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Sammanfattning
Detta examensarbete beskriver i detalj hur ICC-profiler för utskriftsmedier, i detta fall för storformatskrivare, skapas. Examensarbetet omfattade framtagande av ICC-profiler för substrat till storformatskrivaren Mutoh Toucan PJ-1614NXE (Mutoh Toucan) hos BEMI REKLAM AB (BEMI), Borlänge.
Företaget har tidigare använt en standardlinjärisering till samtliga substrat för storformatskrivaren,
dock utan att applicera någon ICC-profil för utenheter. Samtliga substrat till Mutoh Toucan är avsedda för utomhusbruk.
ICC-profilerna har skapats på Högskolan Dalarnas utrustning. Arbetet med att skapa ICC-profiler blev
utdraget då ingen på BEMI i detalj visste hur rippen arbetade, varför den första skapade ICC-profilen
från början applicerades på fel ställe. Efter mycket funderande och experimenterande med olika inställningar i rippen framkom det till slut var ICC-profilen för utenheten skulle appliceras. Samtidigt hade
BEMI beslutat att själva köpa in utrustning för skärmkalibrering och ICC-profilskapande.
ICC-profilskapandet började om från början, och resulterade i två ICC-profiler framtagna med BEMIs
respektive Högskolans utrustning. Utskrifter gjordes med respektive ICC-profil applicerad. Vid den första visuella jämförelse av utskrifterna kunde ingen markant skillnad upptäckas. Vid närmare granskning kunde det dock konstateras att den ICC-profil som skapats på BEMI lade på mer svart i de mörka
partierna vilket ledde till att detaljerna slog igen. Även hudtoner föreföll något bleka. ICC-profilen som
skapats på Högskolans utrustning reproducerade fler detaljer samt varmare hudtoner.
Någon riktigt bra bedömning av resultatet var svår att göra då bilderna var för små till formatet. Ju
större en bild blir desto ljusare upplevs dess kulörer, varför varmare kulörer på en liten bild kan vara
att föredra. BEMI kommer att skriva ut identiska bilder i större format med respektive ICC-profil
pålagd, för att därmed kunna avgöra vilken ICC-profil de blir mest nöjd med.
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Summary
This degree project describes in detail how to create ICC profiles for print-out substrate, here for large
format printers. The degree project comprised ICC profile producing to substrate for large format printer Mutoh Toucan PJ-1614NXE (Mutoh Toucan) by BEMI REKLAM AB (BEMI), in Borlänge. The company has used a standard linearization for all substrate for the large format printer, without applying
any printer ICC profile. All media for Mutoh Toucan are intended to be used outdoors.
The ICC profiles have been created with Dalarna University’s equipment. The ICC profiles creation
work became lengthy when no one at BEMI knew how the rip was working in detail, why the first created ICC profile was applied in the wrong place. After a lot of thinking and experiment with different
adjustments in the rip, it finally emerged where the printer ICC profile should be applied. At the same
time BEMI decided to purchase equipment for monitor calibration and ICC profile producing.
The ICC profile creation started from the beginning,and resulted in two ICC-profiles created with
BEMI’s respective Dalarna University’s equipment. Print-outs were done with respective ICC profile
applied. When the print-outs where compared it was established that the ICC profile created at BEMI
placed more black in the dark parts which resulted in loss of details. Also skin tones seemed rather pale.
The ICC-profile created with Dalarna University’s equipment reproduced more details and warmer
skin tones.
A good estimate was hard to do when the images form was too small. The larger an image become the
lighter its color seems. BEMI will print identical images in a larger format and with respective ICC profile applied, thus they can decide which ICC profile they find most satisfactory.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
BEMI REKLAM AB önskade hjälp med att ta fram ICC-profiler till några
av de substrat (material) som används i produktionen på storformatskrivaren Mutoh Toucan PJ-1614NXE. De tryck som utförs på Mutoh Toucan
är avsedda för utomhusbruk. De substrat som vanligen används är polymerfolier för montering på bl.a. fordon samt banderollväv (slät och
nät/hålad) av PVC för fasadreklam.
Främst skulle det skapas två ICC-profiler, en för den självhäftande polymerfolien Mactac/IMAGin JT 5929 (5929-folien) och en för den släta banderollväven PGM Print M1 Frontlit (slät banderoll). Hos BEMI fanns det
ingen utrustning eller kunskap för att skapa ICC-profiler vid examensarbetets inledning.
BEMI hade problem med att få rätt kulöråtergivning på sina utskrifter i
Mutoh Toucan. En bild, där motivet var nygräddat bröd, såg till exempel
bra ut inomhus, men gav ett mögligt intryck när den monterats på ett fordon och kom ut i dagsljus. Det har också varit problem för BEMI att
trycka större enfärgade tonfält utan att dessa blev flammiga.

1.2 Syfte
Att fördjupa kunskaperna inom ICC-profilframställning samt att ta fram
färgprofiler till några av de substrat som används på storformatskrivaren
Mutoh Toucan.

1.3 Mål
Att med de nyskapade ICC-profilerna generera utskrifter med bättre
färgåtergivning. Detta för att eliminera den manuella färgstyrningen och
därmed effektivisera produktionsprocessen vid utskrifter på Mutoh
Toucan .

1.4 Metod
En tryckform skapades bestående av bilder utvalda i samarbete med
BEMI, samt ett antal mätfält för tryckteknisk utvärdering. Program som
användes för tryckformens skapande var Adobe PhotoShop (bilder),
Adobe Illustrator (mätfält) samt Adobe InDesign (layout av tryckform).
ICC-profiler skapades i programvaran GretagMacbeth ProfileMaker 4.1.
Utskrifter för utvärdering gjordes hos BEMI och framtagandet av ICCprofiler utfördes på Högskolan Dalarnas utrustning och programvara.
Med hjälp av litteraturstudier, Internet, dialoger med väl insatta personer, egna kunskaper och praktiskt arbete genomfördes examensarbetet.
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1.5 Avgränsningar
De substrat som vanligen används för tryck i Mutoh Toucan är självhäftande polymerfolie och slät banderollväv. Färgprofiler kommer endast att
tas fram för dessa substrat. Kalibrering av storformatskrivaren kommer
inte att ske då BEMI fick den kalibrerad vid installationen för ca två år
sedan och därmed anser de att kalibrering ej är nödvändig. BEMI kommer, under förutsättning att de är nöjda med ICC-profilerna, att implementera dessa själv.

1.6 Tidsplan
För att göra examensarbetes arbetsgång överskådlig har en tidsplan
satts upp enligt följande.
v. 13

Projektplan/planeringsrapport tas fram.
Boka besök hos BEMI till vecka 14.
Lämna in planerings-rapporten.

v. 14

Ta fram lämplig tryckform.
Besök hos BEMI.
Skapa ICC-profiler.
Rapportskrivning.

v. 15

Skapa ICC-profiler samt provtrycka och utvärdera dem.
Rapportskrivning.

v. 16

Skriva halvtidsrapport.
Skapa ICC-profiler samt provtrycka och utvärdera dem.
Rapportskrivning.

v. 17

Halvtidsrapport/seminarium.
Skapa ICC-profiler samt provtrycka och utvärdera dem.
Rapportskrivning.

v. 18

Skapa ICC-profiler samt provtrycka och utvärdera dem.
Rapportskrivning.

v. 19

Rapportskrivning.

v. 20

Skriva samt slutföra examensarbetets rapport.

v. 21

Exjobbsrapporten klar.
Inlämning av examensarbetets rapport.

v. 22

Redovisning av examensarbetet.
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1.7 Tekniska verktyg
1.7.1 Programvaror
Adobe Illustrator CS
Adobe Photoshop CS
Adobe InDesign CS
Onyx RIP-Queue
Gretag MacBeth ProfileMaker 4.1
Gretag MacBeth MeasureTool 4.1
Gretag MacBeth ProfileEditor 4.1
X-rite PULSE ColorElite 1.0.2
Microsoft Word
Microsoft Excel
1.7.2 Teknisk utrustning
Gretag MacBeth Spectroscan
Gretag MacBeth Spectrolino
Techon SpectroDens
Mutoh Toucan PJ-1614NXE
Självhäftande polymerfolie (Mactac JT 5929)
Slät banderollväv (PGM Print M1 Frontlit)
X-rite PULSE DTP20
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2. Företaget BEMI REKLAM AB
Familjeföretaget BEMI REKLAM AB grundades 1972 av Bengt
Rasmusson. Företaget har sitt säte i Buskåker i Borlänge. De verkar
främst på marknaden i Dalarna. Företaget omsätter cirka fyra miljoner
kronor per år.
Namnet BEMI uppkom av familjemedlemmarnas förnamnsinitialer;
Bengt, Eva, Micke och Inger. Idag driver Bengts och Ingers två barn, Eva
Pettersson och Micke Rasmusson, företaget vidare. De har två anställda,
Ellinor Larsson och Niklas Malmberg.
Från början var BEMI ett screentryckeri men i takt med att datorerna
kom in på tryckerimarknaden i början av 1980-talet införskaffades den
första digitala storformatskrivaren till skyltproduktion. Sedan dess har
BEMI varit ett av de ledande företagen i branschen.
I början på 1990-talet investerade BEMI i flera digitala storformatskrivare och de avvecklade screentryckandet helt. Idag har BEMI fyra olika
storformatskrivare i sin produktion, Mutoh Toucan PJ-1614NXE, HP
Design Jet 5000, Roland Verca Camm SP-300 samt Roland HiFi Jet Pro
II FJ-740. Roland HiFi Jet Pro II används i en tvåstegsmetod tillsammans med värmemaskinen Monti Antonio 901-1/2000 för sublimering av
tryck till polyestertyg.
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3. Digitaltryck
3.1 Allmän bakgrund
Den snabba utvecklingen av informationsteknologin har förändrat den
moderna människans liv och dess relation till information. Den stora tillgängligheten av aktuell information från många olika källor har ökat
informationsbehovet, vilket kommer att fortsätta även i framtiden.
Detta har även påverkat hur människan hanterar och producerar utskrivet material. Idag kan vem som helst producera egna fullfärgsutskrifter
med hjälp av sin PC och hemmaskrivare. Företag/kontor kan numer producera det mesta av sina trycksaker själva. Digitalkamerorna och fotoskrivarnas introduktion har öppnat en helt ny marknad för digitala bilder och marknaden växer. De flesta användare har dock liten kunskap
om grafisk och estetisk teknologi, papper som trycksubstrat (vanligaste
substratet) och färglära men de är mycket entusiastiska vid skapande av
eget tryckt material.
Även den grafiska industrin har förändrats, från att ha varit en traditionell processindustri med yrkesskickliga hantverkare till en datorstyrd
industri med avancerade kontrollsystem och handhavande av stora databaser. Det är idag möjligt att producera produkter utifrån efterfrågan, i
exakt önskad upplagestorlek och med individuell information på varje
trycksak – något som inte var möjligt för bara ett par år sedan.
Digitaltryck har fördelen att det har ett snabbare intag innan tryckning.
Det krävs ingen framställning av film eller tryckplåt som vid offset-tryckning utan den digitala informationen går direkt till utskriftsenheten.
Detta medför att tryckning kan ske med kort varsel och mindre upplagor
kan tryckas med lönsamhet, offset kräver större upplagor p.g.a högre
”startkostnader”. Arbeten kan sparas för att tryckas vid senare tillfällen
och kräver ingen större lagringsplats.
En annan fördel är att ”äkta” förprovtryck erhålls då dessa körs i samma
skrivare som upplagan.

3.2 Historia
Digitaltryck är inte en fysisk tryckmetod utan en allmän term för flera
olika teknologier. Gemensamt för dessa teknologier är möjligheten att ta
emot en kontinuerlig ström av data och förmågan att omvandla den till
olika information för varje utskrift.
Det finns idag flera olika digitaltrycksmetoder på marknaden men de två
vanligaste är inkjet och elektrofotografi. Dessa förekommer på den kommersiella grafiska marknaden och konkurrerar med traditionella tryckmetoder.
13
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Den elektrofotografiska metoden uppfanns av Chester Carlson 1937, men
det tog honom ytterligare tio år att utveckla den första elektrofotografiska kopieringsmaskinen.
Framtagandet av inkjet-teknologin startade i början av 1960-talet. Det
stora genombrottet för inkjet kom när persondatorerna introducerades på
1980-talet. Utvecklingen av Internet och digitalkameror har ytterligare
ökat användandet av inkjetskrivare.
Antalet inkjet- och elektrofotografipressar på den kommersiella marknaden har ökat och idag finns det ett antal tillverkare som tillhandahåller
dessa maskiner, vilka genererar tryckresultat med hög kvalitet och produktivitet.

