni klin z merskimi polji

3.5 Dodelava

Natisnjene pole barvne karte DELO 2016 smo po transportni verigi poslali v oddelek
dodelave − ekspedit. Tam so se najprej oblikovali kupi po 100 izvodov, ki so jih zložili
na palete. Tiskana količina je bila 5.000 izvodov za vsak tip papirja. Tako smo imeli
pet palet po 5.000 izvodov. Paleto smo ovili v karton, povili s folijo in označili, za
kateri tip papirja in stroja gre. 25.000 pol barvne karte smo porezali na Primi. Na
trorezniku smo porezali polo zgoraj, spodaj in po trebuhu, na hrbtu pa smo jo sešili s
sponko z ušesom.
Format končne barvne karte DELO 2016 je 203 x 273 mm. V fazi dodelave smo
preverjali naslednje parametre kontrole:
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-

kontrola paralelnosti porezave,

-

kontrola čistosti odreza,

-

kontrola ustreznosti šivanja; pozicija sponk in njihova oblika,

-

kontrola formata porezane tiskovine.

3.5.1 Troreznik Prima
Troreznik oziroma revijalka omogoča znašanje, šivanje in obrezovanje tiskovine do
končnega izdelka. Na trorezniku Prima smo porezali in sešili vse barvne karte. Na
vlagalne mize smo položili enako obrnjene kupe. Pomembno je, da so kupi poravnani
v hrbtu. Z vlagalne mize prijemači potegnejo spodnji izvod in ga odložijo na verigo
tako, da je pola poveznjena čez. Na vsaki strani verige je pol pole. V tej fazi je možno
izdelku dodati novo polo ali ovitek, vendar pri izdelavi barvne karte tega ni bilo. Ko je
pola poveznjena čez verigo, se z žico sešije skozi hrbet. Sešita revija zapusti verigo
in transportni trakovi jo prenesejo pod nož, kjer se revija za trenutek ustavi. V fazi
mirovanja je poravnana v hrbtu. Z zgornje strani pa hkrati udarijo trije noži, ki
odrežejo viške tiskarskih pol. Ker je barvna karta DELO 2016 sestavljena iz več
delov, smo jo v hrbtu šivali z žico v obliki ušesa tako, da je možno posamezne
barvne karte vstaviti v mape. Izdelek je končan.
3.5.2 Skladiščenje
Končane barvne karte DELO 2016 smo zložili v kupe po 100, jih ovili v ovojni papir in
odpeljali v kletne prostore, kjer smo jim že pred izdelavo pripravili prostor. Prostor,
kjer se hranijo, je bil izbran zaradi dveh lastnosti:
-

je praktično neuporabljen prostor, tako da je zelo majhna možnost, da bi jih kdo
poškodoval,

-

prostor nima dnevne svetlobe, kar dobro vpliva na ohranitev barv in papirja. Še
posebej to velja za časopisne papirje.

Barvne karte so ločene glede na tip papirja, na katerem so tiskane.
Za določene naročnike smo pripravili mape − registratorje, ki vsebujejo po en
primerek vsake barvne karte DELO 2016. Mapa Registrator je zelo primerna za
hrambo barvnih kart, saj zaradi načina zapiranja ni vpliva zunanje svetlobe. Te
kompleti vsebujejo tudi masko za barvne karte. To je mat črn list papirja, porezan
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točno na format barvne karte z dvema luknjama. Ena je namenjena vzorčni barvi, z
drugo luknjo pa iščemo primeren vzorec v barvni karti. Tako odstranimo moteče
sosednje vzorce in primerjamo samo dve barvi hkrati.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA

Vsaka barvna karta DELO 2016 je sestavljena iz dveh tiskarskih pol, ki sta bili
natisnjeni po enojnem produktu. Paginacija barvne karte je 32 strani. Obarvanih je 16
strani. Od tega jih je 12 namenjenih barvnim kartam. Vsaka pola je bila razdeljena na
štiri meritve:
Prva pola

