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odobna sytuacja dotyczy oceny kolorystyki dostarczanych
przez drukarnie kartoników jednostkowych. Wszystkie
inne parametry techniczne kartonika można precyzyjnie określić i odpowiednimi narzędziami mierzyć – kontrolować. Dotyczy to:
•• wymiarów kartonika,
•• gramatury użytej tektury litej,
•• poprawnego sklejenia kartonika,
•• zgodności tekstów i grafiki z zatwierdzonym wzorcem,
•• nawet otwieralności kartonika.
Wiadomo, że opakowania jednostkowe muszą spełniać zarówno wymagania jakościowe niezbędne do płynnego i szybkiego pakowania na liniach pakujących, jak i określone uwarunkowania związane z bezpieczeństwem produktu, jaki będzie
w nie zapakowany. Większość badań jakościowych można
przeprowadzić sprawnie, a otrzymane wyniki nie budzą wątpliwości. W przypadku kontroli kolorystyki opakowań sytuacja
jest bardziej skomplikowana. Wątpliwości co do poprawności
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Każdy z nas w najprzeróżniejszych sytuacjach życiowych był wielokrotnie oceniany. Oceniani
byliśmy podczas nauki w szkole, na studiach czy w pracy. Nie zawsze zgadzaliśmy się z oceną
naszej osoby lub działań, jakie podejmowaliśmy. Bywały sytuacje, kiedy mieliśmy poczucie
wyrządzonej nam krzywdy. Byliśmy przekonani, że ocena nas lub sytuacji była SUBIEKTYWNA,
a nie OBIEKTYWNA – była błędna.

e -w yda nie d o p o b r a nia n a: w w w.swiat-pr zemyslu-f armaceut yc znego.pl

kolorystycznej potrafią wywoływać przyspieszone bicie serca
niejednemu pracownikowi kontroli jakości w drukarni, ale też
i u odbiorcy opakowań. Można powiedzieć: „Dobre czy złe, oto
jest pytanie?”.
Technika drukowania offsetowego, oprócz wielu niezaprzeczalnych zalet, ma pewną niedoskonałość – jest nią brak
powtarzalności i jednorodności kolorystycznej nie tylko w obrębie jednego wydrukowanego arkusza, ale także w obrębie
całego wydrukowanego zlecenia. Oczywiście jedni odchylenia
w kolorystyce zauważą i powiedzą, że absolutnie tak wydrukowane być nie może, natomiast inni stwierdzą, że wszystko
jest w jak najlepszym porządku. Wszystko zależy od osoby
oceniającej. Wpływ na ocenę kolorystyki ma płeć (panowie
bez urazy, ale kobiety lepiej widzą kolory), nasze zmęczenie,
rodzaj oświetlenia, w jakim dokonujemy kontroli, a także nasze
samopoczucie czy emocje. Wszystkie wymienione czynniki
nie wpływają korzystnie na OBIEKTYWNOŚĆ naszej oceny.
W technice drukowania offsetowego występuje znaczna ilość
niestabilnych czynników wpływających na jakość odbitki drukarskiej. Najnowocześniejsze maszyny offsetowe, drukujące
ze stosunkowo bardzo wysoką powtarzalnością, wyposażone
w pełni zautomatyzowane systemy kontroli jakości drukowanych kolorów nie drukują z idealną powtarzalnością. Nie
wynika to z błędów konstrukcyjnych maszyn czy też błędów
drukarzy. Jest to wynikiem specyfiki techniki drukowania offsetowego. Mimo tych niedoskonałości, można stwierdzić, że
dotychczas nie wymyślono nic lepszego, co mogłoby w pełni
technikę drukowania offsetowego zastąpić.
Aby w maksymalny sposób niwelować rozczarowania wynikające z techniki drukowania offsetowego, należy nie tylko
przygotowywać odpowiednie wzorce kolorystyczne, ale również precyzyjnie określać dopuszczalne od nich odchylenia.
Można powiedzieć, że nie ma większych problemów ze zdefiniowaniem wzorca kolorystycznego do drukowania.
Oczywiście część z tych „wzorców” nigdy nie powinna do
takich celów służyć. Główny problem stanowi określenie dopuszczalnych odchyleń barwnych od zdefiniowanego wzorca.
Przez bardzo długo dopuszczalne odchylenia w kolorystyce
określane były tylko wzrokowo. Nie można powiedzieć, że