3.3 Nya möjligheter
Digitaltryck öppnar för nya möjligheter, när det gäller vad som kan produceras. Nya tillämpningar av tryck med variabeldata (unik information
för varje tryckt exemplar) och tryck som utförs snabbt vid efterfrågan förändrar hanteringen av trycksaker hos producenten, kunden och slutanvändaren.
Bordsskrivarna har gett användaren nya möjligheter då nyttjandet av
Internet och digitalkameror ökat. Nya halvtonsteknologier har utvecklats
för tillämpning i digitaltryck. Teknologier med många halvtonsteg skapar
en rad möjligheter att förändra tryckdensiteten i varje enskild utskriven
pixel.

3.4 Ny efterfrågan
De nya tryckteknologierna ställer större krav på papperet/substrat.
Sättet att överföra bläcket till substrat skiljer sig markant från färgöverföringen vid traditionella tryckmetoder. Detta är dock inget som den vanlige användaren av bordsskrivare har kunskap om. Användaren är bara
intresserad av att få sitt material utskrivet på papperet utan att behöva
ta reda på hur bläcket kommer över på substrat eller hur halvtonsprocesserna fungerar. Därför krävs det att skrivarna är ”intelligenta” och
producerar resultat som kanske inte är optimala för varje enskild
utskrift, men som kan tillgodose användarens krav i de flesta fall.

3.5 Framtiden inom digitaltryck
Idag står digitaltryck för ungefär 5 procent av den volym tryckta material som finns på marknaden. Merparten av detta är kontorsutskrifter och
den mest använda tekniken är elektrofotografi. Det mesta som skrivs ut
är i svart/vitt men den snabba utvecklingen av digitaltryck kommer öka
användningen av färg.
Digitala utskrifter sker huvudsakligen av privatpersoner och på kontor
men kommer framöver ta en stor del av marknaden vad gäller kommersiella tryckjobb inom t.ex. förpackningsindustrin och vid storformatut14
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skrifter. Många marknadsanalyser förutspår att användandet av digitaltryck kommer stå för 20 procent av den totala tryckmarknaden inom 10
år.
[1; sid 3-4]
3.5.1 Storformatskrivare
Dagens storformatskrivare öppnar för nya möjligheter på marknaden
med sina potentialer att reproducera bilder på många olika och lätthanterliga material, en utveckling som gått oerhört snabbt fram. Möjligheten
att producera stora vackra färgbilder har anammats i stor utsträckning
av marknaden. Skrivare förekommer idag i många olika miljöer t. ex. i
butiker, på kontor och hos tryckerier. Substraten för utskrifterna finns av
olika kvaliteter såsom självhäftande folie, fiberpapper, banderollväv och
tyger. Utskrifterna kan göras både för utomhus- och inomhusbruk.
Storformatskrivarna är utsprungna från CAD*-miljön. Det fanns ett
behov av att ta fram en skrivare som skrev ut CAD-ritningar i färg vilket
ledde till upptäckten av möjligheten att skriva ut vackra färgbilder i storformat. I början hade dock tekniken vissa svagheter. Färgen som användes var mycket känslig för UV-ljus och efter en vecka i solljus fanns inte
mycket kvar av ursprungsbilden. Färgen tålde inte heller vatten eller
nötning. Det substrat som kunde användas var begränsat till blankt eller
matt papper och laminering var ofta nödvändig för att bilden skulle bevaras någorlunda. På bara några år utvecklades dock tekniken avsevärt och
idag gör tekniken att dessa problem eliminerats. Bläcket som används i
skrivarna finns i två sorter beroende av inomhus eller utomhusanvändning (lösningsmedelsbaserat).
Även om tekniken har utvecklats så är en viktig parameter att underlaget för utskriften är av god kvalitet. Datorn måste ha kapacitet att
behandla de stora format som bilderna oftast kräver. En bra rip (raster
image processor; beräknar och rastrerar bilderna för utskrift ) krävs för
att behandla dokumenten. Till sist måste även kunden ha kunskap om
hur bilden skall behandlas för att uppnå optimalt resultat. Bilder som
skall betraktas på avstånd som t.ex. fonddekorationer på mässmontrar
eller bilder för fasadmontering kräver inte lika hög upplösning som bilder
för närmare betraktning. [7]
*CAD= Computer Aided Design är en programvara som möjliggör tredimensionella ritningar i datorn
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4. Storformatskrivaren Mutoh Toucan
PJ-1614NXE
4.1 Mutoh Industries Ltd. – företagsbakgrund
Mutoh storformatskrivare produceras av Mutoh Industries Ltd.
Koncernen finns över hela världen och har sitt huvudkontor i Japan.
Dotterbolag finns i USA och Belgien. Koncernens huvudsakliga verksamhet är att tillverka datorunderstödda design (CAD) system och liknande
ritutrustning samt annan kringutrustning.
Mutoh Industries verksamhet kan delas in i olika delar som, förutom av
CAD-system och liknande utrustning, även består av diagram-inmatningssystem samt enkla, vanliga eller avancerade skrivare. Det finns en
avdelning för informations- och bildrelaterad utrustning där även designoch skissrelaterad utrustning ingår liksom skissbord, ljusutrustning,
mätutrustning. Andra avdelningar handhar kontorsutrustning, arbetsverktyg, sportaccessoarer, fotoelektrisk mätutrustning, databehandling
och informationsservice.
Verkställande direktör för Mutoh Industries Ltd. är Ichiki Kaga.
Företaget är certifierat enligt ISO 9000. [8]
4.1.1 Mutoh Industries Ltd
Mutoh Industries startades i Japan 1952 och har varit ledande inom
skissmaskinsindustrin sedan 1953 [9]. Som föregångare har Mutoh
Industries exporterat skissmaskiner till mer än 60 länder världen över.
[10]
Mutoh Japan representeras i Australien, Japan, Sydostasien, Kina och
Indien. [11]
4.1.2 Mutoh America Inc.
1963 grundades Mutoh America som en distributionskanal till den amerikanska marknaden. Revolutionen med PC CAD i mitten av 1980-talet
ledde till att Mutoh America undersökte nya möjligheter vilket inkluderade plotter-teknologi.
Tidigare decennium har Mutoh America fokuserat på skrivare för den
grafiska branschen, speciellt marknaden som använder storformatinkjet-skrivare och skylttillverkningsutrustning med datorstöd
(CAS=Computer-Aided Sign making). [12]
Mutoh America representerades i USA, Canada, Mexico, Latinamerika
och Karibien. [11]
16
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4.1.3 Mutoh Europe N.V.
Mutoh Europe har sitt huvudkontor i Oostende, Belgien, och är ett helägt
dotterbolag till Mutoh Industries Ltd, Tokyo. Mutoh Europe grundades
1991 för utveckling och produktion på den europeiska marknaden. Mutoh
Europe designar och tillverkar professionella skrivare för vinyl som även
skär/konturskär. [13]
Idag har Mutoh Europe runt 20 000 Belgien-tillverkade storformatskrivare installerade runt om i världen. Företaget strävar efter att vara den
ledande parten på marknaden när det gäller dagens piezo-inkjetskrivare
och skylttillverkningsutrustning. [14]
Mutoh Europe representeras i Europa, Ryssland, Mellanöstern och
Afrika. [11]

4.2 Mutoh Toucan PJ-1614NXE – teknologi
4.2.1 Piezoelektrisk teknologi
Tekniken för Mutoh Toucan är inkjet/drop-on-demand. Skrivaren är uppbyggd av piezoelektriska drop-on-demand-huvuden, speciellt utvecklade
för högvolymstryckning. Piezoelektriska teknologin använder en piezokristall i den bakre delen av bläckbehållaren. Då en droppe skall produceras tillförs en spänning till piezoelementet, elementet böjs och genom
detta tvingar det en bläckdroppe ut ur munstycket. Den lilla variationen
som genereras i kristallen tillåter liten droppstorlek och hög utskjutningsfrekvens.
Piezoteknologin använder små kristallpumpar för att kontrollera varje
liten bläckdroppe med absolut precision. Genom detta producerar man
mera sfäriska (runda) droppar och mindre s.k satellit-droppar (droppar
med ”svans”). De runda dropparna ger en mer distinkt punkt i utskriften
än vad satellit-droppar gör. [15]

Fig. 4.1 Principen för den piezoelektriska tekniken [15]
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4.2.2 Utskriftsteknologi
Mutoh Toucan är uppbyggd av fyra stycken skrivarhuvuden med 130
stycken nozzlar/bläckmunstycken per huvud. Valmöjlighet finns för
dubbelskrift. Vid dubbelskrift produceras bläckdroppar i båda riktningar
tvärs substratet. Varje gång skrivaren startas upp kontrolleras skrivarhuvudenas nozzlar varvid en kontollremsa skrivs ut. Varje skrivarhuvud
skriver separat för att det därmed skall vara lätt att se om en nozzel är
igenklibbad. När denna process är genomgången startas utskriften.
Skrivaren trycker med fyra processfärger, cyan (C) , magenta (M), gul (Y)
och svart (K) i en hastighet av 37 m2/h vid höghastighetstryckning, 18,5
m2/h vid normal produktionshastighet och 9,3 m2/h vid högkvalitativa
utskrifter. Maximal utskriftsupplösning för Mutoh Toucan är 720 dpi. De
trycksaker som BEMI producerar kräver endast en upplösning på 360
dpi. Skrivarens effektförbrukning är 1100 W i produktionsläge och 200 W
i stand-by-läge. [15]
Torkning sker genom att substratet transporteras över ett värmeelement
i skrivaren vilket medför att utskriften värms från undersidan.
Temperaturen i elementet är ca 40oC. Då den tryckta bilden är klar och
kommer ut ur skrivaren är den till största delen torr, den slutliga torkningen sker genom absorption i rumstemperatur.
4.2.3 Nattkudde
Det finns en risk för att inkjet-skrivarnas nozzlar i respektive skrivarhuvud skall klibba igen när de inte används regelbundet. För att eliminera
denna risk så används en s.k ”nattkudde” till Mutoh Toucan. Denna
kudde väts med lösningsmedel och placeras i skrivaren på så sätt att
nozzlarna vilar på den då skrivaren inte är i produktion. Detta är ett viktigt moment då igenklibbade nozzlar kan leda till att skrivarhuvuden
måste bytas ut. Ett nytt skrivarhuvud till Mutoh Toucan kostar ca 30 000
kronor jämfört med Roland HiFi Jet-skrivarens skrivarhuvuden som kostar ca 3 000 kronor styck.

4.3 Solventfärg
Färgen som används är solventbaserat (lösningsmedelsbaserat) bläck.
Lösningsmedlen i bläcket är lågkorrosiva för att förlänga skrivarhuvudenas livslängd och förenkla skrivarens underhåll. Det hjälper även bläcket att delvis tränga ner i substratet. Eftersom bläcket är lösningsmedelsbaserat krävs en miljö med god ventilation för att skydda personalen mot
flyktiga organiska föreningar (VOC). Hos BEMI är Mutoh Toucan-skrivaren med tillhörande färger placerad i ett enskilt och ventilerat rum för
att förhindra onödig kontakt med de flyktiga organiska föreningar. [16]
Bläckbehållarna rymmer två liter bläck vardera. Från behållarna går
slangar som är kopplade till skrivaren. Då behållarna fylls på med bläck
ur större refilldunkar behöver inte skrivaren slås av vid påfyllning utan
detta kan ske direkt under pågående produktion.
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Färgen är vattentålig, elastisk (krackelerar ej vid ihoprullning av mediet) står sig mot avskavning och är UV-beständig. Detta medför att det
färdiga trycket håller för utomhusbruk (utan att behöva lamineras).
Färgen har en livslängd på upp till tre år.

