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Ekonomija in ekologija se dopolnjujeta. Okolju prijazen tisk pomaga zniževati stroške in                              
na tržišču ustvarja pozitiven vtis. Vaši kupci bodo vse bolj zainteresirani sodelovati z zeleno 
tiskarno. Delajmo skupaj in razvijajmo prilagojene rešitve: “Misli ekonomično, tiskaj ekološko”.                          
www.heidelberg.com 
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TISKARSTVO
PRED SPREMEMBAMI

Obisk, velikost in obseg poslov na Drupi so bili zelo spodbudni za tiskarstvo.
Nobena od meni znanih Drup ni prinesla toliko novosti. Pri tem ne mislim na
sprememb v tehnologiji, ampak v poslovni praksi. In katere so te spremembe?

✓ Grafične priprave s poslovnega vidika skoraj ni več. Priprava slik, besedil in
strani je postala integralni del redakcij, založniških oddelkov, agencij … Prav
zato veliko mladih na Drupi in sorazmerno malo ponudnikov specializirane
opreme za pripravo. Grafična priprava postaja s standardnimi orodji samo še
problem sistemske administracije, medtem ko uporabniki kmalu ne bodo ve-
deli nič o barvnem upravljanju, tekstovnih formatih, PDF-zapisih, saj bodo nji-
hove sisteme vzdrževali le redki specialisti za administriranje informacijskih si-
stemov.

✓ Digitalni tisk prevzema pobudo za inovacije v tisku oziroma razmnoževanju.
Klasični ofsetni tisk je v veliko primerih še nenadomestljiv, vendar pa mu »digi-
talci« z novostmi močno konkurirajo. Ne gre le za možnosti digitalnega tiska, ko
s hitrostjo tiska menjamo tudi tiskovno formo; glavna prednost je v ločitvi spe-
cifičnih znanj od uporabniških. O tem sem pisal že pred Drupo. Želja današnje-
ga uporabnika je tisk brez znanja o lastnostih papirja, barve, dodatkov in nasta-
vitev stroja.

✓ Informacijsko integrirana tiskarna je realnost, nič več ideja ali plan. Tiskarna
se integrira s svojim poslovnim okoljem, najbolj z naročnikom, v prihodnje pa
tudi z uporabnikom. Distribucijski sistemi časopisov in periodike so v časopis-
nih tiskarnah skoraj že uvedeni, zato se podobne rešitve pričakuje tudi na po-
dročju propagande, knjig in embalaže.

O tem in še o veliko drugih stvareh smo govorili na posvetu, ki sta ga organizi-
rali zbornica in visoka šola. Žal nam je zmanjkalo časa za razprave. Prav tako ni
bilo mogoče strniti predavanj v nekaj zaključkov, ki bi jih bilo treba upoštevati v
vsakodnevni praksi. Odziv in pomen kažeta, da bi bilo smotrno v okviru zbor-
nice pripraviti delavnice z ožjo vsebino. Menim, da bi bile za slovenske tiskarje
pomembne naslednje teme:

✓ procesna in poslovna informatika; sistem upravljanja in vodenja,
✓ metode industrijskega inženiringa (tpm, standardizacija …),
✓ papir, njegova kakovost in možni prihranki,
✓ praksa za prakso (ofsetni tisk – digitalni tisk) ipd.,

vse našteto v sklopu, ki smo ga začeli s posvetom Drupa po Drupi.

V današnjem uvodniku sem nameraval pisati o rezultatih poslovanja 2007; sku-
pne bilance so sicer že pripravljene, nimam pa še nekaterih posamičnih. Rezul-
tati so presenetljivi. Tiskarstvo se je močno izboljšalo, preseneča pa poslabša-
nje v založništvu; časopisni založniki so poslovali negativno. Naš lanski zmago-
valec Leykam pa je še vedno za zgled. Več o tem v prihodnji številki.

Ivo Oman
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HITRO BRANJE 
ZGOLJ UTVARA?

UVOD

Zakaj odkriti skrivnosti
hitrega branja?

Z znanji, ki so potrebna za hi-
tro branje, bi moral biti sezna-
njen vsak študent, še posebno pa
študent grafike. Pomembna so
predvsem pri oblikovanju in po-
stavljanju besedila, da s tem olaj-
šamo bralcu razumevanje napisa-
nega in kakovostnejše pomnje-
nje.

S člankom smo osredotočeni
na opis branja tiskanih medijev,
čeravno pridobimo vedno več in-
formacij na spletu, torej na zaslo-
nu. Vse opisane značilnosti in
metode hitrega branja se lahko
aplicirajo tudi na branje iz elek-
tronskih medijev.

Literaturni viri, iz katerih sem
izhajala, so večkrat uporabljeni v
diplomskih nalogah diploman-
tov pedagoške fakultete – torej
jih kot pripomočke uporabljajo
tudi vede, katerih primarna nalo-
ga je naučiti ljudi, učiti se. Na-
slovi nalog so bili v povezavi z
učenjem branja in izboljšanjem
veliko različnih področij, ki so
povezani z branjem, učenjem,
zaznavanjem, sposobnostmi ipd.

Za pisanje članka o hitrem bra-
nju sem se odločila tudi zato, ker
bi sama rada brala hitreje. (S tem
ne mislim, da bi želela prebrati več
romanov v eni noči. Ne, pri bra-
nju romana uživam in nočem, da
bi se prehitro končal, saj tako sploh
ne bi mogel napraviti name prave-
ga vtisa.)

Hitro bi rada prebrala (prelete-
la) goro knjig in prebrskala ne-
šteto internetnih strani, ki so pri-

poročene kot študijska literatura.
Še posebno je hitrost branja po-
membna pri podiplomskem štu-
diju, ko je literature še toliko več.
Hkrati s hitrostjo pa je treba iz-
boljšati tudi kakovost pomnjenja
podatkov in informacij, ki smo
jih prebrali.

S tem člankom sem hotela
predstaviti možnost, kako pre-
brati vso literaturo v krajšem ča-
su in si vse to zapomniti hitreje –
in to je ključ; le pot do cilja ni ta-
ko preprosta, kot sem pred začet-
kom pisanja pričakovala. Lastni
trud je edino, s čimer je mogoče
izboljšati svoje bralne sposobno-
sti. S tem člankom želim poma-
gati tudi vsem sošolcem in štu-
dentom, ki prihajajo za menoj,
da bi se hitreje in uspešneje pri-
pravili na izpite.

1 O BRANJU

1.1 DEFINICIJE BRANJA

Angleška beseda reading izvira
iz anglosaksonske besede redan,
kar pomeni poučiti se. Definicije
branja se med seboj razlikujejo
po tem, kateremu procesu v bra-
nju pripisujejo odločilno vlogo.
V prvo skupino sodijo definicije,
ki poudarjajo pri branju pred-
vsem procese zaznavanja, v dru-
go tiste, ki poudarjajo semantič-
no/pomensko plat, v tretjo ta-

kšne, ki opredeljujejo branje kot
večstopenjski proces, v katerem
sodelujejo različne sposobnosti,
in v zadnjo skupino definicije, ki
poudarjajo zvezo med branjem
in mišljenjem. Povzetek slednjih
je grafično prikazan na sliki 1.

Za ta članek sem izbrala defini-
cijo, ki jo v svoji knjigi navaja
Tony Buzan. Zelo lepo je opre-
deljena, razložena in sistemizira-
na. Poznavanje elementov in
procesov branja je rabilo kot te-
melj za različne metode hitrega
branja.

Branje pomeni ustvarjanje
odnosa med posameznikom in
sporočili, podanimi v simbolih.
Običajno ga označujemo tudi
kot učenje glede na zaznavanje z
vidom. Celoten proces branja
lahko razdelimo na sedem sto-
penj:

1. Prepoznavanje – bralec mo-
ra prepoznati abecedne simbole.

2. Sprejetje – čutni proces, pri
katerem oko sprejema svetlobo,
ki se odbija od besede in jo nato
posreduje možganom.

3. Notranje strnjevanje –
ustreza osnovnemu dojemanju
in se nanaša na povezovanje vseh
prebranih sporočil z drugimi
ustreznimi deli.

4. Zunanje strnjevanje – sem
sodijo razčlenjevanje, kritičnost,
presoja, izbiranje in zavrnitev.
Tu bralec pridruži pravkar pre-
branemu gradivu svoje predho-
dno znanje.

5. Ohranjevanje v spominu –
na tej stopnji se podatki uskladi-
ščijo. Prenesejo se v trajni spo-
min.

6. Priklic – sposobnost posa-
meznika, da iz uskladiščenih po-
datkov izbere tistega, ki ga v ti-
stem trenutku potrebuje.

7. Sporočanje ali raba – takoj-
šnja ali naključna uporaba sporo-
čila. Sem prištevamo tudi mišlje-
nje (Buzan 1982: 32–33).

1.2 SLABE
BRALNE NAVADE

Med slabimi bralnimi navada-
mi se najpogosteje pojavljajo: ne-
koncentrirano branje, subvokali-
zacija in regresija očesnih gibov.
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Vsem slabim bralnim navadam
je skupno to, da bistveno zmanj-
šujejo učinkovitost pri branju, in
sicer upočasnjujejo tako hitrost
branja kot tudi razumevanje pre-
branega (Pečjak, S. 1991: 99).

1.2.1 KONCENTRACIJA

Koncentracija pri branju po-
meni, da mislimo samo na to,

Slika 1. Proces zaznavanja in pomnjenja.

kar beremo v besedilu, da torej
razmišljamo samo o vsebini bese-
dila. Med dejavniki, ki vplivajo
na koncentracijo, ločimo zuna-
nje in notranje. Zunanji dejavni-
ki so: hrup, nenavadna svetloba,
bleščanje, slab tisk itn. Med no-
tranje pa prištevamo: zdravje,
umirjenost, interes, zanimanje
ipd. Zbranosti se lahko naučimo
z enostavno vajo: »Zaprite oči.
Predstavljajte si lepo rdečo vrtni-
co. Mislite eno minuto samo na
to vrtnico.« (Pečjak, S. 1991: 99
–101)

1.2.2 (SUB)VOKALIZACIJA

Vokalizacija pomeni glasno ali
polglasno izgovarjanje besed,

subvokalizacija pa označuje šepe-
tanje ali rahlo premikanje ustnic.
Oba pojma torej označujeta, da
pri tihem branju sodelujejo go-
vorni organi. Hitrost branja je
pri tem omejena s hitrostjo govo-
ra, ta pa se pri odraslem bralcu
giblje med 100 in 120 besed na
minuto. V nekaterih primerih pa
je subvokalizacija celo priporo-
čljiva:

2 pri branju težkega, zahtevne-
ga besedila,

2 pri branju besedila v tujem
jeziku,

2 kadar se v besedilu srečamo
z novo neznano besedo.

(Pečjak, S. 1991: 117)

1.2.3 REGRESIJA

Regresija pomeni, da se pri bra-
nju z očmi vračamo nazaj na ti-
sto, kar smo že prebrali. Je v tesni
povezavi z nekoncentriranim
branjem. Tako izgubimo veliko
časa in še razumevanje je oteženo
(Pečjak, S. 1991: 118–119).

Regresija se pogosto pojavi pri
zahtevnejšem branju. V tem pri-
meru dosti strokovnjakov svetu-

je, da odstavek kljub nerazume-
vanju beremo naprej in se ob
koncu prebranega vrnemo nazaj
na to mesto. Lahko se zgodi, da
med nadaljnjim branjem zopet
ujamemo rdečo nit, če pa se to ne
zgodi, posvetimo več časa le tiste-
mu delu besedila, ki ga ne razu-
memo. Nepotrebni gibi oči med
branjem so prikazani na sliki 2.

1.3 DEJAVNIKI BRALNE
UČINKOVITOSTI

1.3.1 PERCEPCIJSKI PRO-
CESI PRI BRANJU

Ko bralec zaznava črke in bese-
de, jih razvršča v določene skupi-
ne po zunanji obliki. Lahka per-
cepcija je bistvena za hitro bra-
nje. Brez natančne percepcije ni
mogoče miselno branje, tj. razu-
mevanje, interpretacija in vre-
dnotenje.

Laže razločujemo črke, ki imajo
simetrično obliko v primerjavi s
črkami z nesimetrično obliko.
Hitreje razpoznamo tudi okrogle
in vertikalne črke. Črke je laže
prepoznati tudi na začetku in

koncu besede kot pa na sredini.
Pri znanih besedah je za razpo-
znavo dovolj že, če za hip pogle-
damo videz besede in mogoče še
začetni soglasnik. Pri tipografski
ureditvi so bistveni naslednji teh-
nični dejavniki:

2 med tiskanimi črkami in
ozadjem mora biti čim večji kon-
trast v barvi (črno na belem),

2 vrstica naj bo dolga pribli-
žno 105 mm,

2 besedilo naj bo napisano z
malimi črkami (okrog 11 pt).

Seveda pa tudi pri percepciji
najbolj vpliva mentalna naravna-
nost posameznika zaradi njego-
vega interesa za posamezno po-
dročje (Pečjak S. 1991: 14 – 15).