taka ocena zawsze jest nieprawidłowa. Absolutnie nie. Jednak
taka ocena zawsze obarczona jest ryzykiem braku obiektywizmu i dużym marginesem możliwości popełnienia błędu. Po
prostu prawie każdy z nas inaczej widzi kolory. Inaczej potrafi
ocenić, czy wydrukowane kolory są zgodne ze wzorcem czy
tylko prawie zgodne? Powoduje to wątpliwości – przyjąć wykonane zlecenie czy odrzucić? Przed takimi dylematami stają
kontrolerzy jakości w drukarni i odbiorcy kartoników. To nie są
proste decyzje. Trzeba mieć na uwadze, że za takimi decyzjami
bardzo często stoją duże pieniądze.
„Przyjmę dostarczone kartoniki i będzie reklamacja z rynku” – źle. „Odrzucę dostarczone kartoniki i z tego powodu
opóźniona zostanie dostawa” – jeszcze gorzej. Sytuacja jest
mało komfortowa i nie do pozazdroszczenia. Czy można ułatwić podejmowanie takich decyzji? Czy można do oceny poprawności kolorystki wydrukowanego kartonika wprowadzić
element obiektywizmu?
Drukarnie spotykają się z różnymi dyspozycjami dotyczącymi kolorystki drukowanych kartoników. Niektóre z dyspozycji
potrafią zaskakiwać najbardziej doświadczonych drukarzy. Oto
kilka z nich:
•• Proszę wydrukować ładnie.
•• Proszę wydrukować „żywymi” kolorami, takimi jak na ekranie monitora komputera.
•• Proszę uzyskać czystość błękitu gazów kosmicznych.
•• Takie informacje można byłoby traktować jako żart, gdyby
nie to, że potrafią stać za nimi konkretne zamówienia, oczekiwania jakościowe i pieniądze.
Ogólnie dyspozycje dotyczące barw i wzorce kolorystyczne są mniej abstrakcyjne. Pozwalają na bardziej technologiczne
podejście do tego, co drukarnia ma kolorystycznie odtworzyć.
Gdyby dokładnie przyjrzeć się wszystkim wzorcom kolorystycznym, jakie otrzymują i jakich używają drukarnie, można je
podzielić na wzorce:
•• złe,
•• akceptowalne,
•• dobre,
•• niestety nie ma bardzo dobrych.
Wszystkie obecnie stosowane w drukarniach wzorce kolorystyczne obarczane są mniejszymi lub większymi niedoskonałościami. Istotne jest, aby spośród wszystkich funkcjonujących
wzorców kolorystycznych wybrać taki, który daje możliwie największe bezpieczeństwo uzyskania wysokiej jakości i powtarzalności produkcji. Wzorzec, który pozwala na OBIEKTYWNĄ
ocenę kolorystyki dostarczonych z drukarni kartoników.

Wzorce kolorystyczne do drukowania
1. Pierwodruk kartonika
Zalety:
•• wydrukowana grafika, zrastrowany obraz,
•• wydruk farbami offsetowymi,
•• wydruk z uszlachetnieniami kartonika, np. lakiery specjalne,
hot-stamping,
•• takie same podłoże drukowe wzorca i kartonu do drukowania.

e -w yda nie d o p o b r a nia n a: w w w.swiat-pr zemyslu-f armaceut yc znego.pl

6

7
••
••
••
••

opakowania

opakowania

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2019

Wady:
brak informacji o dopuszczalnych odchyleniach kolorystycznych,
konieczność cyklicznej wymiany wzorców z powodu zużycia,
ryzyko, że podczas wykonywania pierwodruku wzorca popełnione zostały błędy technologiczne,
SUBIEKTYWNA ocena zgodności kolorystycznej obarczona dużym ryzykiem popełnienia błędu.
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Zalety:
wydrukowana grafika, zrastrowany obraz,
wydruk farbami offsetowymi,
wydruk z uszlachetnieniami kartonika, np. lakiery specjalne, hot-stamping,
takie same podłoże drukowe,
określone dopuszczalne odchylenia kolorystyczne między wzorcem a wydrukiem.