4.4 Substrat
Alla produkter som skapas i Mutoh Toucan framställs för utomhusbruk.
Substraten BEMI vanligen använder är självhäftande polymerfolie och
banderollväv. Av den totala produktionen för Mutoh Toucan görs 90% på
dessa material. Övriga 10% representeras av papperskvaliteter för skapande av affischer för utomhusbruk.
Maximal utskriftsbredd i storformatskrivaren är 1600 mm, maximal substratsbredd är 1626 mm. Vid produktion av banderoller med större storlek än vad banbredden tillåter svetsas våder av banderollväv ihop med
varandra. På detta sätt kan produkter skapas som täcker hela fasader.
Svetsningen görs av en extern samarbetspartner till BEMI.
4.4.1 Självhäftande folier
Självhäftande polymerfolier används exempelvis för fordonsdekorer och
reklamskyltar. Då de är utskrivna monteras de på aktuellt underlag.
Monteringen sker på olika sätt beroende av foliesort och underlag.
Vid utskrift på självhäftande folie finns det tre olika foliefamiljer att välja
bland, beroende på ändamål. Det är därför viktigt att veta produktens
syfte, hur lång livslängd den skall ha samt vilket underlag den skall fästas på. Dessa parametrar avgör vilken typ av folie som är mest lämpad
för ändamålet.
4.4.1.1 Polymerfolien
Polymerfolien har en livslängd på 5 år vid utomhusbruk och står för 80
procent av den totala folieproduktionen. Montering på underlag kan
göras genom torr- eller blötmetod. Vid torrmontering tas skyddspapperet
bort och bilden trycks fast på underlaget med en monteringsskrapa. Skall
en precisionsmontering göras medför det att trycksaken måste vara rörlig mot underlaget för att kunna placeras exakt rätt. För att få folien rörlig mot underlaget blötläggs den i såpavatten. Detta medför att den glider lätt mot underlaget och exakt montering kan göras. Efter att folien
monterats på underlaget sker en krympning på ett par millimeter. Detta
försvårar följsamheten vid underlag med ojämn yta och medför att polymeren släpper från underlaget och kan spricka. Denna folie används därför på slätare ytor. Kostnaden för polymerfolien ca 40 kr/m2.
En självhäftande polymerfolie som används i produktionen vid BEMI är
Mactac/IMAGin JT5929. Ytskiktet (70 μ tjockt) består av en vit glossad
PVC-film som är polymeriskt stabiliserad och mjukkalandrerad [17].
Denna folie är framtagen för solventbaserad inkjetutskrift. Folien lämpar
sig för utomhusreklam och reklamapplikationer på plana ytor.
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4.4.1.2 Monomerfolien
Monomerfolien används för produkter med kort livslängd då den har en
hållbarhet på 1 år vid utomhusbruk. Monteringsmetoden är densamma
som för polymerfolien, dock krymper monomerfolien betydligt mer än
polymerfolien. Används endast på plana underlag. På grund av att folien
har en så kort livslängd så lämpar den sig endast till produkter för tillfälligt bruk. Som exempel kan nämnas säsongsbetonade skyltar.
Kostnaden för monomerfolien är ca 20 kr/m2.
4.4.1.3 Gjutenfolie
Gjutenfolie har en livslängd på 7-10 år vid utomhusbruk. Vid montering
värms den fast på underlaget med värmepistol. Fördelen med gjutenfolie
är att den inte krymper efter montering utan lätt följer olika former på
underlaget. Gjutenfolien är den folie man därför använder då montering
på exempelvis välvd bilplåt, korrugerad plåt m.m. skall göras. Kostnaden
för denna folie är ca 100 kr/m2 .
4.4.2 Banderollväv
Vanlig slät banderollväv förekommer i olika gramvikter, från 400-700
g/m2. BEMI använder banderollväv med en gramvikt på 450 g/m2. Andra
kvaliteter som förekommer är nätbanderoll och olika typer av lättviktsbanderoller. Vilken kvalitet som väljs beror på var slutprodukten skall
placeras, vilken livslängd den skall ha m.m. [18]
Banderollväven är tunn och smidig att hantera jämfört med olika former
av skyltar. Den är enkel att frakta och flytta eftersom den då rullas ihop
och därigenom kräver liten plats. Detta är en stor fördel om produkten är
tänkt att användas vid olika tillfällen som till exempel vid olika idrottsevenmang och mässor. [19]
Då det i dag är vanligt förekommande med fasadaffischering lämpar sig
banderollväven mycket bra till detta. Genom möjligheten att svetsa ihop
banderollvåder med varandra kan omfattande affischeringar göras.
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5. Färglära
Då färglära diskuteras förekommer ofta de två begreppen färg och kulör.
Då dessa två begrepp har olika betydelse är det av stor vikt att förstå
skillnaden mellan dessa. Vid beskrivning av en färgs fysiska form som
exempelvis tryckfärg eller bläck används benämningen färg, engelskans
ink. Vid beskrivning av hur ögat uppfattar en färg används benämningen kulör, engelskans color.

5.1 Additiv kulörblandning
En bildskärm är uppbyggd av ett antal pixlar. Dessa pixlar är var och en
uppbyggda av tre ljuskällor en röd, en grön och en blå (RGB).
Ljuskällorna kan lysa med olika styrka beroende på vilken kulör som
skall återskapas, värdet på ljusstyrkan kan variera från 0 till 255. Då
samtliga tre ljuskällor är nersläckta (0, 0, 0) genererar detta svart och då
alla tre är tända med full ljusstryka (255, 255, 255) genererar detta vitt.
För att skapa andra kulörer används olika kombinationer av ljuskällorna
och deras ljusstyrka.
Kulör
Cyan
Magenta
Gul

Kombination (R,G,B)/ljusstyrka
(0, 255, 255)
(255, 0, 255)
(255, 255, 0)

Genom att addera (tända) ljus skapas olika kulörer därav namnet additiv kulörblandning.

Fig. 5.1 Additiv kulörblandning
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5.2 Subtraktiv kulörblandning
Genom olika blandning av tryckfärgerna cyan, magenta och gul skapas
olika kulörer i tryck/utskrift. Färgerna filtrerar det infallande vita ljuset
som innehåller hela det synliga spektrumet av kulörer. Beroende på vilken färg som filtrerar ljuset avgörs vilka våglängder som kommer att
absorberas och vilka som kommer att reflekteras. Teoretiskt skulle 100
procent av cyan, magenta och gul (100, 100, 100) ovan på varandra ge
svart kulör men p.g.a. att färgerna inte är ideala sker detta inte i praktiken, den kulör som istället genereras är brunaktig. Användningen av
svart tryckfärg utöver grundfärgerna är därför nödvändig.
Kulör
Röd
Grön
Blå

Färgblandning (C, M, Y)
(0, 100, 100)
(100, 0, 100)
(100, 100, 0)

Genom att subtrahera (filtrera) ljus skapas olika kulörer därav namnet
subtraktiv kulörblandning.

Fig. 5.1 Subtraktiv kulörblandning

5.3 Kulörsystem
Att reproducera bilder på bildskärm och i tryck/utskrift kräver kunnande
om dessa enheters kulörsystem. De bilder som reproduceras innehåller
ofta tusentals olika kulörer, att använda en färg för varje kulör är naturligtvis en omöjlighet. För att återskapa dessa tusentals kulörer används
istället ett fåtal grundfärger i olika kulörsystem beroende på enhet.
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5.3.1 CIE
CIE står för International Commission on Illumination (Internationella
Belysningskommissionen, på franska Commission Internationale de
l’Eclairage) och är en organisation som skapat CIE-kulörsystemet. Det
bygger på ett flertal försök som genomfördes i början av 1930-talet, där
man undersökte hur ett stort antal deltagare uppfattade olika kulörer. Av
medelvärdet från resultaten skapades en standardobservatör. Testet
visade att ögats kulörseende kan indelas i tre känslighetskurvor, även
kallade trimulusvärden. Dessa kulörvärden kan, i kombination med ljusets egenskaper och de kulörer som den belysta ytan förmår reflektera,
användas för att i hög grad exakt definiera kulörerna hos den yta som
belyses [2; sid 41].
CIE finns representerade i 38 länder över hela världen. CIE tittar på synförmåga, fotometri (ljusmätning) och kolorimetri (kulörmätning) där
även naturlig och konstgjord ultraviolettstrålning ingår. De tittar också
på det synliga/osynliga ljuset i spektrumet, användning av alla sorters
ljuskällor för såväl inom- som utomhusbruk inklusive omgivande miljö
och estetiska effekter såväl som hjälpmedel för produktionen och kontroll
av ljus och strålning. Synligt ljus ligger på en våglängd mellan 380-705
nanometer (nm). [20]
5.3.1.1 CIELab
CIELab är en variant av CIE-systemet. CIELab är anpassat efter ögats
kulöruppfattning (i ögats tappar,) och bygger på dess trimulusvärden vilket gör att systemet kan sägas vara tredimensionellt och därmed har en
kulörrymd. CIELab är ett koordinatsystem som anger kulörernas värden
för L (ljushetsaxeln/luminansaxeln), a och b (kromacitetsaxlarna). Dessa
koordinatvärden presenteras vid uppmätning av färgerna med en kolorimeter eller spektrofotometer.
De flesta program där färgprofiler kan skapas enligt ICC-standarden
använder CIELab-kulörrymden som bas när profilerna skall skapas.
Även bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop använder CIELabkulörrymden. [2; sid 41] [3; sid 103]
5.3.2 RGB
RGB (Rött, Grönt och Blått) är ett kulörsystem för utsänt ljus såsom i
bildskärmar, skanners, digitalkameror, TV-bildrör och strålkastarljus.
RGB är en additiv kulörblandning som återskapas med tre olika ljuskällor, röd, grön och blå. RGB-kulörrymden är teoretiskt sett lika stor som
CIELab-rymden, men blir i praktiken betydligt mindre då RGB-rymden
är enhetsberoende och därmed blir begränsad i sin kulörrymd.
[3; sid 103]
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5.3.3 CMYK
Cyan (C), magenta (M), gul (Y som i Yellow) och svart (K som i Keycolor
eller blacK) är ett subtraktivt kulörsystem som används vid tryckning.
CMYK-kulörrymden, som är enhetsberoende, är mindre än RGB-rymden
då CMYK-färgerna begränsar antalet möjliga kulörnyanser.
Tryckparametrar såsom kvalitet på tryckplåt och gummiduk, tryckfärgernas/toners kvalitet och renhet samt papperets kvalitet påverkar också
kulörrymdens storlek. När man skall trycka i fyrfärg måste den digitala
RGB-bilden separeras (konverteras) till CMYK, vilket inte bör göras förrän tryckbilden är färdig att skickas till utskrift. [3; sid 103]

Fig. 5.2 Lab-kulörrymden med CMYK- och
RGB-rymderna markerade [21]
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6 Kulörhantering (Color Management)
Alla de kulörer som ett original kan innehålla går inte att reproducera i
ett tryck eller en utskrift på grund av den begränsade kulörrymden. Även
olika substratsorter, tryckfärger och betraktningsljus har inverkan på
kulöråtergivningen. Dessa parametrar gör att slutresultatet blir oförutsägbart och otillförlitligt.
Kulörhantering är kalibrering av alla in- och utenheter i en bildproduktionskedja, där målet är att uppnå den eftersträvade kulöråtergivningen
oavsett vilken enhet som används. Kulörhantering garanterar således
optimal färgreproduktion, så länge enheten är karaktäriserad av en ICCprofil. Ett viktigt skäl till att använda kulörhantering är vissheten att ett
korrekt resultat erhålls vid första utskriften, vilket leder till mindre
makulatur (material, tid och pengar sparas). [4; sidan 555]

6.1 Kulörhanteringssystem (Color Management
System, CMS)
Ett kulörhanteringssystem tar hänsyn till kulöregenskaperna och hur
kulörerna reproduceras i hela arbetsflödet. Genom att regelbundet kalibrera utrustningen kan kulörerna återges rätt både i datorn och vid
utskrift.
Kulörerna utsätts för påverkan av de enheter som visar, läser in eller
skriver ut/trycker dem. Oavsett enhet eftersträvas ett resultat som överensstämmer med originalet varför färgprofiler kan skapas som kompenserar för de färgavvikelser som förekommer på skärmen och/eller i
utskriftsenheten. Detta kan ske med hjälp av CIELab, som till skillnad
från RGB och CMYK är oberoende av vilken enhet som används. Detta
innebär att kulörerna ser lika ut oavsett vilken enhet som återger dem
och att de förblir opåverkade under hela produktionen. Kulörerna i
CIELab definieras beroende av hur ögat uppfattar dem.
När utvalda kulörer definierats i enhetsoberoende värden anpassas kulörerna till skärm och tryck. Genom att lagra värdena i kulörsystemets profiler kan dessa kompensera för de olika enheternas avvikelser i färgerna.
Den standard som används vid skapande av kulörprofiler är ICC-standarden som utvecklats av en grupp mjuk- och hårdvarutillverkare,
International Color Consortium (ICC).