Druga (notranja) pola

-

meritev 1 – naslovnica in stran 17

-

meritev 5 – stran 5 in 21

-

meritev 2 – stran 13

-

meritev 6 – stran 9 in 25

-

meritev 3 – stran 19

-

meritev 7 – stran 7 in 23

-

meritev 4 – stran 15 in 31

-

meritev 8 – stran 11 in 27

Za vsako meritev je bilo opravljenih 63 meritev v linearni smeri. Začetek meritev je bil
na 100 % Dk polju. Skupno je bilo narejeno 12.600 meritev kontrolnih merskih polj.
Pri izdelavi barvne karte smo merili:
-

enakomerno obarvanje po celotni površini − 7 merskih polj,

-

standardni prirast 40% raster tonskih vrednosti (A),

-

barvni obseg.
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4.1 COLORMAN SNP na standardni časopisni papir SOF 45 g/m2
Glede na možnosti neposrednega barvnega upravljanja celotnega obsega barvne
karte, ki je natisnjena na rotacijskem tiskarskem stroju v enem prehodu, ter glede na
možnosti porabe materiala in razpoložljivosti časa za izdelavo smo se odločili
zagotoviti dva osnovna kriterija standardnega tiska:
-

enakomerno obarvanje po celotni površini v okviru priporočenih vrednosti po
ISO12647-3:2013 (CMY -> 0,90; K -> 1,10),

-

enakomerni standardni prirast 40% raster tonske vrednosti (A) po ISO126473:2013 (CMYK -> 26,2%).

Na sliki 24 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 1 – stran 17.

Slika24: Doseženo obarvanje na strani 17 in prirast na 40 % A (Col SNP)
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Na sliki 25 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 2 – stran 13.

Slika 25: Doseženo obarvanje na strani 13 in prirast na 40 % A (Col SNP)
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Na sliki 26 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 3 – stran 19.

Slika 26: Doseženo obarvanje na strani 19 in prirast na 40 % A (Col SNP)
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Na sliki 27 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 4 – stran 15 in 31.

Slika 27: Doseženo obarvanje na strani 15 in 31 ter prirast na 40 % A (Col SNP)
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Na sliki 28 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 5 – stran 5 in 21.

Slika 28: Doseženo obarvanje na strani 5 in 21 ter prirast na 40 % A (Col SNP)
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Na sliki 29 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 6 – stran 9 in 25.

Slika 29: Doseženo obarvanje na strani 9 in 25 ter prirast na 40 % A (Col SNP)
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Na sliki 30 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 7 – stran 7 in 23.

Slika 30: Doseženo obarvanje na strani 7 in 23 ter prirast na 40 % A (Col SNP)
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Na sliki 31 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 8 – stran 11 in 27.

Slika 31: Doseženo obarvanje na strani 11 in 27 ter prirast na 40 % A (Col SNP)

S slik 24 do 31 je razvidno, da profili tiska na osnovi izmerjenih vrednosti obarvanja
optične gostote (D) in polj prirasta 40 % raster tonskih vrednosti (A) (prirast, angl. dot
gain, ΔA (%)) kažejo, da je obarvanje enakomerno, enakomeren je tudi prirast raster
tonskih vrednosti (ΔA). V okviru prirasta ΔA (%) se na nekaterih mestih stroja pojavlja
povečan skrajni prirast, v manjšem odstotku je rahlo presežena zgornja toleranca
standardnega prirasta 31,2 %.
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Za dodatno meritev barvnega obsega smo se odločili, ker točno prikaže, kolikšne
vrednosti dosegamo. Meritve za sekundarne barve so narejene neposredno na
barvni karti, ker v klinu nismo imeli prostora.

Slika 32: Dosežen barvni obseg barvne karte COLORMAN SNP

Preglednica 3: Vrednosti obarvanja barvnega obsega COLORMAN SNP.