1.3.2 GIBANJE
OČI PRI BRANJU

Oči med branjem skačejo in se
ustavljajo. Gibi so kratki in traja-
jo v povprečju 22 milisekund,
postanki (fiksacije) pa so daljši in
trajajo kakih 250 milisekund.
Gibanje oči med branjem je she-
matsko prikazano na sliki 3. Ve-
čino bralnega časa, kakih 93 od-
stotkov, vzamejo postanki in sa-
mo sedem odstotkov gibi. Oko je
med gibanjem slepo. Besedilo za-
znavamo samo med postanki, za-
to je za hitro branje pomembno,
da se oči čim manj gibajo. Pri hi-
trem branju težimo k čim manj-
šemu številu postankov in čim
širšemu zaznavanju besedila (Pe-
čjak, V. 1991: 29).

1.3.3 BRALNO POLJE
Naše oko je sestavljeno tako, da

vidimo sliko najostreje v tistem
delu, kamor je usmerjen naš po-
gled. Če opazujemo kakšen pri-
zor, so vzorci okoli točke fiksira-
nja jasni in razločni, drugje pa
manj ostri (slika 4). Razločno ali
fovealno vidno polje je približno

Slika 2. Nepotrebni gibi oči med branjem.
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Slika 3. Postanki (fiksacije) očesnih gibov.

očrtano dve stopinji glede na vi-
dno os pri razdalji 40 centime-
trov. Okoli fovealnega polja leži
perifovealno polje, kjer je vid
manj oster, toda če smo dovolj
pozorni, lahko prepoznamo zna-
čilne, v berilu prevladujoče črke
ali krajše besede. Fovealno in pe-
rifovealno polje skupaj obsegata
od 12 do 17 črk. Še naprej pa leži
polje obrobnega vida. V njem ne
vidimo besed jasno, temveč za-
brisano. Besede in črke ne prepo-
znamo, lahko pa jo uganemo. Za
hitrejše branje je treba tudi razši-
riti svoje bralno (vidno) polje
(Pečjak, V., 1991: 32–37). Slika
5 predstavlja eno izmed vaj za
razširjanje vidnega polja. Pogled
usmerimo v središče kroga in po-
skušamo prebrati čim več črk.

1.3.4 BESEDNJAK

Osebni besednjak so vse bese-
de, ki jih pozna posameznik, in
se deli na aktivni in pasivni bese-
dnjak. Aktivni je tisti, ki ga upo-
rabljamo pri govorjenju in pisa-
nju, pasivnega pa pri poslušanju
in branju. Obseg pasivnega in
deloma tudi aktivnega besednja-
ka se povečuje z branjem, obe-
nem pa je bogat besedni zaklad
eden od bistvenih pogojev za do-
bro razumevanje prebranega. Be-
sedni zaklad širimo pisano na več
načinov: s pomočjo konteksta, z
analizo besed (besedo razčlenimo

Slika 4, zgoraj. Vidno polje. Slika 5, spodaj. Vaja za razširjanje vidnega polja.

na morfeme) in s priročniki, ki
razlagajo pomen besed (slovarji,
leksikoni, enciklopedije; Pečjak,
V., 1991: 117–126).

1.3.5 RAZUMEVANJE

Na razumevanje vplivajo trije
dejavniki: zaznavanje gradiva ter
procesi v delovnem in dolgoroč-
nem spominu. Zmogljivosti
kratkoročnega spomina ni mo-
goče povečevati, vendar je mogo-
če naše možgansko skladišče bolj
izrabiti, če podatke vlagamo vanj
sistematično (Pečjak, V., 1991:
110–111).

Pri razumevanju imata največji
pomen koncentracija (glej po-
glavje 1.2.1) in zainteresiranost
za snov.

1.3.5.1 Manjkajoče črke

Za razumevanje ni treba dojeti
vsake posamezne črke. Besedilo
lahko razumemo kljub izpušča-
nju nekaterih črk (npr.: R klam
ranje so si izm sl li v Zdr ž h drž
a h.) (Urbanc, 1995: 51). Besedi-
lo lahko razumemo kljub manj-
kajočim črkam zaradi celotnega
skeniranja besed. Besede, ki jih
pogosto uporabljamo, se namreč
vtisnejo v dolgotrajen spomin in
tako v trenutku prepoznamo be-
sedo.

1.3.5.2 Zgornji črkovni pas

Če bi imeli pred sabo samo spo-
dnjo polovico črk, besedila ne bi
mogli prebrati. To pomeni, da
zgornji del besed daje značilno
podobo – značilne oblike, ki na-
redijo besede razpoznavne (Ur-
banc, 1995: 52).

Če stavku zakrijemo spodnji
del srednjega črkovnega pasu,
bomo besedilo lahko vseeno ne-
moteno prebrali. Za razpoznavo
besed je odločilen zgornji del sre-Slika 6. Črkovni pasovi.
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dnjega črkovnega pasu, za nemo-
teno branje pa je potreben še
zgornji črkovni pas (slika 6).
Lahko bi zakrili tudi zgornji del
srednjega črkovnega pasu in opa-
zovali samo spodnji del srednjega
in spodnji črkovni pas. V tem
primeru bi besedilo sicer razu-
meli, vendar bi bilo prepoznava-
nje besed počasnejše.

2 HITRO BRANJE

2.1 ZAKAJ
HITRO BRANJE?

Glavni razlog sem izpostavila že
v uvodu. V istem času lahko pre-
beremo enako količino gradiva
do desetkrat hitreje kakor pri sre-
dnje hitrem ali pa počasnem bra-
nju.

Raziskave so pokazale, da je hi-
tro branje praviloma učinkovi-
tejše od srednje hitrega in zlasti
počasnega, ker zahteva večjo po-
zornost. Pri počasnem branju
preveč pazimo na obliko črk, be-
sed ali pa poslušanje svojega gla-
su kot pa na to, kar piše. Tudi
prehitro branje lahko zmoti mi-
selni proces s tem, da postanemo
bolj pozorni na hitrost kot pa na
razumevanje sámo. Odnos med
hitrostjo branja in razumeva-
njem prebranega prikazuje graf
na sliki 7 (Pečjak, V., 1991:
11–13).

2.2 DEFINICIJA
HITROSTI BRANJA

Hitrost branja pomeni določe-
no kvantitativno predelavo in-
formacij v določeni časovni eno-
ti. Izraža se s številom prebranih
besed na minuto. Enostavna for-
mula, ki poda hitrosti branja, se
glasi:

Hitrost = N × M ÷ t

N = število prebranih strani

Slika 7. Prikaz: stopnja razumevanja besedila v odvisnosti od hitrosti.

M = povprečno število besed
na strani

t = čas branja v minutah

(Buzan, 1982: 41)

Seveda pa je pri tem izračunu
vključena zahteva, da razumeva-
nje ne sme trpeti zaradi hitrosti
pri branju. Resne študije in razi-
skave o hitrosti branja določajo
kot kriterij najmanj 75- oz. 70-
odstotno razumevanje prebrane-
ga, tj. da je bralec sposoben pra-
vilno odgovoriti na najmanj 75
oz. 70 odstotkov vseh vprašanj,
ki se nanašajo na vsebino besedi-
la (Pečjak, S., 1991: 29).

Glede na hitrost branja deli Pe-
čjak, V., ljudi v naslednje skupi-
ne:

2 počasni bralci, ki preberejo do
200 besed v minuti,

2 srednje hitri, ki preberejo od
200 do 400 besed v minuti,

2 hitri bralci, ki preberejo od
400 do 600 besed v minuti,

2 zelo hitri bralci, ki preberejo
več kot 600 besed v minuti,

2 izjeme, ki obvladajo metodo
preletavanja in preberejo od 800
do 3000 besed na minuto.

2.3 TEHNIKE
HITREGA BRANJA

2.3.1 KOORDINACIJA
OČI IN ROK

To je odlična vaja, ki jo ome-
njajo v veliki večini priročnikov
za hitro branje.

Vloga roke je posebno po-
membna pri učenju preletavanja
in preskakovanja, kasneje roka to
vlogo izgubi. Vaja poteka tako,
da položimo roko na stran v knji-
gi in nato z njo enakomerno drsi-
mo po strani navzdol. Od vrha
do konca strani je treba pripoto-
vati v štirih sekundah. Pri tem
naj oči sledijo konicam prstov in
se ustavijo le na vsaki četrti vrsti-

Slika 8. Enakomerno drsenje z roko po
strani navzdol v štirih sekundah. Oči se
ustavijo le na označenih krogcih.

ci, kot je v krogcih prikazano na
sliki 8. Pri tej vaji urimo pogled,
da nemoteno drsi po strani in se
ne ustavlja. Ob začetku vadenja
nam skoraj ničesar ne bo uspelo
prebrati. Najprej si je treba razši-
riti vidno polje (Pečjak, V.,
1991: 65–71).

2.3.2 NAVPIČNO BRANJE

Pri tej vrsti branja se oko pre-
mika samo od zgoraj navzdol.
Besedilo najbolje zaznamo po
navpični sredini strani, sledi za-
znavanje na desni in nekoliko
manj na levi strani. Zaradi nači-
na branja stolpci ne smejo biti
preširoki, kar pa je značilnost ča-
sopisov in nekaterih ameriških
znanstvenih knjig. Takšnega
branja se naučimo, da najprej be-
remo stolpce z eno besedo, ko to
obvladamo, pa začnemo brati
postopoma širše stolpce (Pečjak,
V., 1991: 72–89).

2.3.3 DIAGONALNO
BRANJE

Je vmesna oblika med vodorav-
nim in navpičnim branjem. Oči
se pomikajo poševno v nižjo vr-
stico na desno, nato pa na zače-
tek naslednje na levo. Naredimo
dve fiksaciji: enkrat v levi polovi-
ci zgornje vrstice, nato v desni
polovici spodnje. Ko osvojimo
tehniko, lahko začnemo preska-
kovati po dve vrstici hkrati. Pri
tem izrabljamo tudi bralno polje
zgoraj in spodaj fiksirane besede.
Pri diagonalnem branju je razu-
mevanje nekoliko večje kot pri
navpičnem (Pečjak, V., 1991:
90–93).

2.3.4 PRESKAKOVANJE

Pri preskakovanju gre pred-
vsem za branje ključnih besed in
stavkov, pri tem pa poskušamo
uganiti, za kaj gre, zato ga ne mo-
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remo upoštevati kot pravo bra-
nje. Pri tem si pomagamo s po-
vzetki in naslovi poglavij. Oko se
le redko ustavi in predela samo
kakih 10 do 20 odstotkov bese-
dila. Znanstveniki so raziskovali,
kako lahko bralec že vnaprej ve,
katere besede so ključne, in zato
prebere le te (seveda pri tem na-
redi tudi nekaj napak). Ugotovili
so, da bralec izbira srednje dolge
besede, zelo redko pa kratke,
med katerimi je veliko veznikov,
predlogov, zaimkov. Drugi trdi-
jo, da imajo bralci ključne besede
že vnaprej v sebi, to jim omogo-
ča, da jih izberejo po takšnih zna-
čilnostih, kot so dolžina in pre-
vladujoče črke. Vendar se dosti-
krat zgodi, da teh besed vnaprej
ne poznamo.

Tehnika preskakovanja ima
omejeno uporabo. Uporabljamo
jo samo kot usmeritev v obse-
žnem ali redundantnem gradivu
in pri pomanjkanju časa (Pečjak,
V., 1991: 55, 97–98).

2.3.5 BRANJE
KOT ISKANJE

S takšnim branjem preletava-
mo besedilo. Pri iskanju natanč-
no vemo, kaj iščemo, vendar ne
vemo, kje v besedilu se skriva že-
leni podatek. Npr. zanima nas,
kaj pomeni kratica DTP. Vemo,
da je ta podatek v knjigi Knjižna
tipografija v poglavju računalni-
ško stavljenje, ne vemo pa na-
tančno, kje. Iz izkušenj vemo, da
naj bi bil zraven prvič omenjene
kratice vedno zapisan še pomen.
Takšen princip branja lahko pri-
merjamo z računalniškim nači-
nom iskanja določenih besed.

Pri iskanju imamo model tiste-
ga, kar iščemo. Med iskanjem
primerjamo to, kar vidimo, z
modelom v glavi. Ko se vzorec in
model ujameta, je iskanje konča-
no. Mimo bralčevih oči švigajo
besede, ki jih bralec le nejasno

zaznava, ko pa se vzorec besede,
ki jo išče, »ujame« z modelom
besede, jo razločno prebere. Za
učinkovito iskanje si je treba do-
bro zapomniti obliko in bistvene
značilnosti besede, ki jo iščemo
(Pečjak, V., 1991: 103 –104).

2.4 VRSTE BRANJ

2.4.1 AKTIVNO BRANJE

Kadar ni dovolj, da besedilo sa-
mo razumemo, ampak se ga mo-
ramo tudi naučiti, ali pa želimo o
njem razmišljati, govorimo o ak-
tivnem branju. Marsikatero pra-
vilo aktivnega branja celo na-
sprotuje pravilom hitrega branja.
Pozornost pritegnemo s pretr-
gom enoličnosti (obarvamo be-
sedo, vstavimo nesmiselni zlog).

Poglavitni način, s katerim dvi-
gamo učni učinek med branjem,
so miselni procesi primerjanja,
razlikovanja, izbiranja, posploše-
vanja, iskanja bistva in preobli-
kovanja vsebine. Aktivno branje
pomeni, da kar naprej sprašuje-
mo pisatelja o nejasnostih, ga
primerjamo z drugimi pisatelji in
iščemo podobne primere iz la-
stnega življenja.