6.2 ICC-profiler
International Color Consortium (ICC) etablerades 1993 då åtta tillverkare inom industrin gick samman i avsikt att skapa, marknadsföra och
främja standardisering och utveckling av kulörhanteringssystems uppbyggnad och beståndsdelar. Som resultat av detta samarbete utvecklades
en specifikation för ICC-profiler. [22]
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För att flytta bilder mellan olika enheter (t.ex. dator till utskriftsutrustning) utan att synbart påverka kulörerna krävs en ICC-profil. På bästa
möjliga sätt konverterar den kulörrymden i bilden när den flyttas från en
kulörrymd till en annan.
Det finns olika ICC-profiler för både in- (skanner, skärm) och ut-enheter
(skrivare, tryckpressar). ICC-profilerna beskriver kulörrymd, egenskap
och brister hos en bestämd enhet. För att skapa ICC-profiler krävs det
speciell programvara såsom t.ex. ColourKit Profiler Suite (Agfa) eller
ProfileMaker (Gretag MacBeth), en ISO-standardiserad testform (så kallad IT8-karta) med olika kulörreferensfält. Programmet som används för
att skapa ICC-profilen har för varje kulör på testformen motsvarande
referensvärden exakt definierade i CIELab.
ICC-profiler för ut-enheter skapas genom att testformen skrivs ut på
aktuellt substrat (papper, vinyl m.m.) varefter den läses in med en spektrofotometer på ett spektroscan-bord som är kopplat till en dator.
Mätvärdena lagras och jämförs sedan med referenskartans värden. Varje
fält på kartorna jämförs även här och skillnaderna utgör grunden för profilen. ICC-profilen i sig kan inte beräkna några bilddata varför en kommunikationsmodul, CMM (Color Management Modul) krävs. Varje kulör
justeras i CMM:en utifrån ICC-profilernas värden. [2; sid 47] [bilaga A]

6.3 Kalibrering
Kalibrering är ett av tre viktiga steg inom kulörhantering. Kalibrering av
de olika enheterna som ingår i reproduktionsprocessen bör ske regelbundet för att därmed skapa en förutsägbar och repeterbar process. Som
exempel kan nämnas att datorskärmar bör kalibreras minst en gång per
vecka vid grafisk produktion. [1; sid 57]
Officiell definition av kalibrering enligt Svensk Standard SS 02 01 06:
”följd av åtgärder, som under specificerade betingelser fastställer sambandet mellan ett mätinstruments, en mätuppställnings eller ett materialiserat måtts visning och motsvarande kända värden på en mätstorhet”
[23].
6.3.1 Linjärisering
Linjärisering är en form av kalibrering och innebär en fastställning av
hur mycket färg som krävs för att uppnå önskat utskriftsresultat. Genom
att jämföra de verkliga densitetsvärdena i en utskrift med önskade densitetsvärden bestäms vilka processfärger som bör justeras och hur mycket för att uppnå önskat resultat. Då detta är uppnått arbetar enheten linjärt och försäkrar förutsägbara utskrifter.
6.3.2 Total färgmängd (TIC)
Även inställningen av total färgmängd är en form av kalibrering, där det
bestäms hur mycket färg ett substrat kan ta emot utan att risk för blödning eller lång torktid uppstår.
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I teorin är den totala färgmängden 400 procent d.v.s. 100 procent av varje
processfärg (C, M, Y, K). I praktiken stämmer inte detta. Med hjälp av en
utskriven färgmängdskarta bestäms den totala färgmängden för respektive färg. Kartan består av tonstegar uppbyggda av tonrutor som mäts
upp och bedöms visuellt efter skillnader mellan tonrutorna. Den maximala färgmängden för ett substrat fås i den ruta där reflektansen (hur
stor del av ett infallande ljus som reflekteras av ett visst substrat) registreras som lägst. Då två bredvidliggande ton-rutor inte skiljer sig från
varandra, trots större färgmängd hos den ena, har den lägsta reflektansen hittats liksom värdet för den totala färgmängden. Trots större färgmängd har inte rutan blivit mörkare än föregående ruta. Den mörkhet
som substratet klarar av är den mörkhet som enheten har kapacitet att
producera. Detta gör att den totala färgmängden ligger på gränsen
mellan full mättnad och blödning.
De värden som mäts upp som den totala färgmängden i varje färg är tillsammans det värde som kommer att motsvara teorins maximum (400%).
[24]

6.4 Karaktärisering
Då kalibreringen är utförd görs en karaktärisering av enheten. Vid en
karaktärisering utreds hur enheten tolkar färger och resulterar i en ICCprofil för aktuell enhet. Profilen anpassar färgerna till att överensstämma med tänkt resultat. För att kunna avgöra hur en enhet tolkar färger
används olika typer av testkartor beroende av vilken enhet som skall
karaktäriseras. [25]
6.4.1 IT8.7/3-karta
ANSI (American National Institute) är en amerikansk delorganisation
till International Standards Organizations (ISO) som utvecklar olika
rekommenderade standarder för företag och industrier. IT8 är en grupp
standarder för den grafiska industrin som utvecklats av ANSI i syfte att
reglera färgöverföring och ta fram kontrollspecifikationer för densamma.
Det finns IT8-standarder som täcker in RGB, CMYK, skannerbilder eller
kalibrering av enheterna oavsett tillverkare. Olika IT8-kartor används
beroende på vilken enhet de är avsedda för. De brukar delas in i två sorter; IT8.7/1-2 för in-enheter och IT8.7/3 för ut-enheter.
Standardkartan IT8.7/3, ISO 12642 är skapad för karaktärisering av
utskriftsenheter. Den förekommer i digitalt format och kan erhållas av
mjukvaruleverantörer som tillverkar dataprogram för färgprofilframställning, men kan även hämtas på Internet. Den är uppbyggd av 928
kulörrutor i olika kombinationer av CMYK för kontroll av diverse tryckparametrar. IT8.7/3-kartan skrivs ut/trycks på aktuellt substrat för att
därefter mätas. Kartan kan avläsas antingen med en kolorimeter eller en
spektrofotometer, ofta på ett mätbord. Mätvärdena används sedan för att
uppnå den kulörrymd som är möjlig genom fingerprintstestet (där varje
kulörfält avläses). Många tillämpningar finns idag som automatiserar
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processen vad gäller inläsning och återgivande av en bild. Efter inläsning
kan en färgprofil framställas som uppnår kulörrymden för varje fingerprintstest. Dessa färgprofiler är reglerade av International Color
Consortium (ICC).

Fig. 6.1 IT8.7/3-karta [5; sid 237]

Många enheter kan idag bifoga halvtonsfiler, följaktligen optimeras
kulörbalansen av de utskrivna halvtonerna för ett specifikt kulörfält på
kartan. ICC-profiler hjälper till att uppnå en överensstämmelse i tryckprocessen genom att tillåta återskapande av förutbestämda kulörer. En
viktig parameter är att en separat profil skapas från varje fingerprint
(kulörfält). Misslyckande med att använda en ändamålsenlig profil kan
resultera i ett oberäkneligt utskriftsresultat, varför ICC-färgprofiler kan
vara ett kraftfullt hjälpverktyg för alla typer av utskriftsenheter. [26]
6.4.1.1 Kolorimeter
Kolorimetern filtrerar våglängder för rött, grönt och blått ljus. Det är ett
optisk, ljuskänsligt mätinstrument som mäter kulörer såsom ögat uppfattar dem.
6.4.1.2 Spektrofotometer
Spektrofotometern är ett mycket noggrant färgmätningsinstrument som
delar upp ljuset i de olika färgernas våglängder för att sedan mäta dessa.
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6.5 Rendering (återgivning)
Processen vid bildreproduktion går från in-enheter, som har ett stort
kulöromfång, till ut-enheter som har ett mindre kulöromfång. Det är därför inte möjligt att i tryck återskapa alla de kulörer som en digital bild
består av. In-enhetens kulörrymd måste därför konverteras för att anpassas till ut-enheten kulörrymd. Detta kallar ICC för rendering intents, vilket närmast kan översättas som återgivningsavsikt. ICC har fastställt
fyra typer av rendering intents;
•
•
•
•

Perceptuell
Absolut kolorimetrisk
Relativ kolorimetrisk
Optimerad för mättnad

Vilken renderingsmetod som används beror på vilken bildtyp som skall
reproduceras och slutresultatets mål.
6.5.1 Perceptuell
Den renderingsmetod som används mest är perceptuell rendering, vilken
motsvarar den rendering som originaldesigners spontant gärna använder
sig av oavsett teoretisk kunskap om färgstyrning. Perceptuell rendering
kartlägger kulöromfånget på originalet så den matchar kulöromfånget i
reproduktionsprocessen. På ICC-språk är denna process känd som gamut
mapping (kartläggning av kulöromfång). Den mest använda formen av
gamut mapping är gamut compression, vilken ger en reducering av
omfånget på originalet gentemot den på reproduktionen. Ett annat exempel är när kulöromfånget på originalet är större i vissa kulörområden än
vad det är på reproduktionen.
Ett mindre vanligt exempel är när kulöromfånget är mindre på originalet än i reproduktionsprocessen. Här kan det vara bättre att öka kulöromfånget alternativt reproducera den identiskt med originalets kulöromfång.
Vid perceptuell rendering flyttas de kulörer som ligger utanför ut-enhetens kulöromfång in i omfånget samtidigt som det relativa avståndet
bibehålls. Kulörvärdena ändras men avståndet mellan kulörerna kvarstår. Om två kulörer ligger nära varandra och en tredje ligger på ett längre avstånd ifrån dessa kommer de två kulörerna efter renderingen fortfarande att ligga relativt nära och den tredje fortfarande på ett längre
avstånd. [4; sid 560]
Det mänskliga ögat är känsligt för förhållandet mellan kulörer och mindre känsligt för en kulörs specifika våglängd. Detta medför att ögat inte
upplever att kulörerna i en bild förändrats. Denna metod används oftast
vid reproduktion av fotografiska bilder.
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6.5.2 Absolut kolorimetrisk
Absolut kolorimetrisk anger när kulörerna på utskriften skall vara identiska med kulörerna på originalet. Många gånger kan detta inte ske då
originalet till exempel. kan ha ett vidare kulöromfång än tryck-/utskriftsprocessen kan återge. I dessa fall blir inte bilderna helt originallika. Det
kan dock finnas tillfällen när svåra kulörer kräver absolut identisk reproduktion, såsom vid återgivning av hus- eller produktkulörer. I sådana fall
skärs de kulörer som ligger utanför kulöromfånget bort.
De kulörer som ligger utanför ut-enhetens kulöromfång flyttas in samtidigt som kulörerna inom omfånget behåller sina kulörvärden. Genom
detta försvinner nyansskillnaderna mellan de utanförliggande kulörerna
och de som ligger på gränsen. Vidare så överförs in-enhetens vitpunkt till
ut-enhetens. Är då till exempel in-enhetens ICC-profil anpassad för tidningspapperstryck kommer dess pappersvita att motsvara vitpunkten för
utskriften oavsett ut-enhet.
Denna metod lämpar sig då det är viktigt att återge kulörer så likt originalet som möjligt t.ex. vid framställning av förprovtryck. [4; sid 560]
6.5.3 Relativ kolorimetrisk
Relativ kolorimetrisk återgivning skiljer sig från absolut kolorimetrisk
genom att vitpunkten på originalet är återgiven likadant i reproduktionsprocessen. Det är bra då t.ex. en transparent relativt ljus grå nyans
är återgiven på ett glättat, vitt papper. Om kulöromfånget fortfarande är
större så skärs även här de kulörer med störst mättnad bort.
Vid den relativa renderingen bevaras det relativa avståndet mellan kulörerna utanför kulöromfånget även efter att de har flyttats in. Samtidigt
bibehåller kulörerna innanför omfånget sina värden. De kulörer som flyttas konverteras till en kulör så lik originalkulören som möjligt genom att
ljusheten bevaras. [4; sid 560]
In-enhetens vitpunkt konverteras till ut-enhetens. Oavsett vad in-enhetens ICC-profil är anpassad för kommer dess pappersvita inte att påverka vitpunkten för utskriftsenheten.
6.5.4 Optimerad för mättnad
Denna renderingsmetod används när kulörerna i originalet skall återges
så mättade som möjligt. Alla original är inte lämpliga för denna metod
varför endast original med högt mättade kulörer används, såsom kulörgrafik som bara har tonsteg med hög mättnad.Det är viktigt att användaren av färgstyrningsmoduler fastställer att återgivningsavsikten är
anpassad till utenhetsprofilen. Det ger fyra olika ICC-profiler till en specifik utenhet-process om systemet erbjuder alla fyra renderingsmetoderna. Om renderingsmetod inte väljs kommer profilen till perceptuell
rendering automatiskt väljas och därmed läggas på.
[4; sid 561]
30