Col (SNP)

L*

a*

b*

Cyan

59,11

-23,94

-27,1

Magenta

55,5

48,62

0,68

Yellow

80,37

-1,38

61,56

Green

54,87

-34,25

17,45

Blue

42,41

6,99

-22,67

Red

53,82

44,81

26,04

49

4.2 UNISET SNP na standardni časopisni papir SOF 45 g/m2
Glede na možnosti neposrednega barvnega upravljanja celotnega obsega barvne
karte, ki je natisnjena na rotacijskem tiskarskem stroju z vročim sušenjem v enem
prehodu, in glede na možnosti porabe materiala in razpoložljivega časa za izdelavo
smo se odločili zagotoviti dva osnovna kriterija tiska:
-

enakomerno obarvanje po celotni površini v okviru priporočenih vrednosti
(CMY -> 1,10; K -> 1,25),

-

enakomerni prirast 40 % (CMY -> 23%; K->26%).

Na sliki 33 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 1 – stran 17.

Slika 33: Doseženo obarvanje na strani 17 in prirast na 40 % A (Uni SNP)
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Na sliki 34 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 2 – stran 13.

Slika 34: Doseženo obarvanje na strani 13 in prirast na 40 % A (Uni SNP)
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Na sliki 35 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 3 – stran 19.

Slika 35: Doseženo obarvanje na strani 19 in prirast na 40 % A (Uni SNP)
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Na sliki 36 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 4 – stran 15 in 31.

Slika 36: Doseženo obarvanje na strani 15 in 31 ter prirast na 40 % A (Uni SNP)
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Na sliki 37 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 5 – stran 5 in 21.

Slika 37: Doseženo obarvanje na strani 5 in 21 ter prirast na 40 % A (Uni SNP)
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Na sliki 38 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 6 – stran 9 in 25.

Slika 38: Doseženo obarvanje na strani 9 in 25 ter prirast na 40 % A (Uni SNP)
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Na sliki 39 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 7 – stran 7 in 23.

Slika 39: Doseženo obarvanje na strani 7 in 23 ter prirast na 40 % A (Uni SNP)
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Na sliki 40 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 8 – stran 11 in 27.

Slika 40: Doseženo obarvanje na strani 11 in 27 ter prirast na 40 % A (Uni SNP)

Profil tiska na osnovi izmerjenih vrednosti obarvanja optične gostote (D) in polj
prirasta ΔA 40 % raster tonskih vrednosti na slikah od 33 do 40 kažejo, da je
obarvanje dokaj enakomerno. Prirast raster tonskih vrednosti (ΔA) v določenih
pozicijah močno odstopa. Na nekaterih mestih se kljub ustreznemu obarvanju
pojavlja močno povečan skrajni prirast. V večini je presežena zgornja toleranca
predpisanega prirasta.
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Za dodatno meritev barvnega obsega smo se odločili, ker točno prikaže, kolikšne
vrednosti dosegamo. Meritve za sekundarne barve so narejene neposredno na
barvni karti, ker v klinu nismo imeli prostora.

Slika 41: Dosežen barvni obseg barvne karte UNISET SNP

Preglednica 4: Vrednosti obarvanja barvnega obsega UNISET SNP.

Uni (SNP)

L*

a*

b*

Cyan

51,62

-26,72

-31,48

Magenta

49,36

53,22

0,39

Yellow

75,87

0,53

67,82

Green

45,21

-37,65

18,14

Blue

33,44

8,11

-26,37

Red

46,31

51,98

29,54
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4.3 UNISET MFC na papir VIMAG 54 g/m2
Glede na možnosti neposrednega barvnega upravljanja celotnega obsega barvne
karte, ki je natisnjena na rotacijskem tiskarskem stroju z vročim sušenjem v enem
prehodu, ter glede na možnosti porabe materiala in razpoložljivega časa za izdelavo
smo se odločili zagotoviti dva osnovna kriterija tiska:
-

enakomerno obarvanje po celotni površini v okviru priporočenih vrednosti
(CMY -> 1,25; K -> 1,55),

-

enakomerni prirast 40 % (CMY -> 14%; K->23%).