Dolgo obdržimo v spominu lo-
gične zveze. Odlična pomoč je
podčrtavanje. Podčrtanega naj
ne bo več kot 20 odstokov bese-
dila, pri čemer uporabljamo ra-
zlične načine podčrtavanja za ra-
zlične sklope podatkov (Pečjak,
V., 1991: 127 –131).

2.4.2 INTEGRALNO
BRANJE

Noben bralni postopek sam po
sebi ni povsem uporaben ali pa
neuporaben. Za dobro branje je
treba združiti prednosti vsake
metode, zato moramo vedeti,
kdaj posamezne postopke upora-
biti in kdaj jih zamenjati z drugi-
mi. Uspešno branje zahteva

sprotno prilagajanje tehnike bra-
nja gradivu in bralčevim potre-
bam.

ZAKLJUČEK ALI ZAČE-
TEK HITREJŠEGA BRANJA

Kot se je izkazalo že kaj kmalu
po branju prvega priročnika, je
za izboljšanje bralne tehnike po-
trebne le veliko vaje; pa to ne ka-
kršne koli! Vaje morajo biti opra-
vljene kakovostno, narejene z ve-
liko koncentracije, samodiscipli-
ne in vztrajnosti. Njihov namen
je ustvariti bralca, ki mu knjige
pomenijo vrednoto, in njih av-
torja človeka, ki želi drugim lju-
dem nekaj povedati. Glavni cilj
je postati dober bralec, hitrost pa
nato pride sama od sebe.

Tečaji za hitrejše branje učin-
kujejo najbolj na bralčevo moti-
viranost. Ker bralca motivira vo-
ditelj tečaja, bo vse stvari počel
bolje, tudi bral. Morda bo čez
nekaj časa presenečeno ugotovil,
da doma ne more brati tako hi-
tro. Zakaj? Doma bi se moral za
branje motivirati sam, to pa je
pretežko, saj zahteva disciplino
in določeno mero zavesti o la-
stnih sposobnostih.

Torej, če želite brati hitreje, se
ne ustrašite začetnega neuspeha
in kopice nalog, ki vodijo k temu
cilju; trud se bo obrestoval ka-
sneje. Zadeve se lahko lotite ta-
ko, da si izposodite katero od
knjig, ki so zapisane v referencah.
Imajo različne pristope za različ-
ne »učence«.

Članek je prikaz rezultatov razi-
skovalne seminarske naloge pri
predmetu Tipografija v digitalnih
medijih pod mentorstvom doc. dr.
Klementine Možina.

Andreja JELEN
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TISKOVNO SPOROČILO

SPOZNAJTE NAS
MALO BOLJE

Besede, ki so vpete v vse, kar počnemo na trgu. In kaj počnemo?
S programom Zünd zagotavljamo uporabnikom vrhunsko opremo za digi-
talni razrez raznih ploščatih in materialov v roli, z možnostjo aplikacij v
grafični in embalažni industriji, tekstilni in usnjarski, industriji plastike in
umetnih materialov ter drugje. Nova generacija strojev in opreme Zünd, ki
je bila premierno letos predstavljena na Drupi, sodi v sam svetovni vrh.
Lahko rečemo, da iz Švice prihaja novi šampion!
Rešitve razreza, zgibanja, rezkanja, zarezovanja na strojih Zünd so
uporabne za:

● dodelavo v sito-, ofsetnem, flekso-, digitalnem tisku in tisku nasploh
v vseh formatih;

● oblikovanje in proizvodnjo embalaže iz papirja, kartona in valovite
lepenke;

● digitalni konturni, s kamero voden razrez raznih materialov (pvc,
plexiglas, kappa, forex, dibond ipd.) ter razrez tehničnega tekstila
(zaščitni in tesnilni materiali, kevlar, prepreg ipd.), tekstila, usnja,
krojenje, izdelavo šablon itd.;

● izdelavo in opremljanje P.O.S./P.O.P. propagandnih izdelkov (reklamna
stojala, displeji, backliti, darilna in dekorativna embalaža, banerji,
promocijski panoji, ponjave, šotori, napisi, zastave ipd.);

● kreiranje in krojenje vzorcev iz tehničnega tekstila.

Uporabna orodja, ki pripomorejo k večji učinkovitosti strojev Zünd:

● programski paket za dizajn in izdelavo vzorcev embalaže iz papirja,
kartona in valovite lepenke (vseh debelin) – sistem CAD/CAM;

● celovita programska rešitev za različne potrebe posameznih dejavnosti:
GTK Vision, Tex, Pack, Sign, Lamp, PPT itd. kot podpora za pogon
in upravljanje razreza na strojih Zünd.

Velikoformatni digitalni tiskalniki Durst UV Inkjet so namenjeni profesio-
nalnim uporabnikom in v svetu slovijo po svoji kakovosti, zanesljivosti in
produktivnosti.

UV inkjet nam omogoča tisk neposredno na različne ploščate materi-
ale (lepenka, karton, pvc, kappa, forex, akrilne plošče, les, kovina, steklo,
ogledalo ipd.) ter materiale v roli (baner, cerada, vinil, poliester, tekstil, sa-
molepilne folije, backlit in mesh materiale ipd.). S tehnološkimi in inovativni-
mi rešitvami Durst so na voljo vedno nove možnosti za zelo različna podro-
čja uporabe končnih izdelkov. Tiskalniki Durst se ponašajo z visoko pro-
duktivnostjo in številnimi konkurenčnimi prednostmi, med katerimi posebej
omenjamo izredno natančen dvostranski tisk, brezhibni neposredni
tisk bele barve in možnost lakiranja ter možnost produkcije 24/7.

V okviru rešitev za produkcijo (snemanje in neposredni tisk) CD/DVD in
blue-ray medijev so umeščeni celoviti sistemi pod blagovno znamko Ri-
mage™. Ti se odlikujejo s:

● hitrimi in visokozmogljivimi pekači CD/DVD in mediji blue-ray,
● naprednimi robotskimi mehanizmi za manipulacijo z diski,
● visokokakovostnimi tiskalniki, ki zagotavljajo fotografsko kakovost,
● vrhunskimi programskimi in mrežnimi rešitvami za kreacijo in upravljanje
produkcije.

Z opremo iz programa Meech rešujemo težave z elektrostatiko. Statič-
na elektrika je problem, s katerim se srečujejo številne panoge v industriji,
kjer se uporabljajo materiali, ki ne prevajajo ali slabo prevajajo električni na-
boj (papir, PVC, plastika, granulat, stiropor, umetne mase ipd). Meech po-
nuja bogat asortiment proizvodov  od stacionarnih merilnikov statične
elektrine  do čistilnikov, nevtralizatorjev in generatorjev.

Da bi zaokrožili program razreza prav vseh materialov, smo se odločili trgu
predstaviti pestro izbiro robustnih CNC-rezkarjev, laserskih, Plasma ter
WaterJet strojev za razrez proizvajalca Multicam. Multicamove CNC-re-
šitve razreza sodijo prav v vrh inovativnih strojev, so visoke kakovosti, izje-
mno zmogljivi, hkrati pa cenovno izredno dostopni. Njihove rešitve so upo-
rabne v grafični industriji, embalažni, pohištveni, lesni, kovinski, le-
talski, ladjarski, industriji plastike ter številnih drugih.

Za posebne oz. specifične potrebe barvnega tiska s pomočjo tehnolo-
gije termalnega transferja predstavljamo paleto produktov, ki pokrivajo
naslednje segmente tiska: velikoformatne grafike, nalepke, etikete vseh ve-
likosti, prometnih znakov ali drugih informativnih oznak.

Matan SprinG3 je digitalni industrijski tiskalnik za tiskanje iz role do širine
12 palcev, primeren za izdelavo nalepk, etiket (npr. vinskih), prometnih in
varnostnih oznak ipd. Ponaša se z izjemno živimi barvami in dolgotrajno
obstojnostjo barv ter možnostjo tiskanja na številne medije.

Sledimo smernicam in nismo pozabili na tekstil! S stroji in opremo predsta-
vljamo rešitev za neposreden tisk na tekstil. Tiskanje vpadljivih in čudo-
vitih grafičnih slik neposredno na tekstil bo s tiskalnikom d.gen Teleios
postalo tako preprosto kot tiskanje na papir.

Materiali, primerni za tisk, so zelo različni; tiskati je mogoče na poliestr-
sko blago (katero koli), materiale za zastave, transparente, zavese, tapete,
kopalniško opremo, sedežne prevleke, dežnike, senčnike ipd. Možnosti je
zelo veliko.

Več podrobnejših informacij o predstavljenih programih dobite lahko pri
nas, ki smo:

Merus, d. o. o., podjetje s sedežem v Mariboru, ki prodaja stroje in opre-
mo za digitalni tisk in razrez skoraj vseh materialov in medijev. Dejavni smo
na trgih Slovenije, Hrvaške ter drugih republik nekdanje skupne države. 

Dejavnost: dobava in implementacija celovitih rešitev za grafično in em-
balažno industrijo z integracijo strojne in programske opreme ter spremlja-
jočega svetovanja, šolanja in podpore uporabnikom, servis, vzdrževanje
ter dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala.  

Poslanstvo: uporabnikom zagotoviti vrhunska orodja za doseganje zasta-
vljenih ciljev.   

Vizija: dobro delati, uresničevati načrte, poslovati stabilno in likvidno ter
zagotavljati pogoje za doseganje ciljev vseh ljudi v podjetju.   

Cilji: biti uspešno in ugledno podjetje.   

Vrednote: poštenost, iskrenost, točnost, spoštovanje dogovora ter bese-
de in obljube.

Spoštovanje dogovora je za nas sveto. O tem se lahko prepričate z oseb-
nim obiskom. V živo lahko predstavimo delovanje vse navedene opreme,
pokažemo videoposnetke, na katerih si lahko ogledate delovanje strojev in
naprav ter možnosti različnih aplikacij.

Vedno ste dobrodošli. Vabljeni!

Mag. Mario Antonić, MBA, direktor
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INLINE UV-LAKIRANJE
ALI PLASTIFICIRANJE?

Danes je v grafični industriji za-
radi zmanjševanja stroškov proi-
zvodnje največji poudarek na ti-
skovinah, ki so narejene v enem
prehodu skozi tiskarski stroj (in-
line – angl.). UV- tehnologija
omogoča inline oplemenitenje
tiskovin, zato se v zadnjih letih
hitro razvija. V nekaterih prime-
rih se z UV-tiskanjem in UV-la-
kiranjem v ofsetnem tisku zniža-
jo stroški celotne proizvodne ce-
ne za določen izdelek v primerja-
vi z drugimi tehnološkimi proce-
si. Zaradi vezanosti na potrošni-
ke, ki želijo uporabljati kakovo-
stne izdelke, na njihovo odloči-
tev za nakup pa vpliva tudi videz
embalaže, so potrebe po želenih
vizualnih učinkih in večji me-
hanski zaščiti površine tiskovne-
ga materiala (TM) vse večje. Go-
vorimo o oplemenitenju tiskovin
oziroma o tiskovinah z večjo do-
dano vrednostjo (value added
printing – angl., mehrwert im
druck – nem.). Zaradi naštetih
razlogov smo se osredotočili na
tehniko oplemenitenja tiskovin z

Slika 1. Tehnika lakiranja z rastrskim valjem za uporabo UV- ali vodnodisperzijskega
laka na strojih MAN Roland.

UV-lakiranjem, pri kateri gre za
nanašanje laka z rastrskim va-
ljem, rakljem in nožem (slika 1).

Plastificiranje, ki prav tako za-
gotavlja najvišjo možno vrednost
sijaja in zaščite, smo uporabili za
primerjavo z UV-lakiranjem. To
je postopek oplemenitenja papir-
ja in kartona, pri katerem na po-
vršino kaširamo tanko prosojno
folijo iz umetne ali naravne sno-
vi. Plastificiranje ni odvisno od
procesa tiskanja, saj ni potrebno
nobeno ujemanje tiskarskih barv
s plastificirno folijo. Izpostaviti
želimo tehniko vročega oziroma
suhega plastificiranja, ki smo jo
uporabili pri izdelavi testnih
vzorcev za eksperimentalni del.
Osnovni namen UV-lakiranja in
plastificiranja tiskovnega materi-
ala je zagotavljanje najvišje mo-
žne stopnje zaščite in sijaja izdel-
ka. Namen eksperimenta je bil
ugotoviti, ali je z UV-lakiranjem
možno doseči sijaj, ki ga doseže-
mo s plastificiranjem, če je naš
predpogoj enak TM. Prav tako

smo raziskovali, kakšen vpliv ima
izbrani TM na doseženo stopnjo
zrcalnega sijaja. Zaradi enakega
osnovnega namena UV-lakiranja
in plastificiranja tiskovnih mate-
rialov smo za primerjavo izbrali
vrsto sijaja, ki jo najlaže merimo,
in sicer zrcalni sijaj (specular gloss
– angl., spiegelglanz – nem.). Sijaj
je videz optične zaznave predme-
tov in je prav tako pomemben
kakor barva, če upoštevamo psi-
hološki vtis izdelkov na končne-
ga uporabnika. Na sijaj površine
lahko vpliva veliko dejavnikov,
npr. tip in količina nanesenega

laka ali pa sama kakovost TM.
Merjenje zrcalnega sijaja se odvi-
ja glede na odbite kote vpadne
svetlobe z merilnikom sijaja.

