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Spektrofotometr narzędziem
do oceny zgodności z wzorcem
kolorystyki kartoników

Według analityków i znawców branży poligrafi cznej najbliższe lata będą okresem dynamicznych 
zmian w podejściu do metod badania zgodności kolorystycznej. Dotyczy to nie tylko elektronicznej 
kontroli wyrobów w drukarniach, ale również wdrożenia takich samych metod u odbiorców wyrobów 
poligrafi cznych, w szczególności w branży farmaceutycznej i kosmetycznej, które są najbardziej 
narażone na wprowadzanie na rynek wyrobów podrobionych. Wysoka zgodność kolorystyczna 
opakowania z wzorcem oraz powtarzalność produkcji są jednym z elementów utrudniających 
fałszerstwa i pozwalających na łatwiejszą ewentualną identyfi kację wyrobów podrobionych.

Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrażania Nowych Technologii i Szkoleń
Intrograf-Lublin S.A.

We współpracy z przedstawicielami fi rm farmaceutycz-
nych wykonano badania oceniające stosowane obecnie 

wzorce kolorystyczne w produkcji kartonowych opakowań na 
leki i suplementy. Pod uwagę były brane możliwie komplekso-
we „za” i „przeciw” każdego ze wzorców. Ocenie podlegały:
•   • bezpieczeństwo klienta,
•   • możliwość wielokrotnego powtórzenia drukowanego zle-

cenia,
•   • koszty związane z przygotowaniem i cyklicznymi wymiana-

mi wzorców, 
•   • łatwe nadzorowanie aktualizacji wzorców, 
•   • precyzyjne określenie dopuszczalnych tolerancji kolory-

stycznych,
•   • weryfi kacja, czy dany wzorzec obejmuje również kolory 

specjalne, w tym Pantone i HKS,
•   • możliwość automatycznego tworzenia baz danych z prze-

prowadzonych badań jakościowych kolorystyki opakowań,
•   • obiektywność oceny weryfi kowanej kolorystyki. 

Każdemu z badanych wzorców przydzielana była odpo-
wiednia liczba punktów. Punktacja obejmowała skalę od 1 do 
6, gdzie 1 oznacza bardzo zły wzór, a 6 – bardzo dobry wzór ko-
lorystyczny. W badaniach oceny wzorców uczestniczyli przed-
stawiciele fi rm farmaceutycznych i kosmetycznych. Wśród nich 
byli również pracownicy działów kontroli jakości. Przeprowa-
dzona dyskusja potwierdziła, że obie branże kierują się takimi 
samymi kryteriami oceny poprawności odwzorowania kolory-
styki. W ramach wspólnie przeprowadzonych warsztatów nie 
było większego problemu z określeniem wzorca kolorystyczne-
go. Taki wzorzec jest dość łatwy do określenia. Odrębną kwe-
sti ą jest to, czy jest prawidłowy? Problemy zaczęły się pojawiać 
w momencie konieczności zdefi niowania dopuszczalnych od-
chyleń w kolorystyce. Jaki może być ich zakres i kto takie od-
chylenia kolorystyczne ma określić i zaakceptować? Zakładając, 
że uda się przebrnąć przez określenie dopuszczalnych odchyleń 
kolorystycznych i ich akceptację, pojawił się kolejny problem. 
Jak prawidłowo określić, czy oceniana próbka mieści się w do-
puszczalnych odchyleniach, czy jest jeszcze w dopuszczalnej 
tolerancji, czy jest już poza tolerancją? Najtrudniejsze do oceny 
są sytuacje graniczne. Pojawiły się więc subiektywne odczucia. 
Każda z osób postrzega inaczej to, co jest jeszcze prawidłowe, 
a co już za bardzo odbiega od dopuszczalnej tolerancji.