Annika Kvist
Marie B-Andersson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Framtagande av ICC-profiler för substrat till storformatskrivaren Mutoh Toucan PJ-1614NXE

Med denna metod eftersträvas att få ett resultat med så stor mättnad
som möjligt. Genom att ändra det relativa avståndet mellan kulörerna
behålls mättnaden, oberoende om kulörerna ligger utanför eller innanför
kulöromfånget så behåller de sitt mättnadsvärde. Metoden lämpar sig
bra för objektbaserade bilder.
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7 Trycktekniska begrepp
7.1 Punktförstoring
Punktförstoring är ett mått på den storleksförändring som skett från att
en rasterpunkt skapats digitalt till att den tryckts på substratet. Det ögat
upplever och det som mäts i tryck är den totala punktförstoringen. Den
totala punktförstoringen är av fysisk och optisk karaktär.
7.1.1 Fysisk punktförstoring
I tryckprocesser där tryckplåtar används sker en förändring av rasterpunkterna vid kopiering till tryckplåten (negativ film medför en punktförstoring medan positiv film medför en punktförminskning). I en tryckpress sker ett intryck i en gummiduk och där efter ett uttryck på ett
trycksubstrat, i denna process manglas färgen ut vilket genererar en
punktförstoring. Ytan hos substratet, mängden påförd färg och färgens
egenskaper är också avgörande för punktförstoringen.
Utskrifter på storformatskrivare innebär varken plåtframställning,
intryck eller uttryck detta gör att den fysiska punktförstoringen beror på
mängden färg, färgens egenskaper samt ytan hos substratet.
7.1.2 Optisk punktförstoring
Den optiska punktförstoringen beror på hur ljuset reflekteras och sprids
i substratet. Olika substrat genererar olika ljusspridning. Ett substrat
med en ojämn ytstruktur (t.ex. obestruket papper) sprider ljuset mer än
ett med en jämn ytstruktur (t.ex. bestruket papper). En större ljusspridning leder till en ökad optisk punktförstoring.
Formeln för punktförstoring (PF):
PF = Y – REF (%)
Definition:
Y = Yttäckning (tryckt tonvärde)
REF = Tryckkontrollremsans tonvärde

7.2 Densitet
Densitet är ett mått för hur mycket färg som trycks eller skrivs ut på ett
substrat. Densiteten mäts i tryckets eller utskriftens 100-procentston
(fulltonsytor). Ett högre färgpålägg medför en högre densitet. För hög
densitet leder till att raster i mörka toner slår igen och blir heltäckande,
vilket medför att bilden får en dålig kontrast. En hög densitet kan även
orsaka torkningsproblem vilket kan leda till att smetning uppstår. För
låg densitet ger ett matt tryck samt text som inte blir riktigt svart.
Densiteten kan mätas med en densitometer och mäts i densitetsenheter.
32

Annika Kvist
Marie B-Andersson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Framtagande av ICC-profiler för substrat till storformatskrivaren Mutoh Toucan PJ-1614NXE

Riktvärden för densitet ±0,1:

Cyan
Magenta
Gul
Svart

Tidningspapper
0,9
0,9
0,9
1,1

Bestruket papper
1,6
1,5
1,3
1,9

[3; sid 113]

7.3 Relativ tryckkontrast
För att få optimal färgmängd i ett tryck eller en utskrift mäts den relativa tryckkontrasten KREL. Den relativa tryckkontrasten definieras som
skillnaden i densitet mellan en tonyta i 100 procent och en tonyta i 70
eller 80 procent, delat med densiteten i 100-procentston, se ekvation
nedan.
Formeln för tryckkontrast:

KREL=

D100 – D80
D100

Definition:

D100 = Densiteten i 100-procentston i en färg
D80 = Densiteten i 80-procentston i samma färg

Rekommenderade värden för den relativa tryckkontrasten i arkoffset:
Cyan
Magenta
Gul
Svart

36
36
32
40

%
%
%
%

[3; sid 114]

7.4 Gråbalans
Då trycksaker framställs är gråbalans en viktig parameter. Gråbalans
beskriver hur en viss blandning av tryckfärgerna cyan, magenta, och gul
ger en neutralt grå ton. Teoretiskt borde lika delar av tryckfärgerna cyan,
magenta och gul ge en neutralt grå kulör men detta stämmer inte i praktiken. Detta beror på vilken kulör papperet har, att färgerna inte fäster
till fullo på varandra, skillnader i punktförstoring mellan tryckfärgerna
och att pigmenten i tryckfärgerna inte är ideala. Om ett tryck eller en
utskrift produceras med felaktig gråbalans medför det att naturliga toner
får ett färgstick och blir onaturliga.
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7.5 Delta E
Vid objektiv bedömning av hur kulörer skiljer sig från varandra finns
flertalet sätt att utföra detta på, med utgångspunkt ifrån de värden som
mätts upp. Vanligast är att mäta den totala färgavvikelsen, Delta E som
betecknas DE eller ΔE. Delta E är framtaget för att stämma överens med
den visuella färgavvikelse som ett mänskligt öga upplever och tar likvärdig hänsyn till nyans, mättnad och intensitet. Delta E räknas automatiskt av flera instrument och värdena anges i CIELab-kulörrymden.
Desto lägre Delta E-värdet är desto mindre är kulörskillnaden.
Delta E

Upplevd kulörskillnad

<1
1-3
3-6
>6

ej synlig
liten
normal
stor

[3; sid 118]

Formeln för uträkning av Delta E:
ΔE = [(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2]½
Definition:

[6; sid 404]

L = Ljämförelsekulör – Lreferenskulör
a = ajämförelsekulör – areferenskulör
b = bjämförelsekulör – breferenskulör

7.6 Blödning
Blödning (bleeding eng.) uppstår då två färger ”blöder” in i varandra och
blandas. Detta är ett problem som uppstår då för stor färgmängd skrivs
ut på ett substrat vilket leder till att färgerna inte torkar tillräckligt
snabbt utan blöder in i varandra. Genom att fastställa vilken den maximala bläckmängden ett visst substrat tillåter undviks uppkomsten av
blödning och färgen kan torka snabbt utan att blödning uppstår.
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8 Genomförande, examensarbetets
första del
8.1 Tryckform
En tryckform utformades där layouten med formatet 1200x700mm gjordes i Adobe InDesign CS. För att kunna bedöma trycktekniska parametrar skapades de olika mätfälten i Adobe Illustrator CS. Tryckformen
innehöll ett antal mätstrippar, IT8-karta, tryckkänsliga bilder och gråtonsfält.
Ingen färghantering valdes i Illustrator då mätfälten skulle skrivas ut
utan ICC-profil applicerad (“otaggad”). Bilderna tilldelades ICC-profilen
Euroscale Coated v2 i PhotoShop innan tryckformen skrevs ut.

8.2 Standard 1
En kalibrering av Mutoh Toucan var inte aktuell enligt BEMI, varvid förutsättningarna för ICC-profilskapande inte var helt optimala. BEMI
hade en substratprofil (är ej en ICC-profil utan en linjärisering),
Standard 1, som användes till samtliga jobb som passerade rippen, varför ICC-profilens skapande skulle baseras på denna substratprofil.
Standard 1 fungerade dock inte tillfredsställande på något av substraten.
Manuella korrigeringar fick göras i rippen för varje ny utskrift.

8.3 Applicering i rippen
Då BEMI inte hade fördjupade kunskaper om rippens struktur var det
till en början oklart var några av de olika inställningarna som rippen
arbetade efter skedde. Efter kartläggning, av Tobias Gustavson (adjunkt,
Högskolan Dalarna), framkom det dock var den skapade ICC-profilen
skulle läggas på.
Sedan följde arbetet med att skapa ICC-profiler, vilket skedde med
Högskolan Dalarnas utrustning och mjukvaror. Den första ICC-profilen
skulle skapas för polymerfolien Mactac/IMAGin JT5929 (5929).
Utskrifter av tryckformen på polymerfolien gjordes på Mutoh Toucanskrivaren hos BEMI. Med Högskolans utrustning utfördes de olika inläsningarna och mätningarna av IT8-kartan och mätstripparna varefter en
ICC-profil för 5929 skapades.
När arbetet fortskridit under lång tid och med ständiga problem att få
färgprofilen att fungera, med nya inläsningar och mätningar som resultat, visade det sig att BEMI beslutat köpa in utrustning och mjukvara för
att själva kunna skapa de profiler som behövs i deras produktion. En konsult från H-DATA AB höll under en dag utbildning i detta för BEMIs
anställda varefter nya förutsättningar för profilskapandet gällde. Det
visade sig att ICC-profilen för polymerfolien hela tiden applicerats på fel
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ställe i rippen. Dessutom skulle alltid färgrymdsprofilen Euroscale
Coated appliceras på dokumentet innan ICC-profilen skulle appliceras
vilket inte tidigare skett. Arbetet med skapande av färgprofiler började
om på nytt.

8.4 Nya direktiv
På BEMIs begäran avbröts efter en tid allt arbete med ICC-profilskapande efter de tidigare anvisningarna. Standard 1 skulle inte användas
längre då en separat substratprofil (linjärisering) för varje substrat
kunde skapas med den nyinköpta utrustningen. Dessutom skulle de försöka hitta en ersättare till polymerfolien 5929. Samtidigt hade det i detta
skede äntligen börjat hända saker med utskriften av den på Högskolan
skapade ICC-profilen. BEMI föreslog i stället att examensarbetet skulle
slutföras hos dem och med deras utrustning. Vid denna tidpunkt var det
inte längre aktuellt att skapa en ICC-profil för polymerfolien Mactac JT
5929. I stället önskade BEMI hjälp med att ta fram en ICC-profil till den
släta banderollväv (PGM Print M1 Frontlit) som de använder i sin produktion.
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9 Genomförande, examensarbetets
andra del
Då arbetet med ICC-profilskapandet skulle börja om från början med
BEMIs utrustning, genomfördes under handledning av Ellinor Larsson
en genomgång av PULSE ColorElites programvara och spektrofotometern PULSE x-rite DTP20. Eftersom Standard 1 var inaktuell visade
Ellinor hur en linjärisering och Ink Limit (ny substratprofil) avsedd för
den släta banderollväven skulle skapas. Därefter uppstod dock problem
med deras utrustning vid genomgången av hur ICC-profilen för den släta
banderollväven skulle genereras.

9.1 Inläsning av testkartor med PULSE ColorElite x-rite
Oavsett vilken testkarta som skall läsas (skannas) in med PULSE
ColorElite X-rite så är förfarandet detsamma. Utvald testkarta skrives ut
på önskat media och skrivare utan att någon ICC-profil appliceras. När
testkartans bläck torkat lägges kartan på en av PULSE framtagen platta med små clips som håller kartan på plats.
Spektrofotometern (X-rite instrumentet) kalibreras mot vitpunkten på
plattan. En plastskena med ett avlångt fönster läggs över aktuell rad på
kartan. Spektrofotometern placeras utanför raden på substrat otryckta
yta varefter startknappen på spektrofotometern trycks in. Då ett kort
pipljud hörs dras instrumentet i skenan med en konstant hastighet, varvid varje rutas mätvärde registreras i datorns program, tills raden skannats av och instrumentet hamnar utanför sista rutan. Om mätningen
gått bra hörs ett kort pipljud, annars hörs en längre ton. Vid problem
läses raden in igen.
En identitetsstripp (Target ID) som är placerad överst på kartan skannas
av allra först för att spektrofotometern skall registrera vilken karta som
avses. Därefter läses kartan in rad för rad. Då en rad skannats av utan
problem flyttas skenan och instrumentet ned en rad och den nya raden
skannas av. Detta förfarande fortsätter tills kartans värden är inlästa.
Spektrofotometern kan dras från både höger och vänster vilket gör att
instrumentet inte behöver lyftas varje gång en ny rad skall skannas av.
Inför varje ny testkarta som skall skannas av göres en vitpunktskalibrering även om det är på samma substrat skanningen sker.