Formirana geometrijska oblika,
ki nastane na podlagi zrcalnega
sijaja svetlobe, je znana kot op-
tični pokazatelj (slika 2) in je spe-
cifična za to površino. Ko opazo-
valec zazna sorazmerno večji in
daljši odboj usmerjene svetlobe v
primerjavi z vpadno, zazna tudi
večji sijaj. S tehnikami površin-
ske zaščite zmanjšamo razprše-
nost odbite svetlobe. Za merje-
nje zrcalnega sijaja je zelo po-

Slika 2. Formirana geometrijska oblika refleksije.

Slika 3. Izbira pravilne merske geometrije.
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membna izbira pravilnega meril-
nika sijaja in pravilne merske ge-
ometrije, kajti šele pri izbiri pra-
ve kombinacije dobimo pravilen
rezultat. Najprej moramo s po-
močjo grafa Izbira pravilne mer-
ske geometrije (slika 3) določiti
sijaj tiskovine, ki je lahko nizek,
srednji ali visok. Graf nam prika-
zuje najbolj optimalno območje
merjenja sijaja. Meriti začnemo
vedno z mersko geometrijo 60°
in na podlagi teh meritev nato
ugotavljamo, ali smo izbrali pra-
vilno. Torej, če izmerimo vzorec
1 (slika 3) z mersko geometrijo
60°, dobimo rezultat približno
28 enot sijaja (ES, gloss unit –
angl.). V tem primeru smo izme-
rili vzorec s pravo mersko geo-
metrijo. Če dobimo vrednost, ki
je manjša od 10 ES, moramo iz-
brati mersko geometrijo 85°. Za
vrednost, ki je večja od 70 ES,
moramo izbrati mersko geome-

Samo številka, ampak za njo stoji Sun Chemical – največji svetovni proizvajalec tiskarskih barv, pigmentov, barvil in lakov. Toda mi ne ostajamo
pri tem. Z neutrudnimi raziskavami, razvojem in inovacijami ter tesnimi odnosi z našimi kupci, Sun Chemical zagotavlja kakovostne proizvode
in storitve najširšemu krogu tiskarjev. Neglede na aplikacijo smo ponosni ponuditi prave rešitve v pravem času.

WWW.SUNEUROPE.COM

Sun Chemical - Hartmann d.o.o. • Brnčičeva ulica 31 • Tel: 01 563 37 02 • Fax: 01 563 37 03 • Mail: info@sunchemical.si
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68.121

trijo 20°. Treba si je zapomniti,
da ena enota sijaja (ES) ni enaka
enemu odstotku.

Za izvedbo merjenja zrcalnega
sijaja smo izbrali kartone različ-
nih debelin, gramatur in hrapa-
vosti, z enako stopnjo beline in
jih v enakih razmerah potiskali z
UV-barvo v ofsetnem tisku na

petbarvnem tiskarskem stroju
MAN Roland 700 z lakirnim si-
stemom rastrskega valja in po-
daljšanim izlaganjem ter UV-
opremo. Prvo tretjino vzorcev
smo oplemenitili z UV-lakom –
inline lakiranje z rastrskim va-
ljem 80 L/cm (slika 4), vrsto gra-

vure ART-TIF (slika 5) in nano-
som laka 18 cm³/m².

Drugo tretjino smo oplemeni-
tili s plastificiranjem v tehniki
suho-vroče na stroju 76 USA
Dry, zadnjo tretjino vzorcev pa
smo pustili neoplemeniteno. Zr-
calni sijaj smo merili z merilni-
kom sijaja ZGM 1022 (slika 6).

Zrcalni sijaj UV-lakiranega in
plastificiranega tiskovnega mate-
riala smo izmerili po standardu
TAPPI T 653 z mersko geome-
trijo 20°, neoplemeniteni mate-
rial pa z mersko geometrijo 75°
po standardu TAPPI T 480. Kot
vemo, je treba vsak sijaj meriti
posebej za vzdolžno smer (MD,
machine direction – angl.) teka
vlaken in posebej za prečno smer
(CD, cross direction – angl.). Re-
zultati se podajajo v enotah sijaja
(ES, gloss units – angl.). Ko smo
izmerili zrcalni sijaj, je bila naša
naloga raziskati, ali TM vpliva naSlika 4. Vrste rastrskih valjev in vrsta uporabe.
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Slika 5. Vrste gravur na rastrskih valjih in opis.

doseženo stopnjo zrcalnega sijaja
in kakšen je ta vpliv. Izmerili
smo dve osnovni lastnosti TM,
hrapavost in belino. S pomočjo
izračuna vrednosti korelacijskega
koeficienta smo poskusili ugoto-
viti medsebojno povezanost beli-
ne in zrcalnega sijaja ter hrapavo-
sti in zrcalnega sijaja v vzdolžni
in prečni smeri teka vlaken. Na
zrcalni sijaj TM tako vpliva smer

teka vlaken: pri plastificiranem
TM je razlika v sijaju vzdolžne in
sijaju prečne smeri teka vlaken
velika, pri UV-lakiranem TM pa
ravno obratno. Belina ima večji
vpliv na plastificiran TM, kot
možnost pa dodajamo, da ima
vpliv tudi na UV-lakiranje v po-
vezavi s hrapavostjo TM, in sicer
v ekstremih primerih (zelo nizka
ali zelo visoka hrapavost). Hra-

pavost: visoka hrapavost TM po-
vzroči upad zrcalnega sijaja pri
plastificiranem in UV-lakiranem
TM, medtem ko nizka hrapavost
TM povzroči upad zrcalnega si-
jaja pri UV-lakiranju in poviša-
nje pri plastificiranju. Zaradi
možnosti porumenitve lakov
smo izmerili CIE L*, a*, b* barv-
ne vrednosti UV-lakiranega, pla-
stificiranega in neoplemenitene-
ga TM. Stopnja porumenelosti
pri oplemenitenju TM z UV-la-
kiranjem je precej višja kot pri
plastificiranju. Prav tako smo s
primerjanjem ugotavljali, ali je
UV-lakiranje v stopnji sijaja pri-
merljivo s plastificiranjem. Do-
sežene stopnje zrcalnega sijaja so
med UV-lakiranimi in plastifici-
ranimi TM v prid plastificiranju
malenkost višje, vendar so te ra-
zlike s prostim očesom neopa-
zne, kar pomeni, da je razlika
manjša od petih enot sijaja. Ena
izmed pomembnih ugotovitev je
tudi, da TM, ki ima najvišji zr-
calni sijaj pri oplemenitenju s
plastificiranjem, ni nujno isti tu-
di pri UV-lakiranju. Gre namreč
za dva popolnoma različna teh-
nološka postopka, katerima je
skupen le končni namen. Tako
ugotavljamo, da se je postopku
oplemenitenja TM z UV-lakira-
njem treba prilagoditi, da dose-

žemo želene rezultate. Zrcalni si-
jaj neoplemenitenega TM je po-
memben le pri UV-lakiranju, saj
vpliva na končni zrcalni sijaj, če-
sar za plastificiranje ne moremo
trditi. Ugotovili smo tudi, da bi
za doseganje večjega zrcalnega si-
jaja pri UV-lakiranju morali iz-
brati rastrski valj z večjo grama-
turo, ki bi nam omogočil debe-
lejši nanos laka na TM. Ob prak-
tični uporabi testnih vzorcev
smo opazili, da se je plastificiran
TM v uporabi veliko bolj poško-
doval in obrabil. Zato povzema-
mo, da je mehanska zaščita proti
odrgninam pri UV-lakiranju ve-
liko boljša kot pri plastificiranju.
Zaključujemo s trditvijo, da je
oplemenitenje tiskovin z UV-la-
kom povsem primerna nadome-
stitev oplemenitenja tiskovin s
plastificiranjem.

Andrej ZALOKAR

VIRI

Zalokar, A.
Primerjava sijaja med UV-lakiranim
in plastificiranim izdelkom
Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta,
smer Grafična tehnika
Ljubljana, november 2007, str. 1–82.

Slika 6. Merilnik sijaja Zehntner ZGM 1022.

NA© NOVI SPLETNI NASLOV:

http://www.graficar.si
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Digitalni tisk po ISO 12647-7:
ALTONA TEST SUITE

NADALJEVANJE IZ ŠT. 3/2008, STR. 22

Preizkusno formo Altona Visu-
al ponazarja slika 7. Elementi
forme, ki so v opisu označeni z
oznako [PDF/X-3], so namenje-
ni ne le za vrednotenje tiska,
marveč tudi skladnosti delovne-
ga procesa in RIP-a s standar-
dom ISO 15930-3, ki ta format
predpisuje. Če pri procesiranju
in tisku preizkusne forme napak
ne opazimo, so izpolnjene vse
normativne reference in specifi-
kacije standarda. To velja še zla-
sti za Adobovo specifikacijo
PDF-ja in specifikacije barvnih
profilov ICC.

Elementi forme, ki so označeni
samo z oznako [PRINT], so na-
menjeni zgolj vrednotenju vizu-

Slika 7. Dokument altona_visual_1v2a_x3.pdf. Na tem mestu je sicer prostor
za medijski klin Ugra/Fogra.

alne kakovosti proizvodnih in
preizkusnih odtisov/natisov.
Vrednotimo zlasti ubranost
barv, upodabljanje barv in to-
nov, upodabljanje podrobnosti
in ostrine ter upodabljanje sijaja
in leska.

Preizkusna forma Altona Visu-
al vsebuje skupno kar okrog 25
elementov:

19  zunanje polje [PRINT]
oziroma ozadje tvorijo proce-

sne barve v približnem sivem rav-
novesju (C25 M19 Y19 K20), ki
upodobijo bolj ali manj nevtral-
no sivo barvo; odstopanja svetlo-
sti in barvitosti so pogojena z raz-
merami v procesu in tisku. Vre-

dnotenje omogoča vizualna pri-
merjava z ustreznim referenčnim
odtisom, ki ga na spletni strani
seveda ne boste našli. Nabaviti
boste morali popoln paket Alto-
na Test Suite Application Kit,
kar pa trenutno ni smotrno, ker
obvestila z Drupe 2008 napove-
dujejo posodobitev v prvi polo-
vici leta 2008. Ne pozabite, da
članek opisuje brezplačno verzijo
1.2 z interneta!

20  portret [PDF/X-3],
[PRINT] je črno-bela večtonska
slika (grayscale) z zveznim in si-
vim stopnjastim klinom. Vse tri
prvine se tiskajo zgolj s črno bar-
vo. Namenjene so za vrednotenje

črne procesne barve, natančneje
njene simulacije v preizkusnem
digitalnem tisku. Da bi ponazo-
rili odtenek črne barve v proizvo-
dnem tisku, digitalni tiskalniki
črno-bele tiskovne elemente naj-
pogosteje tvorijo iz vseh proce-
snih črnil/tonerjev, ki so na vo-
ljo. Tu pa se v različnih obmo-
čjih tonskega obsega pojavi ne-
konsistenten barvni odtenek ozi-
roma barvna neubranost. Neka-
teri RIP-i pa interpretirajo črno-
bele slike kot posebne barve, ta-
ko da jih tiskalnik natisne zgolj z
lastnim črnim črnilom/toner-
jem, ne da bi skušal simulirati si-
vo barvo proizvodnega tiska. Ta
napaka je še posebno opazna pri
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simulaciji nepremazanih papir-
jev; navadno se pojavijo previso-
ki kontrasti in barvne proge v
krogih iz 100-odstotnih proce-
snih barv (glej točko 28).

21  portet [PRINT] je barv-
na reprodukcija kožnih odten-
kov. Barvni portreti sodijo med
barvno enolične (enotne, mono-
tone) slike, pri katerih se zelo hi-
tro pokažejo tudi najbolj subtil-
na odstopanja. Ta motiv je torej
zelo primeren za vrednotenje vi-
zualne kakovosti preizkusnih na-
tisov.

22  barvno nevtralna slika
[PDF/X-3], [PRINT] je tista, ki
jo je najteže upodobiti brez vidne
barvne neubranosti oziroma pre-
vladujočih barvnih odtenkov. Še
hitreje kot barvni odtenki kože
izkaže tudi najmanjša odstopanja
v obarvanju ali povečanju rastr-
skih tonov. Kakovost reproduk-
cije na mejah tonskega obsega, tj.
v najsvetlejših (high key) in najte-
mnejših območjih (low key), pre-
sojamo v beli preprogi in črnem
pasu.

Za preizkušanje skladnosti s
formatom PDF/X-3 je slika raz-
deljena v dve območji z različni-
ma barvnima modeloma. V nje-
ni sredini je namreč križno no-
tranje polje RGB s pripetim
barvnim profilom ECI-
RGB.ICC in percepcijskim upo-
dobitvenim modelom. Zunanje
polje tvorijo klasični, vnaprej
pripravljeni barvni izvlečki
CMYK. Če delovni proces in vse
njegove komponente v celoti
podpirajo PDF/X-3, se slika
upodobi neoporečno, v naspro-
tnem pa se v sredini pojavi križ.
Ta pomeni, da sistem ne podpira
barvnih transformacij RGB v
CMYK, ki jih definira standard.
Dopustna je zgolj minimalna vi-
dnost notranjega polja, ker je na-
vadno posledica različnih funk-

cionalnosti barvnih modulov
CMM.