W wyniku rozważań i dyskusji nad poszczególnymi wzor-
cami kolorystycznymi do drukowania powstała poniższa kla-
syfi kacja:
•   • norma ISO 12647:2 – 2 pkt.,
•   • katalog kolorów Pantone, HKS – 2,5 pkt.,
    •  print proof – 3,5 pkt.,
•   • pierwodruk bez określenia odchyleń kolorystycznych 

– 4,5 pkt.,
•   • karta tolerancji kolorów – 5 pkt.,
•   • cyfrowa defi nicja kolorów (L*a*b*) i związana z tym spek-

trofotometryczna ocena zgodności kolorystycznej (ΔE) 
– 5,5 pkt.

Na trzy z powyższych aspektów warto zwrócić szczególną 
uwagę. Pierwszym z nich jest niska ocena normy ISO 12647:2. 
Jest to zastanawiające, ponieważ norma ma m.in. „porządko-

wać” zasady w ocenie kolorystyki na linii drukarnia – klient. 
Z pewnością wpływ na taką ocenę miały istotne przemilcze-
nia w normie. Dotyczy to kolorów specjalnych, w tym Panto-
ne i HKS, brak precyzyjnej kwalifi kacji podłoży drukowych 
oraz bardzo tolerancyjne podejście do jakości. Przedstawiciele 
fi rm farmaceutycznych zwracali uwagę na fakt, iż norma ISO 
12647:2 „nie jest precyzyjnym dokumentem dla drukarni i zbyt 
liberalnym w ocenie jakości dla klienta”. 

Drugim istotnym spostrzeżeniem jest brak wzorca „bardzo 
dobrego”. Każdy z wyżej wymienionych wzorców kolorystycz-
nych obarczony jest niedoskonałościami. 

Trzecim aspektem jest wysoka ocena wzorców „cyfrowych” 
i możliwość wykorzystania spektrofotometrów w kontroli jakości. 
Zauważono obiektywność wyników wykonywanych badań kolo-
rystki, możliwość precyzyjnego określenia dopuszczalnych odchy-
leń w kolorystyce oraz unikanie sytuacji „prawie dobre”. Pokrywa 
się to z nowoczesnymi tendencjami w metodach opracowywania 
wzorców kolorystycznych, np. PantoneLIVE, oraz związaną z tym 
elektroniczną kontrolą jakości wydrukowanych barw. 

Wykonując spektrofotometryczną kontrolę zgodności 
barw ze wzorcem, warto się zastanowić, co tak naprawdę mie-
rzymy. Aby to zrozumieć, należy wiedzieć, że: 
1.•   wykonywane w XX w. badania zdefi niowały światło wi-

dzialne w trójwymiarowej przestrzeni barw. Jeżeli widzialne 
przez nas barwy znajdują się w przestrzeni trójwymiarowej, 
to można każdy punkt (barwę) zdefi niować trzema wymia-
rami. Otrzymujemy możliwość matematycznego określenia 
bardzo konkretnej barwy. Eliminujemy w ten sposób nie-
doskonałości wszelkich wzorców drukowanych – analo-
gowych. Jeżeli posługujemy się takim cyfrowym wzorcem 
koloru, mamy możliwość każdej drukarni wykonującej zle-
cenia wysłać precyzyjną informację o tym, jaki kolor powin-
na wydrukować. Wszystkie drukarnie mogą otrzymać taki 
sam, bardzo precyzyjny wzór kolorystyczny do drukowania 
– każda z nich ma taki sam punkt odniesienia.

Zdjęcie 1. Przestrzeń barwna z umieszczonymi w niej kolorami
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2.   umiejscowienie w przestrzeni barwnej konkretnego kolo-
ru określone jest odpowiednimi wartościami L*a*b*, gdzie 
L oznacza jasność barwy, a – barwy od zielonej do magenty, 
b – barwy od niebieskiej do żółtej.

3.   odległość między kolorem       L1*a1*b1* a kolorem      L2 *a2*b2* 
jest różnicą między dwoma kolorami. Różnica między takimi 
kolorami nazywana jest ΔE. 