••
••
••

••
••
••
••
••

Wady:
koszty związane z przygotowaniem KTK,
nadzór nad KTK we wszystkich drukarniach drukujących
kartoniki dla danego klienta,
konieczność cyklicznej wymiany KTK z powodu zużycia,
SUBIEKTYWNA ocena zgodności kolorystycznej obarczona dużym ryzykiem popełnienia błędu.

3. Print proof

••
••
••
••
••
••

Zalety:
szybkość wykonania,
obraz grafiki, którą mamy wydrukować,
cena (?) – biorąc pod uwagę koszty profesjonalnego sprzętu
oraz oprogramowania do wykonania proofa, można mieć
wątpliwości, czy proof jest tani.
Wady:
atramenty do wykonania proofa tylko symulują farby drukarskie,
różnice między proofami wykonanymi na różnych drukarkach,
niezrastrowana grafika,
słabe odwzorowanie kolorów specjalnych, np. Pantone,
inne podłoże do wykonania proofa, a inne do wykonania
kartonika,
SUBIEKTYWNA ocena zgodności kolorystycznej,
brak określenia dopuszczalnych odchyleń kolorystycznych.

4. Katalog kolorów Pantone – „pantonierka”
Zalety:
•• widzimy kolor, jaki mamy odwzorować,
•• określone są składowe koloru,
•• możemy definiować kolor na odległość, posługując się jego
numerem.

••
••
••
••
••
••
Foto 1. Pierwodruk jako wzorzec kolorystyczny do drukowania

Foto 4. Print proof

5. Cyfrowe definiowanie kolorów w przestrzeni barwnej Lab

Wady:
starzenie się katalogów Pantone, co związane jest z ich cykliczną wymianą,
wzorniki nie są wykonane w technice drukowania offsetowego,
różnice kolorów w różnych wzornikach,
SUBIEKTYWNA ocena zgodności z katalogiem Pantone
wydrukowanych kolorów,
cena katalogów Pantone,
wprowadzenie na rynek nowoczesnego cyfrowego systemu definiowania kolorów PantoneLive, eliminujący z użytkowania katalogi analogowe – wydrukowane.

2. Karta Tolerancji Kolorów (KTK)

Foto 6. Cyfrowe zdefiniowanie koloru w przestrzeni barwnej Lab – monitor komputera

Foto 7. Kontrola jakości koloru specjalnego z wykorzystaniem spektrofotometru

••
••
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••
••
••
Foto 2 i 3. Karta Tolerancji Kolorów (awers–rewers)
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Foto 5. Katalog kolorów Pantone

Zalety:
dokładna cyfrowa definicja koloru,
zawsze ten sam wzorzec kolorystyczny,
niezużywający się wzorzec kolorystyczny,
możliwość wysokiej powtarzalności produkcji,
ułatwiona kontrola jakości,
wprowadzenie do kontroli barw spektrofotometrów,
możliwość tworzenia elektronicznych bibliotek kolorów
specjalnych,
możliwość precyzyjnego określenia dopuszczalnych odchyleń kolorystycznych,
OBIEKTYWNA ocena kolorystyki.
Wady:
konieczność zakupu spektrofotometru,
w przypadku kolorów specjalnych z biblioteki PantoneLive
konieczność zakupu licencji,
uzgodnienie z drukarniami odpowiedniej konfiguracji spektrofotometru do wykonywania kontroli jakości wydrukowanych kartoników.

e -w yda nie d o p o b r a nia n a: w w w.swiat-pr zemyslu-f armaceut yc znego.pl

8

9

opakowania

6. Norma ISO 12647-2

Foto 8. Norma ISO 12647-2

••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••

opakowania

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2019

Zalety:
uporządkowane podejście do oceny kolorów,
określenie poprawności drukowanych przejść tonalnych,
wzorzec kolorystyczny dostosowany do technologii drukowania,
możliwość wysokiej powtarzalności produkcji,
zawsze taki sam wzorzec kolorystyczny dla wszystkich drukarń,
wykorzystanie do kontroli jakości spektrofotometrów,
zdefiniowane dopuszczalne odchylenia kolorystyki,
OBIEKTYWNA ocena zgodności kolorystycznej.
Wady:
norma mówi tylko o poprawnym drukowaniu kolorów
CMYK,
przemilczanie przez normę kolorów specjalnych, w tym kolorów z katalogu Pantone,
nieprecyzyjne definiowanie podłoży drukowych,
konieczność zakupu spektrofotometru.