23  svetla (high key) slika pa-
stelnih barv [PRINT] je občutlji-
va predvsem na slabo barvno rav-
novesje, ko se rastrski toni v eni
izmed procesnih barv deformira-
jo bolj kot v drugih. Presojamo
tudi upodabljanje podrobnosti
in ostrino najsvetlejših območij
reprodukcije.

24  barvno kontrastna slika
[PDF/X-3], [PRINT] ima nasi-
čene barve, ki so na različna od-
stopanja najmanj občutljive, zato
pa z njimi lahko vizualno preso-
dimo, kako velik barvni obseg
(prostor) kakšna tehnika še lahko
reproducira. V preizkusnem di-
gitalnem tisku mora biti načelo-
ma večji kot v proizvodnem ti-
sku, ki ga natis simulira.

Kot slika 22 je tudi ta za preiz-
kušanje skladnosti s formatom
PDF/X-3 razdeljena v dve ob-
močji z različnima barvnima mo-
deloma. Omeniti velja, da so vse
slike CMYK na preizkusni formi
Altona Visual pripravljene v
Photoshopu z uporabo okna
Convert to Profile, izvirnega
profila ECI-RGB.icc in izhodne-
ga profila dokumenta PDF
(output intend profile) kot ciljne-
ga barvnega prostora. Druge na-
stavitve so še barvni modul Ado-
be (ACE), percepcijski upodobi-
tveni model (rendering intent
perceptual), medtem ko sta bili
nastavitvi Black Point Compen-
sation in Dithering izključeni,
ker sta lastni samo Adobovi pro-
gramski opremi oziroma Photos-
hopu.

25  temna (low key) slika
[PRINT] izkazuje pomen neo-
porečne tonske in barvne repro-
dukcije v najtemnejših območjih
barvnega prostora. Poleg tega je
znano, da se rjavi barvni odtenki

zelo hitro odzivajo na odstopanja
v obarvanju in barvnem ravno-
vesju (spremembe tiskarskih gra-
dacij, raztros srednjih tonov 
mid tone spread).

26  slika iz posebnih barv
[PRINT] je namenjena za preso-
janje njihovega upodabljanja v
štiribarvnem tisku. To je dvo-
tonska slika, ki so jo pripravili v
Photoshopu, tako da so izbrali
oranžno posebno barvo (spot co-
lor Orange) in procesno črno K.
Če proces pravilno podpira vse
funkcionalnosti PDF/X-3, se
upodobi rjavkasta slika s tablico
prelivajočih se polj, od rjave do
črne, kar primerjamo z referenč-
nim odtisom.

Za upodabljanje na pisarniških
tiskalnikih in monitorjih so po-
sebne barve definirane s privzeti-
mi barvnimi opisi (alternate co-
lors), v barvnem modelu bodisi
RGB bodisi CMYK. Glede na
aplikacijo, s katero je dokument
pripravljen, lahko eni posebni
barvi pripadajo različni privzeti
opisi. Profesionalni sistemi omo-
gočajo, da se ti opisi poenotijo in
optimira simulacija posebnih
barv z vnašanjem ustreznih vre-
dnosti CIELAB. Da bi preverili,
kako učinkovito je to izvedeno,
je v sliki ista oranžna barva defi-
nirana z dvema opisoma: oran-
žnim in modrim. Pri napačni in-
terpretaciji se v zgornjem de-
snem kotu slike pojavi moder
kvadrat, namesto tablice preliva-
jočih se polj pa nastane črno-bel
stopnjasti klin.

27  pokrivanje barvnih iz-
vlečkov [PDF/X-3], [PRINT] za
posebne barve ocenjujemo z
barvno tablico, ki jo tvorita dva
sivinska barvna izvlečka
(greyscale) s pripisano kodo za
posebno oranžno barvo in črno
procesno barvo. Črna je drugoti-
skana barva z definicijo pokriva-

nje (overprint). Če se na odtisu
namesto dvobarvne tablice poja-
vi zgolj črno-bel stopnjasti klin,
pomeni, da RIP te nastavitve
ignorira.

28  pokrivanje barvnih iz-
vlečkov [PDF/X-3], [PRINT] za
procesne barve ocenjujemo z
barvnimi krogi, ki ponazarjajo
subtraktivno mešanje primarnih
tiskarskih barv: rumena je na vr-
hu, v sredini je magenta, spodaj
cian, vse pa so definirane za po-
krivanje (overprint). To pomeni,
da se morajo na odtisu v preseku
krogov pojaviti sekundarne bar-
ve subtraktivnega mešanja, mo-
dra, zelena in rdeča, v sredini pa
skoraj črna barva. Če se to ne
zgodi, pomeni, da RIP napačno
interpretira definicijo za pokri-
vanje, če pa se ob pravilnem vi-
dezu v primarnih krogih pojavijo
navpični pravokotniki (v rume-
nem vodoraven), pa pomeni, da
sistem procesne barve obravnava
enako kot posebne.

Od 29 do 33  pet krožnih
prelivov [PDF/X-3], [PRINT] je
definiranih z enakimi rastrskimi
toni v cian, magenta in rume-
nem barvnem izvlečku. Na kro-
gu (29) so tiskani drug na druge-
ga, na tistih od 30 do 33 pa
vključno s črno barvo vsak pose-
bej. Preliv v vsakem krogu je de-
finiran z dvema kodama Post-
Script: na levi strani s klasično in
na desni strani s kodo PostScript
3. S tem zlahka ugotovimo, kako
ju specifičen sistem podpira.

S številkami od (34) do (38) so
označena polja, s katerimi oce-
njujemo, ali sistem pravilno pro-
cesira definirane upodobitvene
modele (rendering intent RI) in
izvirne oz. vhodne profile datote-
ke PDF/X-3. Vsak kvadrat tvori-
jo štiri trikotna polja; označena
so z geometrijskimi liki: rom-
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bom, kvadratom, krogom in tri-
kotnikom. Polja (36), (37) in
(38) imajo v sivem zunanjem po-
lju tudi svetlo sive črte, ki vodijo
proti središču in označujejo, kje
naj bi zaznali opazne razlike pri
pravilnem barvnem upravljanju.
Vloga posameznih polj je:

34  ECI-RGB in CMYK
[PDF/X-3] je polje za nadzor
nad transformacijo procesno ne-
odvisnih barv RGB (device inde-
pendent color) v definiran izho-
dni barvni prostor CMYK. Re-
zultati se primerjajo z enakim
postopkom v Photoshopu, s ka-
terim sta pripravljeni trikotni
polji spodaj (oznaka krožec za pi-
kslske elemente) in levo (oznaka
trikotnik za vektorske elemente).
Nikakor ne smemo opaziti jasne
barvne razlike med pikslsko in
vektorsko grafiko, sprejemljiva
pa je komaj opazna barvna razli-
ka med referenčnimi in transfor-
miranimi trikotniki. Ta se vidi
ob navidezni diagonali, ki poteka
od zgornjega levega do spodnje-
ga desnega oglišča. Opazne barv-
ne razlike med vektroskimi in pi-
kslskimi trikotniki v istem barv-
nem modelu pomenijo, da jih
tehnološki proces obravnava ra-
zlično.

35  različni procesno neodvi-
sni barvni prostori [PDF/X-3],
kot sta ECI-RGB na eni in CIE-
LAB na drugi strani, se lahko
pretvarjajo v izhodni barvni pro-
stor različno. Zato so pikslski in
vektorski elementi v trikotnikih
definirani v teh dveh barvnih
prostorih, upodobiti pa morajo
barvnometrično skladne barve.
Toliko bolj, ker je vsem pripisan
relativno kolorimetrični upodo-
bitveni model (relative colorime-
tric rendering intent RI).

Če se v barvnem prostoru
CMYK med trikotniki ECI-
RGB in CIELAB pojavi vidna

razlika, označuje napako, ker se
podatki v sistemu ne interpreti-
rajo enotno. Tudi razlik med pi-
kslskimi in vektorskimi elementi
v kakšnem barvnem modelu ne
sme biti.

36  upodobitveni modeli
[PDF/X-3] pri transformaciji iz
barvnega prostora CIELAB v
CMYK izkažejo, če jih sistem
pravilno interpretira. Vsi štirje
trikotniki imajo enake barvne
vrednosti CIELAB. Na pravilno
upodobljenem odtisu oz. natisu
imajo elementi z enakimi upo-
dobitvenimi modeli enake barve,
opazna pa mora biti razlika med
elementi z različnimi. To pome-
ni, da je rob med eno in drugo
polovico polja, ki poteka od
zgornjega levega do spodnjega
desnega oglišča, dobro opazen. S
tem poljem nadziramo zgolj uči-
nek upodobitvenih modelov in
ne natančnost upodobljenih
barv. Zato smemo pričakovati
tudi razlike med pikslskimi in
vektorskimi elementi znotraj
istega barvnega prostora.

37  različni izvirni profili
ICC in upodobitveni modeli
[PDF/X-3] v tem polju izkažejo
konsistenco barvnih transforma-
cij v isti ciljni barvni prostor. Ne-
odvisne barvne vrednosti ele-
mentov so kodirane z barvnimi
profili ECI-RGB in Adobe Eide
Gamut RGB (profil WideGamu-
tRGB.icc dobimo obenem z Ado-
bovo programsko opremo), tako
da med njimi skoraj ni barvno-
metričnih razlik. Vsi štirje triko-
tniki v obeh barvnih prostorih
so pikselski s po dvema različni-
ma upodobitvenima modeloma
v istem barvnem prostoru. Pravi-
len rezultat izkazuje opazno
barvno razliko med elementi, ki
imajo pri istem barvnem profilu
pripisana različna upodobitvena
modela, ter skoraj neopazno med

elementi z različnimi barvnimi
profili, a istim upodobitvenim
modelom. To pomeni, da pri ne-
oporečnem procesiranju nastane
razločna barvna razlika po diago-
nali od levega spodnjega do de-
snega zgornjega oglišča. Če pa
poteka ločnica po diagonali od
zgornjega levega do spodnjega
desnega oglišča, pomeni, da teh-
nološki proces nepravilno inter-
pretira izvirne barvne profile
ICC.

38  različni upodobitveni
modeli [PDF/X-3] pri izvirnem
profilu ECI-RGB v tem polju
povedo, ali sistem barvno upra-
vljanje piksleskih in vektroskih
slik izvaja pravilno. Izvirni barv-
ni prostor je ne neodvisen: ECI-
RGB namesto CIELAB. Na pra-
vilno izvedenem odtisu/natisu
imajo elementi z istimi upodobi-
tvenimi modeli skoraj enake bar-
ve, med tistimi z različnimi pa ra-
zlične. Opazna ločnica poteka po

Slika 8. Predstavitev laserskega stroja Canon imagePRESS C1+ na Drupi 2008.
Štiri plus ena kartuša za procesne barve in dodatni transparentni toner.

Slika 9. Walter Steiger s sodelavko (Ugra) in Iva Molek (SMGŠ) v tiskovnem središču
Drupe ocenjujejo natise Image pressC1+.
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diagonali od zgornjega levega do
spodnjega desnega oglišča; vidne
barvne razlike med pikselskimi
in vektroskimi elementi pa tudi
tu pomenijo, da ene ali druge si-
stem procesira napačno.

39  tehnično črno barvo
[PRINT] preizkušamo s poljem,
ki ga tvori na eni strani barvni
izvleček s samo 100 odstotki čr-
ne, na drugi pa je ta podložena še
s 50 odstotki cian barve. Preizku-
sni sistem mora pravilno simuli-
rati barvno razliko med obema
poljema.

Od 40 do 43  štiri slike
[PRINT], s katerimi vidimo ka-
ko preizkusni sistem upodablja
skalirane in rotirane slike glede
na referenčne odtise originalnega
paketa Altona Test Suite Appli-
cation Kit. Povdarek je na moa-
reju, ki ga povzroča vzorec.

Od 44 do 46  tri slike
[PRINT], s katerimi preizkuša-
mo reprodukcijsko oziroma ti-
skovno ločljivost sistema. Za vre-
dnotenje potrebujemo referenč-
ne odtise iz zbirke Altona Test
Suite Application Kit, s katerimi
primerjamo svoje preizkusne oz.
proizvodne natise/odtise. S pri-
merjavo ugotovimo v koliko je
denimo tiskalnik, sposoben neo-
porečno simulirati detajle, kot so
serifi majhnih znakov. S sliko
(44) ugotovimo, kako dobro je
skladje natisnjenih barvnih
izvlečkov, kajti linije tvorijo vse
štiri procesne barve.

47  prazen prostor [PRINT]
za medijski klin Ugra/Fogra, s
katerim lahko meroslovno ugo-
tovimo, ali je preizkusni natis
skladen z mednarodnimi stan-
dardi. Obenem s klinom dobavi-
jo namreč tudi referenčne barvne

vrednosti glede na standardne
razmere ofsetnega tiskanja, kot
jih določa serija procesnih stan-
dardov ISO 12647. Na podlagi
referenčnega odtisa je mogoče
tudi vizualno vrednotenje, pri
katerem se je smotrno osredoto-
čiti na upodabljanje nevtralnih
barv.