               L1*a1*b1*

ΔE

L2*a2*b2*

Matematycznie ΔE wynosi:

 

Oczywiście nikt nie wykonuje „ręcznie” obliczania różnicy 
w kolorach       L1*a1*b1* i       L2*a2*b2*, a także związanego z tym 
parametru ΔE. Do wykonywania takich pomiarów i obliczeń 
przeznaczone są spektrofotometry. Przeprowadzone przez CIE 
(Internati onal Commission on Illuminati on) badania określiły, 
jak zmieniający się parametr ΔE wpływa na naszą ocenę zgod-
ności kolorystycznej między wzorcem a wydrukowana odbitką:
•   • ΔE < 1 – barwy identyczne, trudne do rozróżnienia nawet 

dla doświadczonego obserwatora,
•   • ΔE < 2,5 – barwy bardzo bliskie, rozróżnialne przez do-

świadczonego obserwatora,
•   • ΔE < 5 – barwy bliskie, rozróżnialne przez niedoświadczo-

nego obserwatora,
•   • ΔE < 8 – barwy podobne, ale zdecydowanie różne.

Przedstawione informacje są danymi statystycznymi, opra-
cowanymi na podstawie przeprowadzonych badań. 

Mając określone wizualne wrażenia odbioru zgodności 
kolorystycznej w zależności od zmieniającego się parametru 
ΔE, należy określić akceptowalne odchylenie między wzor-
cem a kontrolowaną próbką. Powinniśmy pamiętać o tym, że 
określona tolerancja kolorystyczna powinna dawać drukarni 
możliwość uzyskania powtarzalności produkcji w obrębie jed-
nego zlecenia i między poszczególnymi zleceniami. Oczywiście 
zarówno klient, jak i drukarnia chcieliby osiągnąć zgodność ko-
lorystyczną na poziomie ΔE < 1. Pojawia się jednak pewien pro-
blem. Czy w produkcji przemysłowej jesteśmy w stanie uzyskać 
tak doskonałą jakość? Czy aż taka precyzja odwzorowania kolo-
rów jest nam potrzebna? Jaki będzie koszt wykonania naszych 
opakowań przy tak wysokich kryteriach jakościowych? Norma 
ISO 12647:2 dla kolorów CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) 
określa dopuszczalne maksymalne odchylenie ΔE na poziomie 
ΔE = 5. Czy jest to zadawalająca powtarzalność kolorystyki 
drukowanych opakowań? Ta sama norma dopuszcza również 
stosowanie własnych uzgodnionych odchyleń w kolorystyce – 
mają one szczególne znaczenie w przypadku kolorów specjal-
nych, w tym Pantone i HKS.

Wprowadzenie cyfrowych defi nicji (L*a*b*) drukowanych 
kolorów i spektrofotometrów do kontroli jakości kolorystyki 
otrzymywanych z drukarni kartoników jest wejściem do świata 
nowoczesnych technologii. Nie można przecenić niepodważal-
nych zalet spektrofotometrów, ponieważ nie bywa on zmęczo-

ny, nie ulega złudzeniom zjawiska metamerii, tak samo pracuje 
na pierwszej, jak i na trzeciej zmianie, a także jest obiektywny 
w ocenie zgodności kolorystycznej. Kontrola spektrofotome-
tryczna pozwala na ujednolicenie zasad oceny zgodności ko-
lorystyki ze wzorcem dla wszystkich drukarń wykonujących 
zlecenia dla danego klienta.