Wprowadzenie do kontroli jakości wydrukowanych kolorów pomiarów spektrofotometrycznych odmieniło podejście
do oceny drukowanej kolorystyki. Wykorzystywanie nie tylko
przez drukarnie, ale również przez klientów drukarni pomiarów
spektrofotometrycznych do oceny jakości wydrukowanych kolorów wprowadza współpracę na zupełnie inne tory na linii za-
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mawiający–drukarnia. Ocena jakości wydrukowanych kolorów
stała się czytelniejsza dla drukarzy, kontroli jakości w drukarni
i odbiorcy kartoników. Cyfrowe przedstawienie zgodności barw
wprowadza OBIEKTYWIZM do oceniania kolorystyki. Zawsze
może powstać dylemat: dobre czy prawie dobre. Zawsze czynnikiem decydującym powinien być człowiek. Wsparcie nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi wprowadza do kontroli
jakości to, co każdy z nas chciałby, aby było w każdej ocenie –
OBIEKTYWIZM. Spektrofotometr nie jest zmęczony, tak samo
ocenia barwy przy świetle sztucznym i dziennym, nie ulega presji czasu i emocjom. Można w takim razie zadać sobie pytanie:
czy spektrofotometr jest narzędziem doskonałym? Niestety,
nie jest. Ale dotychczas nie wynaleziono i nie wprowadzono
do powszechnego użytkowania narzędzia doskonalszego. Nic
nie jest w stanie dorównać w ocenie drukowanych kolorów
ludzkiemu oku. Tylko ono jest w stanie zobaczyć niuanse w
barwach, których spektrofotometr nie zobaczy. Ma on jednak
niezaprzeczalną zaletę – jest OBIEKTYWNY w ocenie zgodności kolorystycznej na linii wzorzec–wydruk. Wprowadzenie
pomiarów spektrofotometrycznych pozwala na wyznaczenie
matematycznych kryteriów zgodności kolorystycznej. Odpowiednie przeszkolenie pracowników wykonujących pomiary
spektrofotometryczne powoduje, że kontrola jakości poprawności kolorystycznej kartoników staje się banalnie prosta.
Obecnie drukarnie otrzymują od swoich klientów informacje o kolorach specjalnych zapisanych cyfrowo w przestrzeni
barwnej Lab. Również cyfrowo określone są dopuszczalne odchylenia od standardu dla danego koloru. Bez względu na lokalizację drukarni, wszyscy otrzymują taki sam wzorzec. Wszystkie dostarczane kartoniki są w taki sam sposób oceniane pod
względem zgodności kolorystycznej ze wzorcem. Kontrola
spektrofotometryczna zakończyła kontrolę kolorystyki metodą
„szkiełka i oka”.

Cyfrowe przedstawienie zgodności
barw wprowadza OBIEKTYWIZM
do oceniania kolorystyki.
Problem stanowi brak połączenia w jedną spójną całość
przez normę ISO 12647-2 oceny kolorystyki prac drukowanych kolorami CMYK i kolorami specjalnymi, w tym kolorami
Pantone. Kolory specjalne są w normie ISO przemilczane. Sugerowane przez normę dopuszczalne odchylenia w kolorystyce
dotyczą prac drukowanych tylko kolorami CMYK. Sytuacja taka
wymaga od drukarni i klienta ścisłej współpracy w indywidualnym podejściu do każdego stosowanego koloru specjalnego
w celu określenia cyfrowych dopuszczalnych odchyleń barwnych. Wprowadzenie do kontroli jakości pomiarów spektrofotometrycznych znacząco redukuje ilość zgłaszanych uwag jakościowych i reklamacji. Obydwie strony, tj. dostawca i odbiorca,
mają takie same OBIEKTYWNE cyfrowe kryteria oceny jakości.
Każda ze stron dokładnie wie, co jest dobre, a co złe. Dzięki
zastosowaniu takiej kontroli wydrukowanych barw unikamy
sytuacji dwuznacznych.
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