9.2 Skapande av substratprofil
För att kunna göra en ny substratprofil för Mutoh Toucan-skrivaren
behövdes speciella testkartor skrivas ut på den släta banderollväven.
Detta gjordes utan att några ICC-profiler applicerades.
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9.2.1 Linjärisering
Den totala färgmängden sattes till 80 procent för varje processfärg då 100
procent skulle resultera i en färgmängd som substrat inte kunde ta emot
utan att färgen flöt ut över ytan.
En testkarta för linjärisering skrevs ut och när bläcket hade torkat (efter
ca tio minuter) skannades kartan in enligt beskrivningen ovan. Därefter
lästes densitetsvärdena av grafiskt i datorns program.
Av H-DATA rekommenderade densitetesvärden, ±0,1, för banderollväven:
Cyan
Magenta
Gul)
Svart

1,5
1,5
1,0
2,2

Där graferna för respektive kulör skar sitt densitetsvärde lästes färgmängden av. Dessa värden visades i procent. Utifrån dessa värden räknades linjäriseringens nya totala färgmängd (maximum ink) ut.
Formeln för uträkningen av den nya totala färgmängden:
Färgmängd * total färgmängd = nya totala färgmängden
Exempel för Cyan:
62 % * 0,8 = 49,6 % ≅ 50 %
Ny total färgmängd sattes till:
Cyan
Magenta
Gul
Svart
Totalt

50 %
67 %
90 %
93 %
300 %

De nya värdena för totala färgmängden skrevs in i programmet varefter
ännu en linjäriseringskarta skrevs ut. Därefter kontrollerades värdena i
utskriften varvid det kunde konstateras att den totala färgmängden överensstämde med de satta värdena. (se Bilaga A)
9.2.2 Skapande av Ink limit
Till skillnad från Standard 1 skulle den nya substratprofilen även innehålla en Ink Limit (total färgmängd, TIC). Innan ICC-profilen skulle skapas i PULSE ColorElite skrevs därför en Ink Limit-karta ut på banderollväven. Detta skedde utan applicerad linjärisering och med ett totalt
färgpålägg på 80 procent per processfärg. Kartan bedömdes sedan visuellt där det skulle avgöras vilka två rutor per rad/set som var lika i kulör,
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d.v.s. där kulören inte skiljde mellan rutorna och inte mörknade trots
mer färgpålägg (med lång torktid som följd).
Skalan på Ink Limit-kartan gick från 0,05 till 4,00 vilket motsvarar 5 till
400 procents färgmängd.
Avlästa värden efter visuell bedömning:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(se

Cyan + Svart + Röd
Magenta + Svart + Grön
Gul + Svart + Blå
Röd + Svart
Svart + Röd + Cyan
Grön + Svart
Svart + Grön + Magenta
Blå + Svart
Svart + Blå + Gul
Cyan, Magenta, Gul + Svart
Svart + Cyan, Magenta, Gul
Cyan, Magenta, Gul, Svart
Bilaga B)

2,05
2,05
2,05
2,90
2,95
2,80

3,05

När hela kartan var bedömd skrevs densitetsvärdena in i dataprogrammet varefter en ny Ink Limit-karta skrevs ut. Det kunde nu konstateras
att det inte blev något ytterligare färgpålägg till höger om det satta densitetsvärdet. Alla rutor därefter hade således samma mängd färg pålagd.
Som exempel kan nämnas att för rad 1 innebär det att med det satta värdet 2,05 slutar det totala färgpålägget på 205 procent
Skapad linjärisering och Ink Limit utgör tillsammans substratprofilen
Slät banderollväv.

9.3 ICC-profilskapandet på BEMI
Den testkarta som skulle användas var en IT8-karta som bestod av 917
kulörrutor. IT8-kartan skrevs ut på den släta banderollväven varefter
den fick torka. Då IT8-kartans Target ID skulle skannas av med X-rite
spektrofotometern uppstod problem. Det verkade som om instrumentet
inte kunde skanna det grova rastret, som var ett resultat av den låga
upplösningen (360*364 dpi) i kombination med det ojämna underlaget på
banderollväven. Detta trots att den klarat av att skanna in linjäriseringskartan på samma sorts banderollväv. Det beslutades därför att ICCprofilen skulle skapas på Högskolan Dalarnas utrustning i alla fall.

9.4 ICC-profilskapandet på Högskolan Dalarna
Åter igen skrevs en IT8-karta ut på den släta banderollen, denna gång
IT8.7/3. Inga ICC-profiler applicerades, men den nya substratprofilen låg
på. Den ursprungliga tryckformen modifierades delvis och förutom IT839
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kartan lades följande med (se även Bilaga C):
z

Mätstrippar CMYK i 40-, 80och 100-procentston för bedöm
ning av tryckkontrast och punktförstoring längs utskriftsrikt
ningen.

z

BEMI-svarton/gråton. Då BEMI producerar svart uppbyggt
på 100, 60, 60, 60 (K, C, M, Y) valdes att ett sådant fält skul
le vara med för bedömning och utvärdering. Även ett grånyans
fält uppbyggt på 50, 30, 30, 30 (K, C, M, Y) skapades för att
utvärdera gråtonen av denna kombination.

z

BEMIs bild Lady.eps placerades på tryckformen eftersom hudtonerna i bilden var tryckkänsliga.

z

Gråbalansmatriser för visuell bedömning av neutralt grått

IT8-kartan lästes senare in med en spektrofotometer och dess mätvärden
låg till grund för ICC-profilens egenskaper.
9.4.1 Inläsning av IT8-kartan på banderollväven
Spectroscan-bordet försågs med spektrofotometern (Spectrolino), där ett
D65-filter sattes på för att få mätningar anpassade för dagsljus, varefter
bordet kopplades till en dator. IT8.7/3-kartan skars ut från substratet och
placerades på bordet. Totalt skulle tre inläsningar göras då rastret var så
grovt att felvärden skulle kunna uppstå. Samma inställningar i programvaran gällde för de tre inläsningarna
Gretag Macbeths programvara MeasureTool öppnades och diverse
inställningar gjordes innan kartan började läsas in. D65 valdes då det var
dagsljus-inställningar som ICC-profilen skulle baseras på.
Mäthuvudet ställdes in efter tre av kartans hörnrutor för att instrumentet skulle kunna identifiera storleken på kartan. Den första mätomgången placerades mäthuvudet i centrum av mätrutorna. När första inläsningen var klar ställdes läshuvudet in som i mätomgång ett, men placerades då innanför vänster övre hörn på mätrutorna. Vid mätomgång tre
placerades mäthuvudet innanför höger nedre hörn i mätrutorna.
Efter varje inläsning sparades filen som en MeasureTool-textfil. När de
tre mätomgångarna genomförts och sparats ner togs de in under comparing i MeasureTool. De jämfördes mot varandra för att eventuella avvikelser i Delta E-värdena skulle uppdagas. Då mätvärdena var acceptabla
(se Bilaga D) togs de in i averaging i MeasureTool. Av de tre filernas mätvärden räknade programmet fram ett genomsnittsvärde som döptes till
Average_1_2_3.
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9.4.2 Skapandet av ICC-profilen till den släta banderollen
Programvaran ProfileMaker 4.1 öppnades och som referensfil valdes
IT8.7/3 CMYK Ref.txt varefter filen Average_1_2_3 togs in under sample.
Övriga inställningar som gjordes var (se även fig. 9.2);
Profile Size:

Default i stället för large då ICC-profilen skulle
baseras på tidigare skapad linjärisering
Perceptual Rendering: Perserve Gray Plus för att bevara de grå tonerna
på ett fördelaktigt sätt
Gamut Mapping:
LOGO Chroma Plus för att erhålla en högre ren
het i färgerna samt minimera detaljförlusterna
Viewing Light Source: D65 valdes då ICC-profilen skall appliceras på
utskrifter för utomhusbruk

Fig. 9.1 Inställningar som gjordes i ProfileMaker/Printer
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Under Separation gjordes inställningar enligt följande (se även fig. 9.3);
Predefined:
Separation:

Black Start:

Inkjet 400 valdes då en lägre inställning skulle
kunna minska densiteten i utskriften
GCR3 som automatiskt kom upp då Inkjet 400
valdes. GCR3 motsvarar bestruket papper. Högre
GCR-värde används vid ytråare substrat
40, vilket betyder att svart processfärg börjar läg
gas på när C, M och Y har kommit upp i 40 pro
cents färgpålägg per processfärg

Fig. 9.2 Inställningar som gjordes i ProfileMaker/Printer/
Separation

När inställningarna var gjorda valdes OK och därefter startades ICC-profilskapandet.
Programmet skapade ICC-profilen och den namngavs till ICC
Profile_slätbanderoll.icc. Därefter gjordes en utskrift hos BEMI med den
nyskapade ICC-profilen applicerad på tryckformen.
Under tiden hade Ellinor på BEMI experimenterat med deras testkartor,
substrat och spektrofotometer. Då det fungerat att med samma låga upplösning och utan problem skapa en ICC-profil till den transparenta, självhäftande folien Mactac 5999, skannades Target ID från denna folies IT8karta. Därefter var det inga problem att skanna av resten av IT8-kartan
på den släta banderollen. På skärmen visades en referenskarta som var
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identisk med den som skannades av. Varje ruta på referenskartan var
delad diagonalt. På skärmen visades hur referenskartans kulörrutor
respektive de inlästa kulörrutorna såg ut och hur de skiljde sig åt. På så
vis skapade Ellinor också en ICC-profil för den släta banderollen och
namngav den till Slät banderollväv_med_050622.icc.
9.4.3 Applicering av profiler
Den testform som skrevs ut bestod av fyra olika bildkategorier för att
kunna få en bedömning av olika bildtyper.
Den rip som BEMI använder i sin produktion är Onyx RIP-Queue. Då bilderna skickades till rippen appliceras där ett antal profiler såsom substratprofil, inputprofil och outputprofil.
Som redan nämnts består substratprofilen av den för banderollväven tidigare skapade linjäriseringen och Ink Limit. Utan substratprofil blir
utskrifter omöjliga att förutse och kan resultera i att bläcket okontrollerat flyter ut över substratet. Standard 1 var den tidigare substratprofil
som BEMI använde i sin produktion vid alla utskrifter på Muthon.
Som inputprofil valdes Euroscale coated v2. Inputprofilen konverterar
den enhetsberoende färgrymden i bilden till Lab-färgrymden.
Inputprofiler måste väljas för att möjliggöra applicering av outputprofiler.
Som outputprofil applicerades ICC Profile_slätbanderoll.icc som skapats
för banderollväven. ICC-profilen konverterar Lab-färgrymden till den
enhetsberoende färgrymden (CMYK).
Ytterligare en utskrift gjordes, denna gång med ICC-profilen Slät banderollväv_med_050622 applicerad. Detta gjordes för att kunna bedöma om
ICC-profilerna jobbade lika eller om de skiljde sig åt, och i så fall vilken
av de två som skulle bli aktuell att använda i produktionen hos BEMI.
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10. Utvärdering
Utvärderingen av bilderna gjordes både visuellt och genom mätningar.
Både substratprofilerna och de skapade ICC-profilerna utvärderades för
att fastslå differenserna dem emellan.

10.1 Visuell utvärdering mellan Standard 1 och Slät
banderollväv
Vid visuell utvärdering av utskrifterna med substratprofilerna Standard
1 och Slät banderollväv applicerade kunde det konstateras att Slät banderollväv genererade ett bättre resultat än Standard 1. BEMI-svart upplevdes som svartare, hudtoner var mer naturliga och gråbalansen var
betydligt bättre jämfört med Standard 1 där det tydligt syntes ett överflöd av cyan. Även de mörkare detaljerna i Standard 1 slog igen.