Czy wdrożenie do kontroli jakości pomiarów spektrofoto-
metrycznych jest przedsięwzięciem prostym, łatwym i przy-
jemnym? Wszystko zależy od tego, jak będziemy przygotowani 
do wdrożenia. Należy zdawać sobie sprawę z pewnych uwarun-
kowań, m.in.:
•   • zrozumienie, co dzięki spektrofotometrom mierzymy i jaki 

ma to wpływ na naszą jakość,
•   • konieczność zmian procedur jakościowych. Pojawia się ele-

ment cyfrowych dopuszczalnych odchyleń w kolorystyce, 
tzw. ΔE,

•   • uzgodnienie z drukarniami tolerancji kolorystycznych 
w oparciu o parametr ΔE. Dotyczy to zarówno kolorów 
CMYK, jak i kolorów specjalnych,

•   • uzgodnienie zdefi niowania stosowanych podłoży druko-
wych i przyporządkowanie ich do tych samych grup. Ma 
to wpływ na konfi gurację ustawień spektrofotometrów 
i otrzymywane wyniki pomiarów kontrolnych,

•   • ujednolicenie ustawień spektrofotometrów,
•   • dokonanie wyboru odpowiedniego sprzętu pozwalającego 

kontrolować jakość wydrukowanych kartoników. Mają to 
być spektrofotometry do celów poligrafi cznych,

•   • odpowiednie przygotowanie w grafi ce kartoników pól kon-
trolno-pomiarowych,

•   • zakup sprzętu,
•   • wdrożenie do zestawu narzędzi kontrolno-pomiarowych 

– walidacja,
•   • stosowne szkolenia obsługowe,
•   • trenowanie przez obsługę (pracowników kontroli jakości) 

zasad wykonywania pomiarów,
•   • zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków 

Wbrew pozorom ten element procesu wdrożeniowego po-
trafi  przysparzać najwięcej problemów. 

Zdjęcie 2. Spektrofotometry

Właściwy wybór sprzętu, w pełni 
kompatybilnego z urządzeniami 
obecnie stosowanymi w poligrafi i, 
jest sprawą priorytetową.
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Im lepiej będziemy przygotowani do wdrożenia, tym łatwiej 
całą procedurę będzie można przeprowadzić. Czy wdrożenie 
pomiarów spektrofotometrycznych będzie natrafi ać na oportu-
nistów wewnątrz organizacji? Czy będziemy spotykać się z opi-
nią: „wcześniej było lepiej”, „ja wiem najlepiej, co jest dobre a co 
złe”, „określanie dopuszczalnych odchyleń w kolorystyce jest 
zmartwieniem drukarni, a nie moim” itp.?

Wszystko zależy od poziomu wcześniej przekazanej wiedzy 
– szkoleń. Tylko wcześniejsze odpowiednie przeszkolenie osób, 
które będą obsługiwać spektrofotometry, pozwoli na szybkie 
i skuteczne wdrożenie zmian.

Dotychczasowa współpraca z drukarniami na linii zakupy – 
sprzedaż powinna zostać rozszerzona do zakresu umożliwiają-
cego wdrożenie kontroli spektrofotometrycznej. Czy drukarnie 
będą otwarte na taką współpracę? Czy będą chciały wprowa-
dzić taką kontrolę jakości? Odpowiedni partnerzy biznesowi na 
pewno tak. Drukarnie będące na odpowiednim poziomie rozwo-
ju technologicznego nie będą miały problemów z rozpoczęciem 
takiej współpracy. Tym bardziej że same korzystają na co dzień 
z takich narzędzi. Nowoczesne maszyny drukujące wyposażone 
są w spektrofotometry kontrolujące na bieżąco jakość produkcji 
i automatycznie dokonujące weryfi kacji dopuszczalnych odchy-
leń kolorystycznych. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym 
i praktycznie bez udziału operatora maszyny drukującej. Mie-
szalnie farb przygotowujące farby specjalne bez kontroli spek-
trofotometrycznej chyba już nie potrafi łyby pracować. Weryfi -
kacja prawidłowości przygotowanej farby to już nie tylko oczy 
pracownika mieszalni farb, ale również, a może przede wszyst-
kim, narzędzia elektroniczne do kontroli.