Na sliki 42 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 1 – stran 17.

Slika 42: Doseženo obarvanje na strani 17 in prirast na 40 % A (Uni MFC)
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Na sliki 43 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 2 – stran 13.

Slika 43: Doseženo obarvanje na strani 13 in prirast na 40 % A (Uni MFC)
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Na sliki 44 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 3 – stran 19.

Slika 44: Doseženo obarvanje na strani 19 in prirast na 40 % A (Uni MFC)
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Na sliki 45 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 4 – stran 15 in 31.

Slika 45: Doseženo obarvanje na strani 15 in 31 ter prirast na 40 % A (Uni MFC)
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Na sliki 46 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 5 – stran 5 in 21.

Slika 46: Doseženo obarvanje na strani 5 in 21 ter prirast na 40 % A (Uni MFC)
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Na sliki 47 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40% merilnih polj barvnega klina 6 – stran 9 in 25.

Slika 47: Doseženo obarvanje na strani 9 in 25 ter prirast na 40 % A (Uni MFC)

64

Na sliki 48 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 7 – stran 7 in 23.

Slika 48: Doseženo obarvanje na strani 7 in 23 ter prirast na 40 % A (Uni MFC)
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Na sliki 49 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 8 – stran 11 in 27.

Slika 49: Doseženo obarvanje na strani 11 in 27 ter prirast na 40 % A (Uni MFC)

Profili tiska, ki so prikazani na slikah od 42 do 49, na osnovi izmerjenih vrednosti
obarvanja optične gostote (D) in polj prirasta 40 % raster tonskih vrednosti (A)
(prirast, ΔA (%)) kažejo, da je obarvanje enakomerno, prirast raster tonskih vrednosti
(ΔA) pa skače brez vidnega vzorca. V primeru enake optične gostote (D) na različnih
pozicijah je prirast zelo različen (ΔA). Skrajno povečan prirast se pojavlja posebej pri
barvi magenta (M) in črni (K). Znotraj želenih vrednosti prirasta pri predpisanem
obarvanju je le cian (C) barva.

66

Za dodatno meritev barvnega obsega smo se odločili, ker točno prikaže, kolikšne
vrednosti dosegamo. Meritve za sekundarne barve so narejene neposredno na
barvni karti, ker v klinu nismo imeli prostora.

Slika 50: Dosežen barvni obseg barvne karte UNISET MFC
Preglednica 5: Vrednosti obarvanja barvnega obsega UNISET MFC.

Uni (MFC)

L*

a*

b*

Cyan

55,45

-33,34

-41,64

Magenta

48,73

66,93

-1,99

Yellow

84,1

-2,05

81,28

Green

50,08

-52,35

24,21

Blue

28,12

17,44

-38,27

Red

48,05

62,03

38,62
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4.4 UNISET LWC na papir Ultra 60 g/m2
Glede na možnosti neposrednega barvnega upravljanja celotnega obsega barvne
karte, ki je natisnjena na rotacijskem tiskarskem stroju z vročim sušenjem v enem
prehodu, in glede na možnosti porabe materiala in razpoložljivega časa za izdelavo
smo se odločili zagotoviti dva osnovna kriterija tiska:
-

enakomerno obarvanje po celotni površini v okviru priporočenih vrednosti
(CMY -> 1,25; K -> 1,55),

-

enakomerni prirast 40 % (CMY -> 16%; K->23%).

Na sliki 51 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 1 – stran 17.

Slika 51: Doseženo obarvanje na strani 17 in prirast na 40 % A (Uni LWC)
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Na sliki 52 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 2 – stran 13.