10.2 Tryckteknisk utvärdering mellan Standard 1 och
Slät banderollväv
För att få en uppfattning om skillnaden i utskriftsförhållandena mellan
substratprofilerna Standard 1 respektive Slät banderollväv gjordes en
utskrift av varje för mätning av densitet, punktförstoring och tryckkontrast. Då upplösningen var så låg att felvärden skulle kunna uppstå gjordes alla mätningar med tre inläsningar per mätruta. Ett snittvärde togs
fram för varje mätomgång.
10.2.1 Fulltonsdensitet, Standard 1
De densitetsvärden som mättes upp visade en stabil densitet längs
utskriftsriktningen. Cyan avvek mest i densitet och hade ett snittvärde
på 2,2 jämfört med riktvärdet som är 1,5. Magenta, med ett snittvärde på
1,4, var den enda färg som låg inom ramen för det rekommenderade riktvärdet. (För mer detaljerade mätvärden se Bilaga E)

Cyan
Magenta
Gul
Svart

Uppmätt
snittvärde

Rekom.
värde

Felande
värde

2,2
1,4
1,3
1,8

1,5
1,5
1,0
2,2

+0,7
-0,1
+0,3
-0,4

10.2.2 Fulltonsdensitet, Slät Banderollväv
De densitetsvärden som mättes upp visade en stabil densitet längs
utskriftsriktningen. Snittvärdena för cyan, magenta och svart låg inom
de rekommenderade värdena (±0,1) medan densitetsvärdet för gul var för
högt. (För mer detaljerade mätvärden se Bilaga F)
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Cyan
Magenta
Gul
Svart

Uppmätt
snittvärde

Rekom.
värde

Felande
värde

1,6
1,6
1,5
2,3

1,5
1,5
1,0
2,2

+0,1
+0,1
+0,5
+0,1

Fig. 10.1 Fulltonsdensitet för Standard 1

Fig. 10.2 Fulltonsdensitet för Slät banderollväv
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10.2.3 Punktförstoring, Standard 1
Punktförstoringen varierade stort mellan de olika processfärgerna. Cyan
hade ett snittvärde på 26 procent medan magenta låg på 11 procent.
(För mer detaljerade mätvärden se Bilaga G, sid G1-G2)
10.2.4 Punktförstoring, Slät banderollväv
Punktförstoringen varierade med en fallande tendens längs utskriftsriktningen.Orsaken till detta är sannolikt ett sjunkande tryck under bläcköverföringen längs utskriftsriktningen. Det högsta snittvärdet uppmättes
i gul till ett värde av 22 procent och det lägsta snittvärdet i svart och cyan
båda till ett värde av 18 procent. (För mer detaljerade mätvärden se
Bilaga H, sid H1-H2)

Fig. 10.3 Punktförstoring uppmätt längs utskriftsriktningen, Standard 1

Fig. 10.4 Punktförstoring uppmätt längs utskriftsriktningen,
Slät banderollväv
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10.2.5 Relativ tryckkontrast, Standard 1
Höga värden kunde konstateras i samtliga processfärger. Svart låg högst
med ett snittvärde på 61 procent och gul lägst med ett snittvärde på 53
procent. (För mer detaljerade mätvärden se Bilaga I, sid I1-I2)
10.2.6 Relativ tryckkontrast, Slät banderollväv
Den relativa tryckkontrasten var högst i svart med ett snittvärde på 49
procent och lägst i gult med snittvärdet 33 procent. (För mer detaljerade
mätvärden se Bilaga J, sid J1-J2)

Fig. 10.5 Relativ tryckkontrast uppmätt längs utskriftsriktningen,
Standard 1

Fig. 10.6 Relativ tryckkontrast uppmätt längs utskriftsriktningen,
Slät banderollväv
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10.3 Visuell utvärdering mellan ICC-profilernas
utskriftsresultat
De två utskrifterna med respektive skapad ICC-profil applicerad skulle
utvärderas för att ge en uppfattning om hur utskrifterna skiljde sig åt.
Den visuella utvärderingen skedde tillsammans med BEMI.
Tryckformarna fästes med tejp på en fasad, i ögonhöjd, utomhus en molnig sommarförmiddag och på ett avstånd av ca 2 meter. Det kunde konstateras att Slät banderollväv_med_050622.icc resulterade i att detaljer i
de mörka partierna delvis tappades (slog igen) i alla fyra bilderna.
Visuellt upplevdes även att hudtonerna var något bleka jämfört mot den
bild där ICC Profile_slätbanderoll.icc låg på. Vid jämförelse upplevdes
brödbilden med ICC Profile_slätbanderoll.icc applicerad mer tilltalande
ut än på den andra utskriften. Det mögliga intrycket återfanns inte i
någon av utskrifterna. Detaljer i de mörka partierna i bilderna framträdde också bättre på den utskrift där ICC Profile_slätbanderoll.icc var
applicerad. Påpekas bör att utskrifternas format var för litet för att
kunna bedömas objektivt som storformatutskrifter.
Någon referensgrupp deltog inte vid utvärderingen då det slutligen är
BEMI som efter utskrifter i rätt format avgör vilken ICC-profil de blir
mest nöjd med.

10.4 Utvärdering i ProfileEditor
De båda ICC-profilerna (ICC Profile_slätbanderoll.icc och Slät banderollväv_med_050622.icc) togs in i ProfileEditor 4.1, Gamut View, för att
kunna jämföras mot varandra. Där framgick att färgrymden för Slät banderollväv_med_050622.icc var marginellt större. Den spände över ett
något större område på luminansaxeln, både uppåt (kan reproducera fler
ljusa kulörtoner) och nedåt (kan reproducera fler mörka kulörtoner).

Fig. 10.7 Tredimensionell
jämförelse av ICC-profilerna
i ProfileEditor/Gamut View
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10.5 Utvärdering i Photoshop
En jämförelse mellan de två ICC-profilerna gjordes även i Photoshop. En
gråskalestripp uppbyggd av Lab-värden (L=0-100, a=0, b=0) skapades
varefter den först konverterades till ICC Profile_slätbanderoll.icc och
sedan till Slätbanderollväv_med_050622.icc. Både CMYK-värden och
Lab-värden mättes upp. CMYK-värdena mättes för att kunna se hur de
olika processfärgerna stod i relation till varandra. Lab-värdena mättes
för att se hur neutrala gråtonerna var.
Vid mätning av CMYK-värdena upptäcktes att ICC Profile_slätbanderoll.icc inte hade rätt inställning för den totala färgmängden varför det
beslutades att en ny ICC-profil med rätt värden skulle tas fram. Detta
gjordes genom att ta in Average_1_2_3-värdena i ProfileMaker och under
separation sätta de rätta värdena för den totala färgmängden (C=50,
M=67, Y=90, K=93). Den nya ICC-profilen namngavs till Ny
Profile_Slätbanderoll.icc.
10.5.1 CMYK-värden för ICC Profile_slätbanderoll.icc
När således CMYK-värdena mättes i fullton visade det sig att då strippen
separerades med ICC Profile_slätbanderoll.icc var värdena i varje processfärg 100 procent. Det kunde därmed konstateras att ICC-profilens
totala färgmängd inte var satt enligt den nivå som tidigare bestämdes vid
linjäriseringsarbetet hos BEMI. Därför beslutades att en ny ICC-profil
skulle tas fram med rätt nivå för den totala färgmängden. (se Bilaga K för
exakta värden)

Fig. 10.8 CMYK-kurvor för ICC Profile_slätbanderoll.icc
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10.5.2 CMYK-värden för Slätbanderollväv_med_050622.icc
För Slätbanderollväv_med_050622.icc uppmättes för höga fulltonsvärden
i cyan, magenta och svart jämfört med den totala färgmängd som bestämdes vid linjäriseringsarbetet hos BEMI. I gult låg värdet däremot för lågt.
(se Bilaga L för exakta värden)

Fig. 10.9 CMYK-kurvor för Slätbanderollväv_med_050622.icc

10.5.3 CMYK-värden för Ny Profile_Slätbanderoll.icc
Vid separation av gråskalestrippen med Ny Profile_Slätbanderoll.icc
överensstämde värdet i fulltonsfältet med den totala färgmängd som
bestämdes vid linjäriseringsarbetet hos BEMI. (se Bilaga M för mer
detaljerade värden)

Fig. 10.10 CMYK-kurvor för Ny Profile_Slätbanderoll.icc
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10.5.4 Lab-värden för ICC Profile_slätbanderoll.icc
Värdena för ICC Profile_slätbanderoll.icc visade näst intill identiska värden mot referensen. (se bilaga N för mer detaljerade mätvärden)

Fig. 10.11 Lab-kurvor för ICC Profile_slätbanderoll.icc

10.5.5 Lab-värden för Slätbanderollväv_med_050622.icc
För Slätbanderollväv_med_050622.icc uppmättes inblandning av grönt (a) och blått (-b) i den mörkaste tonen. Övriga mörka toner visade en fortsatt inblandning av blått och sedan gult (+b) tillsammans med rött (+a).
Mellantonerna och de ljusa tonerna var helt neutrala det vill säga värdena för a och b var noll. Luminansvärdena mellan 9 och 70 låg för högt
jämfört med referensvärdena. (se bilaga O för mer detaljerade mätvärden)

Fig. 10.12 Lab-kurvor för Slätbanderollväv_med_050622.icc
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10.5.6 Lab-värden för Ny Profile_Slätbanderoll.icc
Jämfört mot referensen var värdena för Ny Profile_Slätbanderoll.icc helt
identiska. (se bilaga P för mer detaljerade mätvärden)