Obecnie trudno sobie wyobrazić prawidłowe przygotowa-
nie farb specjalnych bez udziału kontroli spektrofotometrycznej. 
Szczególnie w sytuacji, kiedy kolory mamy zdefi niowane cyfro-
wo w postaci wartości L*a*b*. Biblioteka wzornika kolorów spe-
cjalnych PantoneLIVE Design defi niuje matematycznie ponad 
4,5 tys. barw. Barwy zdefi niowane są dla 28 najczęściej stoso-
wanych do produkcji opakowań podłoży drukowych.

Przy zachowaniu odpowiednio wysokich standardów jako-
ściowych, dotyczących prawidłowości przygotowania farby do 
wydrukowania koloru specjalnego, możemy uzyskiwać wysoką 
jakość odwzorowania koloru i powtarzalność kolorystyki pod-
czas drukowania. 

Zdjęcie 3. Mieszalnia farb – spektrofotometryczna kontrola 
prawidłowości przygotowania koloru specjalnego

Zdjęcie 4. Kontrola prawidłowości kolorystyki kartoników w dziale 
kontroli jakości

Bardzo istotne jest to, że wzorcem do każdego przygotowa-
nia koloru specjalnego są takie same wartości L*a*b*.

Pracownicy kontroli jakości w drukarni do obiektywnej oceny 
kolorystyki, a przede wszystkim oceny dopuszczalnych odchyleń 
w kolorystyce używają praktycznie ciągle spektrofotometrów. 
Mając cyfrowo zdefi niowane, co jest dobre a co złe mogą praco-
wać metodą zero-jedynkową. Matematyka się nie myli.

Można się zastanawiać, czy możliwe jest drukowanie i kon-
trolowanie poprawności kolorystyki bez stosowania nowo-
czesnych technologii – spektrofotometrów? Z pewnością tak. 
Pytanie można porównać do działania związanego z matema-
tyką. Czy można podzielić 124,895 przez 0,0368, a następnie 
wyciągnąć z otrzymanego wyniku pierwiastek kwadratowy, nie 
stosując kalkulatora do obliczeń. Oczywiście można. Tylko po 
co komplikować sobie życie i narażać się na popełnienie błędu. 
Tak też jest ze spektrofotometrami. 

Decydując się na wdrożenie spektrofotometrów, trzeba 
będzie dokonać wyboru. Jaki rodzaj urządzenia zakupić? Czy 
dysponując dwoma nowoczesnymi, ale różnymi spektrofoto-
metrami będziemy otrzymywać porównywalne wyniki badań 
kontrolnych?
1.•   Wybierajmy spektrofotometr do celów poligrafi cznych. Na 

rynku można znaleźć wiele urządzeń doskonale sprawdzają-
cych się w badaniach kolorów płynów, tabletek czy czerwieni 
pomidora. Są jednak nieprzydatne do celów poligrafi cznych.

2.   Zakres możliwych do ustawienia warunków pomiarowych 
musi odpowiadać ogólnym standardom:

•   • ustawienie kąta obserwatora,
•   • ustawienie iluminanta przy stosowaniu przestrzeni pomia-

rowej CIE L*a*b*,
•   • parametry pomiarowe M0, M1,1, M1,2, M2, M3,
•   • wybór algorytmu obliczeń. 

Przy wyborze spektrofotometru należy zachować ostroż-
ność. Właściwy wybór sprzętu, w pełni kompatybilnego z urzą-
dzeniami obecnie stosowanymi w poligrafi i, jest sprawą priory-
tetową. Oferta rynkowa spektrofotometrów do celów poligra-
fi cznych nie jest zbyt bogata.

Można natrafi ć na wydawałoby się ciekawe oferty han-
dlowe. W większości przypadków nie jest to sprzęt do celów, 
w jakich będziemy chcieli z niego korzystać. Przy zakupie od-
powiedniego spektrofotometru warto skorzystać z doświad-
czeń drukarni.
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