Slika 52: Doseženo obarvanje na strani 13 in prirast na 40 % A (Uni LWC)
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Na sliki 53 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 3 – stran 19.

Slika 53: Doseženo obarvanje na strani 19 in prirast na 40 % A (Uni LWC)
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Na sliki 54 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih poljih barvnega klina 4 – stran 15 in 31.

Slika 54: Doseženo obarvanje na strani 15 in 31 ter prirast na 40 % A (Uni LWC)
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Na sliki 55 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 5 – stran 5 in 21.

Slika 55: Doseženo obarvanje na strani 5 in 21 ter prirast na 40 % A (Uni LWC)
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Na sliki 56 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 6 – stran 9 in 25.

Slika 56: Doseženo obarvanje na strani 9 in 25 in prirast na 40 % A (Uni LWC)
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Na sliki 57 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 7 – stran 7 in 23.

Slika 57: Doseženo obarvanje na strani 7 in 23 ter prirast na 40 % A (Uni LWC)
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Na sliki 58 sta prikazana doseženo obarvanje polnih polj procesnih barv in prirast
raster tonskih vrednosti na 40 % merilnih polj barvnega klina 8 – stran 11 in 27.

Slika 58:. Doseženo obarvanje na strani 11 in 27 in prirast na 40 % A (Uni LWC)

S slik od 51 do 58 je razvidno, da profili tiska na osnovi izmerjenih vrednosti
obarvanja optične gostote (D) in polj prirasta 40 % raster tonskih vrednosti (A)
(prirast, angl. dot gain, ΔA (%)) kažejo, da je obarvanje dokaj enakomerno, prirast
raster tonskih vrednosti (ΔA) pa je še slabši kakor pri MFC-papirju. Spet imata
največje odstopanje prirasta magenta (M) in črna (K) barva. Poslabšale so se tudi
vrednosti prirasta cian (C) barve. V večjem odstotku je presežena zgornja toleranca
želenega prirasta. Povišan prirast ΔA je tudi v primerih, ko obarvanje sploh ne
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doseže željenih vrednosti, kar se vidi na črni (K) barvi, ki ne presega vrednosti
obarvanja optične gostote (D) 1,55, a je njen prirast ΔA kljub temu nad 23 %.
Za dodatno meritev barvnega obsega smo se odločili, ker točno prikaže, kolikšne
vrednosti dosegamo. Meritve za sekundarne barve so narejene neposredno na
barvni karti, ker v klinu nismo imeli prostora.

Slika 59. Dosežen barvni obseg barvne karte UNISET LWC.
Preglednica 6: Vrednosti obarvanja barvnega obsega UNISET LWC.

Uni (LWC)

L*

a*

b*

Cyan

54,96

-35,58

-38,27

Magenta

47,61

66,22

-2,83

Yellow

82,75

-0,64

86,06

Green

48,95

-53,01

25,4

Blue

27,83

12,6

-39,27

Red

46,69

61,88

39,89
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6 ZAKLJUČEK
Pri projektu barvna karta DELO 2016 smo spoznali, da izdelava takšnega izdelka ni
zgolj tisk. Enako, če ne še bolj pomembna je priprava na tisk, kajti če se v tej fazi
zgodi napaka, je vse, kar delamo pozneje, narejeno slabo. Kakovost izdelka je
odvisna tudi od uporabljenih materialov ter dolgoročno gledano od konsistence
materialov in zanesljivosti dobaviteljev. V podjetju Delo, d. o. o., dobro sodelujemo z
zunanjimi partnerji. Tako imamo na primer po naših željah modificirano cian barvo na
Unisetu, ki ima nižjo viskoznost, na Colormanu pa imamo prilagojeni črno in rumeno
barvo, kar se je pokazalo za pravilno odločitev. Zelo dobro sodelujemo tudi z
dobavitelji papirja.
Celoten postopek priprave za tisk je potekal popolnoma po normativih standarda. Vsi
materiali in postopki izdelave so se izkazali za ustrezne.