CANON imagePRESS C1+

Ne pozabimo, da uporabniški
paket Altona Test Suite 1.2 On-
line Version opisujem zato, da bi
s strojem Canon ImagePRESS
C1 ponazorili, kako poteka certi-
ficiranje digitalnega preizkusne-
ga tiska po standardu ISO
12647-7. Ta stroj je na Drupi
2008 dobil naslednika, ki se ime-
nuje Canon ImagePRESS C1+.
Plus zato, ker so štirim proce-
snim tonerjem CMYK dodali še
petega. To je za zdaj prozoren to-

ner, ki omogoča oponašanje lo-
kalnega (spot) lakiranja, v priho-
dnosti pa bo lahko tudi zlat, sre-
brn oziroma kateri koli kovinski
toner za oponašanje vročega ti-
ska s folijami; slika 8.

V zvezi s tem člankom še bolj
pomemben pa je uraden Fogrin
certifikat za preizkusni tisk po
ISO 12647-7. ImagePRESS C1
ga je pridobil prav v času sejma v
Düsseldorfu. Velja za proizvodni
tisk po karakteristični tabeli FO-
GRA 39, za sijajno ali mat pre-
mazane papirje tip 1 oz. 2, zato se
veselim preizkusov, ki jih bomo
izvedli še na kakšnem drugem ti-
pu papirja.

Marko KUMAR

NADALJEVANJE
V ŠTEVILKI 5/2008

Merkur s svojo celovito ponudbo in logističnim servisom  
predstavlja zanesljivega partnerja tiskarski industriji.  
V svojem prodajnem programu ponuja premazne, brezlesne in 
samokopirne papirje domačih in tujih proizvajalcev, reciklažne 
brezlesne in premazne papirje, samolepilne papirje, embalažne 
kartone, ovojne in natron papirje, kuverte in vrečke za dotisk, 
enostransko premazne etiketne papirje ter grafične preparate, 
barve in plošče.

Novosti v naši ponudbi!

Etiketni papirji - Label Paper with IQ
Etiketa lahko pripomore k uspehu izdelka, če se za pravi  
proizvod izbere prava vrsta papirja, se ga kakovostno potiska  
in oplemeniti. Glede na uporabo papirje delimo v 4 skupine:
• mokromočni in lugoodporni etiketni papirji, 
• mokromočni etiketni papirji, 
• nemokromočni etiketni papirji in papirji neodporni proti   
 lužinam, 
• metalizirani etiketni papirji.

Papir za gibko embalažo
Ponujamo širok izbor papirjev za gibko embalažo: PackPro 5.0 
FLEXO, PackPro 5.2 FLEXO, PackPro 6.0 FORTE, PackPro 6.1 
FORTE, PackPro 7.0 ROTOGRAVURE, PackPro 7.5 ROTOGRAVURE. 
Papir za gibko embalažo PackPro 4 HCI 
Opačen naravni papir je primeren za uporabo v farmaciji.  
Odlikuje ga zelo dober tek papirja pri tisku in dobra  
sposobnost zgibanja pri predelavi. Majhno raztezanje v prečni 
smeri zagotavlja identifikacijo s črtno kodo. Gramatura: 50 - 60.

Poleg širokega izbora etiketnih papirjev in papirjev za gibko 
embalažo vam nudimo skupaj s proizvajalcem tudi brezplačno 
svetovanje za izbiro pravega papirja.
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Merkur je zanesljiv in kakovosten 
partner tiskarske industrije!

Dodatna pojasnila:

MARIJA GUZEJ
Telefon: (03) 543 23 83
Faks: (03) 543 24 92  
E-pošta: marija.guzej@merkur.si

ROMANA KROPIVŠEK 
Telefon:(03) 543 22 31 
Faks: (03) 543 24 92 
E-pošta: romana.kropivsek@merkur.si 
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X-RITE BREZ
KONKURENCE?

Andrew Tribute, mednarodno priznan strokovnjak na področju priprave za tiskane in digitalne medije, je za obiskovalce raz-
stavnega prostora podjetja X-Rite pripravil predavanja o novostih, smernicah in rešitvah podjetja X-Rite s poudarkom na stan-
dardizaciji in zagotavljanju kakovostne barvne reprodukcije.

Barve onstran pričakovanja, v
izvirniku Advancing color beyond
expectation

Že od leta 1958 sta poslanstvo
podjetja X-Rite razvoj strojne in
programske opreme, standardov
in strokovna podpora uporabni-
kom na področju natančnega
določanja, mešanja in merjenja
barv, zagotavljanja barvnega
skladja in barvnega komunicira-
nja. Skupaj s podjetjema Greta-
gMacbeth in Pantone, ki ju je
pridobil v letih 2006 in 2007, je
X-Rite zrasel v vodilno podjetje
na področju barvne tehnologije,
znanosti in standardov na svetu,
kot glavni (edini?) ponudnik na
trgu vseh industrijskih dejavno-
sti, pri katerih je barva izjemno
pomembna npr. v arhitekturi,
avtomobilizmu, zdravstvu, zo-
bozdravstvu, oblikovanju, modi,
filmu, videu, grafični umetnosti,
tekstilstvu, notranji opremi sta-
novanj, pakiranju, izdelkih iz
plastike, fotografiji in tisku.

NOVI IZDELKI
IN TEHNOLOGIJE

ColorMunki

Družina izdelkov ColorMunki
je namenjena fotografom in obli-
kovalcem. Uporabnikom omo-
goča kreativnost in raznovr-
stnost, hkrati ponuja enostavno
uporabno programsko in strojno
opremo za reševanje ključnih
vprašanj pri ustvarjanju, nadzoru
in barvnem komuniciranju.

ColorMunki Photo
Rešitev je izdelana za digitalna

delovna področja družbenih oz.

družabnih, poročnih in portre-
tnih fotografov ter vse druge lju-
bitelje fotografije. Omogoča
enostavno, hitro in cenovno
ugodno skladno upodabljanje
barv na zaslonu in odtisu. To je
prilagodljiva integrirana rešitev,
ki omogoča kalibracijo zaslonov,
projektorjev in tiskalnikov, me-
ritve svetlobe v prostoru in vre-
dnotenje posebnih (spot) barv.
Novi AppSet™ avtomatsko na-

stavi profil tiskalnika za potrebe
uporabnika. ColorMunki Photo
vključuje zanimiva orodja za
ustvarjanje barv in barvno ko-
municiranje, kot na primer avto-
matsko izdelavo barvnih izvleč-
kov ali uporabo DigitalPouch™
prenosa slik za zagotovitev okolja
ViewSafe™. ColorMunki Pho-
to zagotavlja fotografom popoln
barvni nadzor nad slikami, od
snemanja do tiskanja.

ColorMunki Design
ColorMunki Design podpira

delo grafičnih oblikovalcev.
Omogoča jim enostavno in svo-
bodno izbiro barv, izdelavo barv-
nega profila in ustvarjanje barv-
nih palet v kalibriranem okolju,
ki zagotavlja natančen prikaz in
reprodukcijo barvnih vzorcev.
Izdelane lastne barvne palete lah-
ko nato uporabniki neopazno
uvozijo v priljubljene programe
za namizno založništvo, kot so
Adobe® Photoshop®, InDe-
sign® in QuarkXPress®, kot tu-
di v vsako drugo standardno in-
dustrijsko programsko opremo.
Uporabniki lahko izbirajo barve
iz barvnih vzorčnikov PANTO-
NE®, sistemskih barvnih palet,
domišljijskih inspiracijskih slik,
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barvnih lestvic in z iskanjem
ključnih besed. ColorMunki
Design omogoča hitro in natanč-
no vredotenje barve s katere koli
površine, enostavno kalibracijo
zaslonov, projektorjev in tiskal-
nikov za natančen prikaz in re-
produkcijo barv s hkratnim pre-
verjanjem posebnih barv.

ColorMunki Create
ColorMunki Create je izho-

diščna rešitev za vse oblikovalce,
ki želijo izdelati lastne barvne pa-
lete. Uporabnikom omogoča
merjenje spektralnih barvnih
vrednosti iz sistemskih barvnih
palet in pretvorbo barvnih vzor-
cev PANTONE Goe® v upo-
rabne palete. Dodatna oprema
poenostavljeno preverja barve na

zaslonu in oblikovalcem omogo-
ča učinkovito realizacijo njihove
kreativne vizije.

Color Exchange Format (CxF)
Nova generacija podatkovnega

formata CxF je bila razvita za na-
tančno in nedvoumno izmenja-
vo vseh komercialno pomemb-
nih podatkov o barvah med ra-
zličnimi napravami, opremo, po-
stopki in lokacijami, od koncep-
ta do končne produkcije. Poleg
tega CxF omogoča spektralni
barvni opis poimenovanih barv,
kot so PANTONE, barvnih pro-
storov in vidnih učinkov (glede
na specifične svetlobne razmere,
tiskovni material, vrsto tiskarske
barve, optično gostoto, prosoj-
nost barve, sijaj, teksturo, pozici-

jo in obliko barvnih vzorcev).
CxF ponuja mehanizem barvne
specifikacije na osnovi XML, za-
to ga je mogoče vgraditi v vsako
delovno okolje, ki uporablja in-
ternet. Podjetje se je zavezalo, da
bo v sodelovanju s partnerji izde-
lalo set osnovnih orodij za CxF,
ki bodo brezplačno dostopna in
bodo omogočala nadgradnjo in
širitev formata glede na potrebe
uporabnikov.

PANTONE Goe System
Predstavlja 2058 novih PAN-

TONE barv, ki spodbujajo krea-
tivnost in izpolnjujejo zahteve
hitro spreminjajoče se, tehnolo-
ško napredne grafične industrije.
Kot dodatek k novim barvnim

vzorcem PANTONE Goe Sy-
stem vključuje moderna orodja
in interaktivno programsko
opremo za izboljšano sodelova-
nje in raznovrstnost v vedno šir-
šem multimedijskem okolju.
PANTONE Goe System vsebu-
je PANTONE GoeGuide™,
2058 barvnih vzorcev Goe Co-
lors, predstavljenih v poznanem
formatu in identificiranih z uni-
katnimi številkami skupaj s for-
mulami za mešanje tiskarskih
barv in vrednostmi sRGB, dvoj-
ni set samolepljivih barvnih listi-
čev PANTONE GoeSticks™ in
programsko opremo myPAN-
TONE™ Palettes za ustvarjanje
barvnih palet, ki jih lahko uvozi-
mo v aplikacije, jih delimo s so-
delavci in strankami ter shrani-
mo za kasnejšo uporabo.

InkFormulation 5 Software
To je programska oprema za

vse, ki želijo hitro in natančno iz-
delati recepture, kot tudi za nji-
hovo shranjevanje, odobritev in
ponovno uporabo. Ima zelo in-
tuitiven uporabniški vmesnik,
omrežno bazo podatkov in inter-
netno povezavo, ki dobaviteljem
tiskarskih barv in tiskarjem po
svetu omogoča učinkovito izme-
njavo informacij o barvah. Pro-
gramska oprema InkFormulati-
on 5 je na voljo v štirih različicah:
IFS PrinterBasic, IFS Printer-
Pro, IFS Manufacturer in IFS
Online, kar strankam omogoča
prilagoditev programa za lastne
potrebe.

Barva je ena od ključnih prvin
za človekovo doživljanje, ki na
dan izvablja čustva, izraža,
ustvarja in spreminja razpolože-
nje. Zato ni naključje, da ponud-
ba novih tehnologij in izdelkov
posega na področje oblikovanja
in fotografije. Za prenos in nad-
zor nad informacijami o barvah
od zamisli do produkcije, od
koncepta do stranke bodo rešitve
podjetja X-Rite, ki temeljijo na
spektralnih podatkih, prav goto-
vo še doprinesle h konstantni in
zanesljivi barvni reprodukciji.

Lea GOLOB
Iva MOLEK

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Povzeto po gradivu podjetja X-Rite, Drupa 2008.
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TISKOVNI MATERIALI

TISKOVNA
IN REPRODUKCIJSKA
KAKOVOST PAPIRJA

1 DODANA
VREDNOST PAPIRJA

Kakovost posamezne vrste pa-
pirja je opredeljena z veliko ra-
zličnih dejavnikov. V osnovi so
najbolj pomembne surovine,
stopnja predelave in struktura
površine. Pri tem sega kakovost
papirja od »navadnega« časopi-
snega tiskovnega papirja vse do
premazanega papirja z visoko do-
dano vrednostjo.

Nepremazani
lesovinski časopisni papir
G News (NP): časopisni papir
(Newsprint)
G MFS: strojno gladek nepre-
mazan specialni papir
G SC: močno kalandriran, ne-
premazan časopisni papir
(Supercalendered)

Premazani
lesovinski časopisni papir
G MFC: strojno gladek prema-
zan papir (Machine-Finished Co-
ated)
G LWC: rahlo premazan papir,
sijajni ali mat (Light Weight Coa-
ted 51100 g/m²)
G MWC: srednje premazan pa-
pir, sijajni ali mat (Middel We-
ight Coated 70–150 g/m²)

Brezlesni časopisni papir
G WFU: brezlesni nepremazan
papir (Wood Free Uncoated)
G WFC: brezlesni premazan pa-
pir (Wood Free Coated 90–190
g/m²)

Slika 1. Različne vrste papirja opredeljujejo tudi različno kakovost reprodukcije.