Pri tisku barvne karte na Colormanu so vsi materiali ustrezali standardu ISO 126473:2013. Tisk je potekal zelo zadovoljivo. Obarvanje je bilo enakomerno, saj ni bilo
nobenih nihanj. Tudi ob pospeševanju rotacije je obarvanje ostalo znotraj željenih
meja. Zagonskih makulatur (stroški) je bilo glede na zahtevnost tiska manj, kot smo
pričakovali. S priporočenim obarvanjem smo dosegli priporočeni prirast 40 %
rasterskega polja. Žal je na časopisnih rotacijah manjši barvni obseg, zato nismo
dosegli vseh želenih vrednosti, ki jih zahteva zunanji trg.

Tisk barvne karte na Unisetu nam je razkril nekaj napak. Z barvnim skladjem in
vodenjem papirja ni bilo večjih težav. Težave so se pokazale pri obarvanju oz.
zapiranju rastra. Narediti dobro oziroma zadovoljivo obarvanje je zahtevalo veliko
truda in časa. Obarvanje jemočno nihalo. Do izpadov je prihajalo med dvema
conskima vijakoma, na kar nimamo vpliva. Vsaka sprememba hitrosti rotacije je
povzročila spremembo obarvanja. To je do neke mere še obvladljivo pri časopisnem
papirju (SNP), na premaznih papirjih (MFC in LWC) pa se viška barve praktično
nismo mogli znebiti, vsaj v določeni nakladi 5.000 izvodov ne. Tisk barvne karte na
Unisetu ne izpolnjuje pogojev, ki jih priporoča standard ISO 12647-3.2. Meritve
prirasta na 40 % rasterskem polju so pokazale visoko zapiranje raster tonskih
vrednosti (A). Skozi celoten proces tiska se ne vidi, zakaj je bilo toliko drastičnih
odstopanj na nekaterih pozicijah. Najboljše rezultate smo dobili s časopisnim
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papirjem (SNP). Pri strojno glajenem papirju so se začele pojavljati težave z magena
in črno barvo, kar se je pri premaznem papirju (LWC) samo še stopnjevalo.
Meritve so tudi pokazale, da smo na pravi poti pri spreminjanju oz. modificiranju
heatset tiskarske barve. Najboljše rezultate je dala cian barva, ki jo je proizvajalec
prilagodil našim zahtevam.

Z izdelavo barvne karte smo ugotovili, kaj lahko v trenutnih pogojih naredimo, kar pa
je tudi bistvo barvne karte.
Za prihodnje predlagamo, da se začne tisk z LWC-papirjem, ki potrebuje najmanj
barve, nadaljuje z MFC-papirjem in nazadnje še s SNP-papirjem. Lažje je namreč
barvo počasi dodajati do željenega obarvanja, kakor jo odvzemati, kajti kot je bilo že
omenjeno, obarvanje pada zelo počasi. Lahko izklopimo celoten dovod barve v
barvni glozd, vendar s tem podremo razmerje med vodo in barvo ter pozneje dobimo
še dodatne težave z emulgiranjem. Vode ne moremo izklopiti, ker bi se v tem primeru
pretrgal papirni trak.
Letos bomo na Unisetu naredili nadgradnjo, saj bomo prešli na avtomatsko
obarvanje. Do takrat pa je obvezno, da se pregleda tudi vse barvnike in barvne
člene. Na Colormanu bi z močneje pigmentiranimi barvami dosegli še boljše rezultate
glede barvnega obsega.
Tisk barvne karte je pogojno uspel, čeprav ni natisnjena tako vrhunsko, kakor smo
pričakovali. Nad izidom Uniseta smo razočarani. Glede na zasedenost rotacije pa
veseli, da je bil projekt barvna karta DELO 2016 sploh narejen.
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PRILOGA A2 – Barvna karta, izdelana na COLORMAN SNP z barvnim klinom

82
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