Za večino aplikacij, ki se tiskajo
v rotacijskem tisku, kot so razni
katalogi, oglasni prospekti in pri-
loge, so kupci potrebovali novo
vrsto papirja, ki bo zapolnila vr-
zel med navadnim nepremaza-
nim časopisnim papirjem in fi-
nim brezlesnim ter premazanim
papirjem. Tako so nastale z mo-
difikacijo vmesne vrste papirja,
kot so: MFS, SC, MFC, LWC,
MWC, WFU, FWC ipd.

Super kalandrirani papir (SC),
ki se največ uporablja v rotacij-
skem ofsetnem tisku z vročim su-
šenjem (heatset), je občutljiv za
vlaženje in nagnjen k povečanju
rastrskih pik in površinskemu
prašenju.

Premazani LWC-papir (Light
Weight Coated) lahko zagotovi
potrebno površinsko trdnost, ti-
skarsko absorptivnost in druge
tiskarske karakteristike, pred-
vsem za ofsetni tisk z vročim su-
šenjem, vendar pa zahteva visok
odstotek drage kraft celuloze, ki
dviguje proizvodne stroške. Ker
SC-papir povzroča v tisku veliko
težav, uporabniki torej težijo k
izdelavi takšnega, ki bi se upora-
bljal v rotacijskem ofsetnem ti-
sku z manjšimi stroški kot LWC-
papir; slika 1. LWC-papir je na-
mreč premazan z nožem oziroma
strgalom (blade coating) in super
kalandriran. To premazovanje
zahteva zelo trdno osnovo papir-
nega lista, zato uporabljajo zelo
drago beljeno kraft celulozo
(bleached kraft pulp – BKP) in
omejeno količino polnil.

Različne vrste papirja oprede-
ljujejo tudi različno kakovost re-
produkcije, torej sposobnost re-
produciranja realnih podrobno-
sti. Trenutno najvišjo kakovost
reprodukcije omogoča brezlesni
premazani fini časopisni papir
(WFC in WFU).

Ker pa se struktura površine pa-
pirja lahko spremeni, se s tem ra-
zlikuje tudi njena tiskovna la-
stnost oziroma sposobnost upo-
dabljanja tekstovnih in slikovnih
elementov. Zato še vedno velja,
da moramo za dobro tiskano re-
produkcijo pri izbrani vrsti pa-
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Založnik in izdajatelj DELO, d. d.
Predsednik uprave Peter Puhan
Soizdajatelj GZ Slovenije,

Združenje za tisk

Glavni in odgovorni urednik
Marko Kumar

Lektorici Zala Budkovič
Meta Adrović

Uredniški odbor Gregor Franken
Iva Molek

Klementina Možina
Ivo Oman

Leopold Scheicher
Matic Štefan

Naslov uredništva
Delo  GRAFIČAR

Dunajska c. 5
SI-1509 Ljubljana

T. +386 1 47 37 424
F. +386 1 47 37 427
internet www.graficar.si

Grafična podoba Ivo Sekne>

Naslovnica in strani 18, 19:
oblikovanje Iva Molek
fotografija Marko Kumar

Grafična priprava Delo Grafičar
Tisk in vezava Delo Tiskarna, d. d.

Letna naročnina je 22,00 EUR. Posamezne
številke po ceni 4,60 EUR dobite na našem
naslovu. Revija izide šestkrat letno.

Imetniki materialnih avtorskih pravic na avtor-
skih delih, objavljenih v Grafičarju, so družba
Delo, d. d., ali avtorji, ki imajo z njo sklenjene
ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so
vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava
ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali nji-
hovih delov v tržne namene brez sklenitve
ustrezne pogodbe z družbo Delo, d. d.

Uredništvo ne odgovarja za izrazje in jezik v
oglasih in prispevkih, ki so jih pripravile tretje
osebe (oglasne agencije, reprostudii ...). Tudi
ni nujno, da se odgovorni urednik strinja s
strokovnim izrazjem in definicijami v objavlje-
nih prispevkih.

REVIJA SLOVENSKIH
GRAFIČARJEV

4/2008

LASTNOSTI PAPIRJA

NADALJEVANJE
V ŠTEVILKI 5/2008

Desno slika 3. Z zmanjšanjem
liniature rastra dosežemo na
slabšem papirju boljšo razme-
jitev rastrskih pik.

Levo slika 2. Bolj ko je površi-
na papirja enakomerno pre-
mazana, tem bolj pravilno se
oblikuje rastrska pika. Od zgo-
raj navzdol premazani, nepre-
mazani SC- in nepremazani
strojno gladek MF-papir.

pirja tiskovne lastnosti predho-
dno preizkusiti in jih tudi spre-
mljati med tiskom.

2 STRUKTURA
POVRŠINE POGOJUJE
TISKOVNE LASTNOSTI

2.1 Površinska trdnost

Površinska trdnost papirja je le
eden od parametrov tiskarske
prehodnosti, ki bistveno vpliva
na izvedbo in kakovost tiska. Sla-
ba površinska trdnost povzroča
motnje v tisku oziroma slabša ti-
skarsko prehodnost papirja. Naj-
več težav povzroča recikliran pa-
pir, papir z bolj odprtimi površi-
nami in večjimi dodatki polnil,
pa tudi papir, ki je obrezan s skr-
hanimi rezalnimi noži. Pri tisku
papirja s slabšo površinsko tr-
dnostjo moramo biti pozorni
predvsem na cepljenje vlaken,
kosmičenje in prašenje. Slabo ve-
zana papirna vlakna in prašni
delci, ki so nevezani, slabo ali
elektrostatično vezani, se odlaga-
jo na odtisno gumo in prek nje
prenašajo na odtis. Posledice so
vidne na odtisu v obliki drobnih
pik ali iztrganih posameznih
drobnih delcev iz površine papir-
ja. Prav večji posamezni delci, ki
so trdno nalepljeni na odtisni gu-
mi, povzročijo najbolj vidne na-
pake (beli ali barvni krogec). Te-
žava se še stopnjuje, kadar tiska-
mo nerastrirane temnejše tiskov-

ne površine z večjo barvno pokri-
tostjo. V tisku razlikujemo:

G suho cepilno trdnost
(Dry Pick)

G mokro cepilno trdnost
(Wet Pick)

G cepljenje vlaken (Fiber Pick)
G cepljenje premaza

(Coating Pick)
G mehurjenje (Blister Pick)
G trganje površine

(Rupture Pick)
G raztapljanje površine

(Wet Rub)
G odlaganje pigmentov (Piling)
G kosmičenje (Linting)
G prašenje (Dusting)

2. 2 Absorpcija
tiskarske barve

Absorptivnost je pomembna la-
stnost papirja, ki zelo vpliva na
potek tiska, predvsem pa na sta-
bilno kakovost odtisa. V tem po-
gledu je površina papirja precej
obremenjena, saj od nje pričaku-
jemo dobro navzemanje vlažilne
raztopine in tiskarske barve (rav-
novesje tiskarska barva/vlažilna
raztopina).

Površinske lastnosti papirja
uravnavamo pri izdelavi z različ-
nimi površinskimi premazi in ra-
znimi dodatki v papirju, kot so
klejiva, smole, optična belila,
ipd. Pri tem je pomembna tudi
gladkost površine papirja, ki jo
dosežemo pri nepremazanem pa-

pirju s satiniranjem (strojno gla-
jenje), pri premazanem papirju
pa z dodatnim glajenjem na ka-
landrih.

Na zmožnost absorpcije tiskar-
ske barve najbolj vpliva glad-
kost/hrapavost in poroznost po-
vršine (mikro/makro poroznost).
Tiskarska barva, ki pride v stik s
površino papirja, se pri tem lah-
ko popolnoma različno absorbira
oziroma navzema. Bolj ko je po-
vršina hrapava in porozna, tem
globlje prodira tiskarska barva v
ustroj papirja. Obratno pa se
ostrina rastrskih pik povečuje s
količinskim nanonosom prema-
za na papir.

Navedeno učinkuje na doseže-
no optično gostoto in povečanje
rastrskih tonov. Pod prirastkom
tonske vrednosti razumemo pov-
prečje širjenja posamezne rastr-
ske pike na površini papirja v pri-
merjavi z rastrsko piko na tiskov-
ni formi.

Deformacija rastrskih pik na-
stane zaradi povečanega površin-
skega navzemanja (večje absorp-
cije) tiskarske barve, kar zmanjša
ostrino odtisa in vodi do barvne-
ga odstopanja. V takem primeru
moramo zmanjšati liniaturo ra-
stra (manj večjih rastrskih pik
namesto veliko manjših), da do-
sežemo ustrezno barvno gradaci-
jo; sliki 2 in 3.

Leopold SCHEICHER
Inštitut za celulozo in papir Ljubljana

2.3 Liniatura rastra
in kakovost papirja

Tiskovni materiali zelo vplivajo
na izbor liniature amplitudno
moduliranega rastra (AM), odlo-
čilno predvsem hrapavost, ki naj-
bolj vpliva na prirastek rastrske
pike. Povečanje obsega rastrske
pike, liniatura rastra in obarvanje
so lastnosti, ki najbolj vplivajo na
splošno kakovost odtisa.

Prirastek povečujeta nastanek
kvadratnih pik v rastrski struktu-
ri, predvsem pa njihovo število
pri višjih liniaturah. Zaradi več-
jega števila rastrskih pik je večja
tudi dolžina kolobarjev okoli
njih, zato se fine rastrske struktu-
re vključno s frekvenčnimi pove-
čujejo bolj kot grobe; slike 4, 5,
6.

Leopold SCHEICHER
Inštitut za celulozo in papir Ljubljana

2. 5 Navzemanje
tiskarske barve

Navzemanje tiskarske barve
lahko merimo kot enobarvno, ali
kot večbarvno navzemanje. Pri
enobarvnem navzemanju meri-
mo koliko tiskarske barve se na-
vzame na enoto površine, pri
večbarvnem navzemanju pa do-
ločamo, kako se ena barva navze-
ma na drugo. Količinsko navze-
manje ni odvisno samo od ab-
sorpcije tiskarske barve, ampak
tudi od:

- Hitrosti absorpcije v kombi-
naciji tiskarska barva/tiskovni
papir

- Velikosti por (premer) in šte-
vilo por v papirju

- Omočljivosti papirnih kapi-
lar s tiskarsko barvo vključno s
topilom (tekoča faza)

- Viskoznosti olj v tiskarski
barvi

- Hrapavosti (gladkosti) po-
vršine papirja

- Primerno ustrezne ofsetne
gume (posebna ofsetna gume
za rotacijo)

Slika 8: Vpliv površine na na-
vzemanje tiskarske barve in
gostoto obarvanja. Levo: ne-
premazan papir, desno prema-
zana papir.

Slika 9: Priporočene vrednosti
obarvanja za posamezne vrste
časopisnih papirjev

2.6 Redukcija akromatične
komponente (Flächendec-
kungsgrad - Fd)

Kromatična substrakcija Under
Colour Removal (UCR) in
komplementarna redukcija barv
oz redukcija akromatične kom-
ponente - Grey Component Re-
placement (GCR) ste dve metodi
za uravnavanje (simulacijo) po-
vršinskega prekrivanja barv

Različna kakovost papirjev do-
pušča različno prekrivanje posa-
meznih barv, da dosežemo
želeno – ciljno barvno gostoto.
Maksimalna barvno prekrivanje
se nahaja pri CMYK zaporedju
tiska 400%, pri čemer je najbolj-
še, da različno premazane sijajne
vrste papirja takšno količino v
celoti navzamejo.

Tako imenovana "potreba po
barvi" je lastnost papirja, ki pove
koliko barve je potrebno, da do-
sežemo določeno (želeno ali
predpisano) obarvanje. Ko-
ličinska poraba barve je lahko
smernica za maksimalno celoku-
pno prekrivanje barv (barvna go-
stota D), kar seveda zavisi od po-
samezne vrste papirja.

Slika 10: Kromatična substrak-
cija Under Colour Removal
(UCR) in komplementarna re-
dukcija barv oz redukcija akro-
matične komponente - Grey
Component Replacement
(GCR)

3. VLAŽILNA RAZTOPINA

Vlažilna raztopina mora biti
čista in temperirana. S tem je ne-
oporečna za emulgiranje, da lah-
ko zadovoljivo navlaži tiskovno
formo. Pri vrstah papirjev, ki
vsebujejo kot polnilo kalcijev
karbonat (veliko premazanih vrst
kot so UPM, UPM finesse,
UPM star, UPM ultra) moramo
upoštevati naslednje smernice:

Stopnja kislosti: pH vrednost
= 4,5 – 5,5

Trdota vode = 5 – 15 dHo
Temperatura vlažilne raztopine

v koritu = 10 – 15 şC

Pri vseh papirnih vrstah skušaj-
mo uporabiti, kolikor seveda lah-
ko, čim manjšo količino vlažilne
raztopine. Pri tem upoštevamo
naslednja priporočila:

-valje redno čistimo in jih pra-
vilno pozicioniramo

-količino vlaženja v začetni fazi
iz 10 % zmanjšamo na 3 %

-mazanje barve uravnamo med
procesom tiska (vsklajevanje
vlažilna raztopina/tiskarska bar-
va)

4. IZDELAVA TISKOVNIH
FORM - CTP – (Computer to
plate)

Različne zahteve v procesu iz-
delavne tiskovnih form zahtevajo
v današnjem času predvsem hitro
izmenljive fortomehanične ti-
skovne forme Plošče imajo hi-
droskopično prevleko (navzema-
nje vlage). To lastnost imajo za-
radi različne površinske zrnato-
sti.CTP plošče so veliko bolj do-
vzetne, kot je na razpolago ko-
ličina vlažilne raztopine.Vrste
papirjev z veliko zmožnostjo ab-
sorpcije (kot npr. mat premazani
papirji, premazani papirji) se su-
šijo tendenčno zelo hitro, kar je
vzrok za povzročanje problemov
pri toniranju, mazanju in obar-
vanju. S pravilno količino
vlažilne raztopine v začetni fazi
(startna faza) lahko uspešno
uravnavamo ta problem.

Slika 11: Menjava tiskovne for-
me

5. SUŠENJE V HEATSET
ROTACIJI

5.1 Zgibani premazani papir-
ji in raztržna odpornost

Slika 12: Raztržna odpornost
zgibanega premazanega papirja,
pri določeni temperaturi sušenja

Slika 13: Raztržna odpornost
zgibanega premazanega papirja,
pri določeni vsebnosti vlage.

Slika 14: Raztržna odpornost
zgibanih različnih papirjeb pri
določeni temperaturi papirnega
traku po sušilnem kanalu

5.2 Pravilna temperatura su-
šenja

Pri vseh papirjih za heatset ro-
tacijo (Heatset Web Offset - HS-
WO) velja osnovno pravilo pri
postopku sušenja: V času 1 se-
kunde mora znašati izmerjena
temperatura na površini papir-
nega traku po sušilnem kanalu
med 120 şC in 140 şC . Na pri-
mer: Pri tisku 63 cm dolgega ko-
sa papirnega traku, pri hitrosti ti-
ska 60.000 izv./uro, potrebuje-
mo 10 m dolg sušilni kanal.

Slika 15: Profili sušenja pri ra-
zličnih vrstah papirja. Prečni
prerez skozi heatset sušilni kanal
(Vir: MEGTEC)

Pri povišani temperaturi suše-
nja le-to povzroči izgubo kvalite-
te, kot na primer povečanje hra-
pavosti površine in izguba sijaja.
Pokanje v zgibih in mehurjenje
(blistering) lahko zaustavljata
proces tiska. Priporočljivo je, da
papirni trak po sušenju v kanalu
ne preseže temperature 150 şC,
da se lahko zadržim znotraj do-
pustnih meja odpornost na po-
kanje zgibov in mehurjenje. Na
ta način lahko tudi z nižjimi na-
stavitvami dosežemo maksimal-
no barvno kritje. Ta profil suše-
nja v kanalu določa vpliv na ka-
kovost tiska in za vsako določeno
vrsto papirja temperaturo prila-
godimo.

5.3 Ohladitev papirnega tra-
ku

Ohladitev papirnega traku
vpliva na kakovost in na lastnosti
teka papirnega traku. Tempera-
tura papirnega traku po preteku
preko hladilnih valjev znaša med
18 şC in 23 şC, pri čemer se je
vezivo v papirju zagotovo pravil-
no ohladilo in da se v zadovoljivi
meri ohranil sijaj. Najbolj po-
membno je, da papirju shranje-
no vročino počasi in postopoma
odvzamemo in s tem zagotovimo
optimalno sušenje tiskrarske bar-
ve. Zatorej moramo že na prvem
hladilnem valju papirju veliko
vročine odvzeti, da se barvni film
na površini čim hitreje stabilizi-
ra, da preostanek barve potem ne
maže zgibalnega aparata pri izla-
ganju.

Slika 16: Odvzem vročine na
hladilnih valjih. Grafični prikaz
kaže idealni postopek ohlajeva-
nja paqpirnega traku.

Naprimer: Pri konfiguraciji ti-
skarske rotacije s šestimi ohladi-
tvenimi valji ne moremo odvzeti
na prvem ohladitvenem valju
več kot 30 % vročine. (izvor: Sun
Chemichal)

6. PREDPISI ZA AKLIMA-
TIZIRANJE IN RAZPAKIRA-
NJE PAPIRJA

Aklimatiziranje papirnega zvit-
ka zavisi od.

-Premera zvitka (izenačevanje
temperature po robovih)

-Volumen palete
-Temperature znotraj skladišča
-Temperature znotraj proizvo-

dnega prostora

Slika 17: Štiriindvajste urno
izenačevanje temperature papir-
nega zvitka debelega 1 meter
(premer 1000 mm), ki je bil di-
rektno transportiran v tiskarno s
temperturo 23 şC (zunanja tem-
perature + 13 şC).

Slika 18: Aklimatizacija istega
zvitka, z odstranjeno zaščito po
robovih in odpakiranega , vendar
že pripravljenega in zalepljenega
za izmenjavo.

7. LASTNOSTI TISKAR-
SKIH BARV ZA ROTACIJO

7.1 Tiskarske barve na osnovi
mineralnih in rastlinskih olj v
rotaciji

Tiskarske barve, ki so na osnovi
rastlinskih olj označujemo kot
ekološke barve. Velikokrat po-
vzročajo težave pri čistilnem pro-
cesu in so problematične tudi v
pogledu emulgiranja z vodo

Kakorkoli že, pa se odlikujejo z
dobrim tiskovnim sijajem, ki je
praviloma dosežen bolje kot pri
tiskarskih barvah, ki bazirajo na
mineralnih oljih.

Zaradi težavnega ravnovesja
med vodo in oljem lahko tiskar-
ske barve, ki bazirajo na osnovi
rastlinskih olj lahko vodi do ra-
zličnih problemov kot so npr.
obarvanje, navzemanje barve na
bravo (trapping), mazanje in ti-
skovno neenakomernost (mot-
tling). To še posebno velja za
premazane vrste papirjev.

7.2 Navzemanje tiskarske
barve

Hitrost navzemanja tiskarske
barve vpliva na naslednje tiskov-
ne karakteristike:

-hrbtno odmazovanje in ti-
skovno neenakomernost (mot-
tling),

-tiskovni sijaj,
-navzemanje barve na bravo

(trapping),
-mehansko vidne učinke,
-mazanje (packanje),

Tiskarska barva se lahko hitro
ali počasi navzema. Ta proces v
pravilu pospešujejo tiste vrste pa-
pirjev, ki vsebujejo kalcijev kar-
bonat kot premazni pigment in
SB latex kot vezivno sredstvo.
Prehitro usidranje tiskarske bar-
ve lahko povzroča probleme pri
čiščenju ofsetne gume, obarva-
nju (izgradnja barve – farbu-
fbau), protiodtisov, nenavzema-
nje barve, izguba sijaja itd. V ta-
kem primeru tiskarsko barvo za-
menjamo z drugo tiskarsko bar-
vo, kjer vezivo počasneje penetri-
tra v papir. Kot alternativo lahko
uporabimo tudi zmanjšanje hi-
trosti, ker se s tem zmanjša tudi
potrebna količina vlažilne razto-
pine.

7.2 Emulgiranje

V primeru, da se tiskarska barva
emulgira v vlažilno rsztopino so
možni naslednji vzroki:

- Tiskarska barva in vlažilna
raztopina nista v uravnoteženem
razmerju

- kljub dobri tiskarski barvi in
vlažilni raztopini sta pri emulgi-
ranju razdvojena

- kako veliki delci barve so v
ostanku vlažilne raztopine

To lastnost lahko laboratorij-
sko ugotovimo. Glede na lastno-
sti heatset tiskarskih barv veljajo
naslednja pravila.

-nasičenost pri emulgiranju
znaša med 25 % do 65%,

-voda/vlažilna raztopina preide
v stik z barvo med vrtenjem prej-
šnjega valja,

-V vlažilni traztopini je
izločenega kolikor je mogoče
malo ostanka, v vsakem primeru

pa pod 5 % .

Slika 19: Emulgiranje vlažilne
raztopine v tiskarsko barvo

Uravnoteženo emulgiranje
vlažilne raztopine s tiskarsko bar-
vo

Neuravnoteženo emulgiranje
vlažilne raztopine s tiskarsko bar-
vo

Močno emulgiranje vlažilne
raztopine s tiskarsko barvo

8. ZAKLJUČEK IN SPLO-
ŠNE SMERNICE

8.1 Časopisni navadni papir
in nepremazani specialni pa-
pirji - MFS vrste papirja

!Brezlesni , nepremazani ,
mat papirji
!Surove in porozne vrste.

Časopisni papir je bolj surov, kot
nepremazan specialni papir.

-Poraba tiskarske barve je dva-
krat večja kot pri premazanih pa-
pirjih

-Prirastek rastrske tonske vre-
dnosti je približno 50% večji kot
pri premazanih papirjih

-Vsak presežek količine
vlažilne raztopine, še posebno pri
CSWO tisku lahko povzroči
težave pri: navzemanju tiskarske
barve, tiskovni kakovosti in teku
papirnega traku

-Pri tiskarski barvi z veliko le-
pljivostjo (tack) in premočnem
vlaženju nastopijo težave z barv-
nim prirastkom (farbaufabau)

-Določene vrste papirja lahko
med tiskom pod vplivom vode in
vročine mehurijo

8.2 Nepremazane – SC vrste
papirja

!Lesovinski, nepremazani, si-
jajni
!Super kalandrirane vrste, z

gladko in manj porozno površi-
no kot navadni časopisni papir in
kot nepremazani specialni papir-
ji - MFS vrste papirja

-Poraba tiskarske barve je pri-
bližno 50 % večja kot pri prema-
zanih papirjih

-Prirastek rastrske tonske vre-
dnosti je približno 33% večji kot
pri premazanih papirjih

-Vsak presežek količine
vlažilne raztopine zmanjša kako-
vosti tiska in je lahko vzrok tudi
za težave z barvnim prirastkom
(farbaufabau)

-Pri lepljivi tiskarski barvi
(tack) in premočnem vlaženju
nastopijo težave s potiskljivostjo

-Določene vrste papirja lahko
med tiskom pod vplivom vlage
in vročine mehurijo.

8.3 Premazane vrste papirja

!premazani, mat premazani,
pol mat premazani in sijajni z
mehansko in kemijsko obdelavo
lesovine
!Super kalandriran, delno ka-

landriran in strojno gladek

-Poraba tiskarske barve je pri si-
jajno premazanih vrstah papirjev
od 1,1 g/m2 do 1,7 g/m2, pri
večkratno premazanih papirjih
WFC vrsti in preprosto prema-
zani LWC vrsti za ciljno barvno
gostototo in maksimalni tiskovni
contrast.

-Poraba tiskarske barve je pri
pol mat premazanih vrstah pa-
pirjev je za približno 20 % večja,
kot pri sijajno premazanih vr-
stah.

-Poraba tiskarske barve je pri
mat premazanih vrstah papirjev
je za približno 33 % večja, kot
pri sijajno premazanih vrstah.

-Povprečen prirastek rastrske
tonske vrednosti pri sijajno pre-
mazanih papirjih je v srednji ton-
ski vrednosti 15 % pri WFC vr-
stah in 25 % pri LWC vrstah.

-Povprečen prirastek rastrske
tonske vrednosti je pri pol mat
premazanih papirjih 25 % višji,
pri mat premazanih vrstah papir-
ja pa 33 % večji kot pri sijajno
premazanih papirjih

-Vsak presežek količine
vlažilne raztopine pri HSWO ti-
sku deluje negativno na kakovost
tiska pri premazanih vrstah pa-
pirjev.

-Vsak presežek temperature pri
HSWO sušenju odtisov škoduje
tisku in kakovosti končnega iz-
delka

-Težave s potiskljivostjo in ti-
skovno kakovostjo pri premaza-
nih vrstah papirjev so v soodvi-
snosti s parametri navzemanja in
odbijanja tiskarske barve

-Še posebno LWC in MWC
papirji so med tiskom podvrženi
vplivom vlaženja oz vlažnosti ki
se negativno odraža pri sušenju.
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Genialno preprosto
Pri Geniusu 52 je vse drugaËe kot pri drugih strojih formata A3+, in sicer zaradi
kompaktne zgradbe, tiskovnih Ëlenov z barvnimi sistemi aniloks brez conskega
upravljanja in vlaæilnega sistema, zato tudi brez πabloniranja. Dolgotrajno
nastavljanje barvnega skladja je preteklost in le malo makulatur je potrebnih,
da doseæemo vrhunsko kakovost tiska na papirju, kartonu ali umetnih masah pri
tiskovni hitrosti 8000 odtisov na uro. Genius 52 pri tem zavzame zgolj devet
kvadratnih metrov prostora in tiska z digitalnimi ali analognimi tiskovnimi
formami. Ste postali radovedni? Z veseljem vam poπljemo ustrezen informacijski
material.
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