Fig. 10.13 Lab-kurvor för Ny Profile_Slätbanderoll.icc
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11. Slutsats
En slutsats som dragits av detta arbete är att det är av största vikt att
förstå alla parametrar som direkt och indirekt påverkar ICC-profilerna
både vid skapandet och applicering.
Utvärderingen visade att Standard 1 inte fungerade optimalt som substratprofil för något av de substrat som BEMI använder i produktionen i
Mutoh Toucan. Med Standard 1 som substratprofil skulle en ICC-profil
inte kunna generera ett tillfredsställande utskriftsresultat. Alltså är det
mycket viktigt att göra en kalibrering/linjärisering (substratprofil) för
skrivaren och dess substrat innan arbetet med ICC-profilframställningen
startar.
Då värdena för den relativa tryckkontrasten skulle mätas gick det inte
att finna några rekommenderade värden för substratet slät banderollväv.
Diskussion uppstod om hur värdena borde ligga jämfört mot värdena för
tryckkontrast i dagspress. En slutsats som drogs var att storformatutskrifter, som skall betraktas på avstånd och därför skrivs ut med en låg
upplösning, klarar ett högre färgpålägg innan rasterpunkterna slår igen
vilket antas leda till ett högre tryckkontrastvärde. Vid uppmätningen
visade det sig också att värdena för tryckkontrasten låg betydligt högre
än de rekommenderade värdena för tryckkontrasten i dagspress.
Eftersom detaljer i de mörka partierna i Standard 1 slog igen torde tryckkontrastvärdena vara för höga. Troligen bör de ligga under 50 procent.
De visuella skillnaderna i utskrifterna beror förmodligen på de skillnader
som fanns i ICC-profilernas respektive färgrymder. Informationsdata,
såsom GCR-nivå, för Slät banderollväv_med_050622.icc kunde inte
erhållas då ICC-profilen skapats i en annan programvara varför dessa
inte kunde jämföras med informationsdata för ICC Profile_slätbanderoll.icc.
En annan slutsats som dragits är att det behövs relevant material för att
kunna utvärdera tryckresultatet på ett tillfredsställande sätt. De
utskrivna bilderna var i sammanhanget små vilket gjorde det svårt att
visuellt utvärdera dem på ett rättvist sätt. Stora tryckta ytor ger ett
annat synintryck än mindre ytor, även om motivet är detsamma. Mörka
ytor upplevs till exempel ofta som ljusare när motivet är stort.
Om det faktum att BEMIs IT8-karta inte kunde läsas in korrrekt har
någon betydelse eller ej går inte att bedöma. Huruvida X-rite spektrofotometern enbart registrerar ID-strippen (Target ID) som en ren identifieringsstripp eller faktiskt läser av kulörernas värden också är oklart.
Denna aspekt bör man ta med i den slutgiltiga bedömningen av bilderna.
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12. Diskussion
När Micke och Ellinor på BEMI jämförde utskrifterna såg de ingen större skillnad vid en första anblick. Efter noggrann granskning upplevde de
att hudtonerna var för röda på utskriften med vår ICC-profil samt att
svarta detaljer inte var tillräckligt svarta. Vi kunde hålla med om att katten var svartare på deras utskrift, men vi tyckte att detaljerna i det svarta slog igen för mycket. När det gällde hudtonerna ansåg vi att deras bild
blev för blek, i stort format borde den bli ännu blekare.
BEMI har tänkt skriva ut bilderna i storformat för att därmed kunna
utvärdera ICC-profilerna, och avgöra hur och om de skall implementeras
i produktionen. Den nya ICC-profilen (Ny Profile_Slätbanderoll.icc) som
skapades i slutskedet av examensarbetet kommer att lämnas till BEMI.
Den har inte kunnat utvärderats visuellt då den inte hann skrivas ut.
Micke och Ellinor får ta ställning till om de även vill göra en stor utskrift
för visuell utvärdering med denna ICC-profil applicerad. Det borde vara
intressant för dem att se hur ICC-profilen jobbar då den bör vara mer
optimal än de tidigare skapade ICC-profilerna.
Tidsplanen sprack tidigt då mycket tid gick åt till att försöka förstå vad
som hände i rippen. Ingen hos BEMI hade tillräckliga kunskaper om
detta varför den först skapade ICC-profilen (för 5929) inte applicerades
på rätt ställe. Det hjälpte inte att Tobias från Högskolan gjorde ett försök
att förstå rippen. Vi kontaktade då H-DATA (som levererat rippen till
BEMI) med ett par enklare frågor, men tyvärr fick vi till svar att de inte
kunde hjälpa oss alls utan att då debitera för tiden det skulle ta.
När vi av H-DATA fick veta att BEMI beslutat köpa in egen utrustning
och utbildning för ICC-profilskapande tog vårt examensarbete en annan
vändning. Vi fick komma till BEMI en stund vid utbildningstillfället och
ställa våra frågor till H-DATAs representant Andreas Johansson.
Det kändes lite tråkigt att vara tvungna att avbryta vårt vid denna tidpunkt framskridna arbete, när vi äntligen börjat förstå hur rippen arbetade, var ICC-profilen skulle appliceras och hur den fungerade. Men när
vi fick klart för oss att den självhäftande folien skulle ersättas med en likvärdig produkt från en annan leverantör insåg vi att det bästa var att få
börja om från början med BEMIs nyvunna kunskaper i ryggen.
Det hade varit önskvärt med mer förkunskaper om ICC-profilframställning samt de programvaror och utrustning som är nödvändig för detta. Vi
hade också önskat mer support från vår examinator under hela arbetets
gång.
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13. Slutord
Det har varit ett oerhört lärorik men samtidigt mycket tidskrävande examensarbete. Oförutsedda hinder, som vi inte kunnat påverka, har ett
flertal gånger dykt upp. Trots detta har det varit inspirerande och så här
i efterhand inser vi att vi lärt även av detta.
Vi tackar samtliga på BEMI för gott tålamod och tillmötesgående under
examensarbetes gång. Ett extra tack till Ellinor som svarat på alla våra
frågor, alltid ställt upp och jämt varit glad och trevlig.
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Bilaga A
Linjäriseringskartor
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Bilaga B
Ink Limit-kartor
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Bilaga C
Testform
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Bilaga D
Delta E-värde
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Bilaga E
Fulltonsdensitet längs utskriftsriktningen, Standard1

Mätomgång:

K

C

M

Y

1
2
3
4
5
6
7
Totalt snitt:

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,8

2,2
2,2
2,2
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

E1
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Bilaga F
Fulltonsdensitet längs utskriftsriktningen,
Slät Banderollväv

Mätomgång:

K

C

M

Y

1
2
3
4
5
6
7
Totalt snitt:

2,4
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
2,3

1,8
1,7
1,6
1,7
1,6
1,5
1,5
1,6

1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,6

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

F1
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Bilaga G
Punktförstoring längs utskriftsriktningen, Standard 1

Mätomgång:
1a
1b
1c
Snittvärde 1:

K
17,3
15,9
14,9
16

C
26,8
25,6
25,2
25,9

M
10,6
10,2
11,5
10,8

Y
17,8
17,6
18,3
17,9

2a
2b
2c
Snittvärde 2:

18,1
17,6
18,5
18,1

27,3
27,2
26,4
27

10,8
11,6
12,1
11,5

17
17,9
18,9
18

3a
3b
3c
Snittvärde 3:

16,7
15,9
15,9
16,2

27
29,2
28,1
28,1

11,5
11,3
13,5
12,1

19,1
18,7
19,2
19

4a
4b
4c
Snittvärde 4:

11,1
10,7
11
10,9

21,8
20,9
23,3
22

8,2
7,8
5,7
7,2

15,1
14,8
14,4
14,8

5a
5b
5c
Snittvärde 5:

19,6
17,5
19,1
18,7

27,6
27,9
27,7
27,7

11,5
12,5
12,2
12,1

19
20,1
19,8
19,6

6a
6b
6c
Snittvärde 6:

11,9
10
10,3
10,7

23,6
21,4
22,2
22,4

7,7
8
8,4
8

13,4
12,7
14,3
13,5

7a
7b
7c
Snittvärde 7:

19,5
19
19,5
19,3

28,9
30,5
29,1
29,5

12,8
13,5
14
13,4

20,4
19,2
20,2
20

Totalt snitt:

16

26

11

18
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Punktförstoringsdiagram, Standard 1

G2

Annika Kvist
Marie B-Andersson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Framtagande av ICC-profiler för substrat till storformatskrivaren Mutoh Toucan PJ-1614NXE

Bilaga H
Punktförstoring längs utskriftsriktningen,
Slät Banderollväv

Mätomgång:
1a
1b
1c
Snittvärde 1:

K
23,8
24
24,3
24

C
26
25,5
25,4
25,6

M
20,5
20,7
22,1
21,1

Y
26,8
26,3
27,8
27

2a
2b
2c
Snittvärde 2:

19,3
17,7
19,3
18,8

18,4
17,6
17,9
18

17,9
17
17,1
17,3

21,4
22,2
21,5
21,7

3a
3b
3c
Snittvärde 3:

19,8
19,5
17,8
19

17,5
16,1
16,6
16,7

17
16,3
17,4
16,9

20,4
22,1
21,4
21,3

4a
4b
4c
Snittvärde 4:

18,7
18,1
17,8
18,2

19,8
18
19,2
19

17,2
16,2
17,6
17

21,8
22,2
22,3
22,1

5a
5b
5c
Snittvärde 5:

16,1
16,1
15,4
15,9

15,8
14,5
16,2
15,5

15,5
15,9
14,4
15,3

18,8
19,1
20,1
19,3

6a
6b
6c
Snittvärde 6:

16,4
15,7
14,5
15,5

16
17,4
17,1
16,8

14,1
14
15,3
14,5

18,7
18,7
19,8
19,1

7a
7b
7c
Snittvärde7:

18,1
15,8
16,6
16,8

17,7
16,8
16,2
16,9

15
14,1
16,1
15,1

21
20,2
19,5
20,2

Totalt snitt:

18

18

17

22
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Punktförstoringsdiagram, Slät Banderollväv
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Bilaga I
Relativ tryckkontrast, längs utskriftsriktningen,
Standard 1
Mätomgång:
1a
1b
1c
Snittvärde 1:

K
62
61
60
61

C
57
59
59
59

M
55
56
55
55

Y
54
52
53
53

2a
2b
2c
Snittvärde 2:

62
60
59
60

58
59
59
59

55
56
55
55

53
54
53
53

3a
3b
3c
Snittvärde 3:

61
59
60
60

60
59
59
59

55
55
54
55

53
52
52
52

4a
4b
4c
Snittvärde 4:

64
64
63
64

63
61
62
62

57
57
57
57

55
54
54
54

5a
5b
5c
Snittvärde 5:

60
60
60
60

60
58
57
58

56
55
54
55

52
52
51
52

6a
6b
6c
Snittvärde 6:

66
63
63
64

61
61
60
61

56
57
56
56

55
55
54
55

7a
7b
7c
Snittvärde 7:

59
58
58
58

58
57
58
58

54
55
54
54

52
52
51
52

Totalt snitt:

61

59

55

53

I1

Annika Kvist
Marie B-Andersson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Framtagande av ICC-profiler för substrat till storformatskrivaren Mutoh Toucan PJ-1614NXE

Relativ tryckkontrast, Standard 1

Snittvärde
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Bilaga J
Relativ tryckkontrast, längs utskriftsriktningen,
Slät Banderollväv
Mätomgång:
1a
1b
1c
Snittvärde 1:

K
45
49
48
47

C
38
38
38
38

M
38
37
38
38

Y
30
32
31
31

2a
2b
2c
Snittvärde 2:

48
49
49
49

40
38
39
39

38
38
38
38

32
31
33
32

3a
3b
3c
Snittvärde 3:

48
48
49
48

43
41
39
41

37
37
37
37

32
30
33
32

4a
4b
4c
Snittvärde 4:

50
48
50
49

39
38
39
39

37
35
37
36

32
32
30
31

5a
5b
5c
Snittvärde 5:

51
50
50
50

43
45
40
43

38
37
38
38

35
34
32
34

6a
6b
6c
Snittvärde 6:

52
52
52
52

40
36
38
38

39
38
37
38

34
34
35
34

7a
7b
7c
Snittvärde7:

50
51
49
50

40
40
36
39

38
39
39
39

35
33
33
34

Totalt snitt:

49

40

38

33
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Relativ tryckkontrast, Slät Banderollväv

Snittvärde
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Bilaga K
CMYK-värden i Photoshop,
ICC Profile_slätbanderoll.icc

Gråskalevärde

0
1
4
7
10
20
30
40
50
60
70
80
90
91
94
97
100

C
0
1
3
7
10
22
34
47
57
66
75
83
91
92
95
99
100

M
0
1
4
7
11
22
35
46
57
66
75
83
92
93
95
96
100

Y
0
1
3
6
8
17
27
37
45
52
58
64
69
69
70
69
100

K
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9
17
34
53
56
66
76
100

Total
färgmängd (%)
0
3
10
20
29
61
96
130
162
193
225
264
305
310
326
340
400
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Bilaga L
CMYK-värden i Photoshop,
Slätbanderollväv_med_050622..icc

Gråskalevärde

0
1
4
7
10
20
30
40
50
60
70
80
90
91
94
97
100

C
0
1
4
7
11
24
36
49
58
67
75
84
86
84
77
82
90

M
0
1
4
7
10
22
34
46
56
65
75
85
96
96
96
97
100

Y
0
1
3
6
8
18
29
40
47
55
62
70
88
91
98
92
85

K
0
0
0
0
0
0
0
1
7
20
34
51
77
80
93
95
100

Total
färgmängd
0
3
11
20
29
64
99
136
168
207
246
290
347
351
364
366
375
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Bilaga M
CMYK-värden i Photoshop,
Ny Profile_Slätbanderoll.icc

Gråskalevärde

0
1
4
7
10
20
30
40
50
60
70
80
90
91
94
97
100

C
0
1
3
7
10
20
33
45
56
65
73
78
78
76
71
62
50

M
0
1
4
7
11
22
33
45
55
65
74
79
80
80
78
75
67

Y
0
1
3
6
8
16
26
36
44
51
58
64
69
71
75
82
90

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9
27
51
56
65
76
93

Total
färgmängd
0
3
10
20
29
58
92
126
155
183
214
248
278
283
289
295
300
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Bilaga N
Lab-värden i Photoshop,
ICC Profile_slätbanderoll.icc

Tonvärde
0
3
6
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
93
96
99
100

L
0
4
6
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
93
96
99
100

a
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N1

Annika Kvist
Marie B-Andersson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Framtagande av ICC-profiler för substrat till storformatskrivaren Mutoh Toucan PJ-1614NXE

Bilaga O
Lab-värden i Photoshop,
Slätbanderollväv_med_050622..icc

Tonvärde
0
3
6
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
93
96
99
100

L
0
3
6
12
13
21
31
41
51
61
70
80
90
93
97
99
100

a
-1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

b
-4
-2
-1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Bilaga P
Lab-värden i Photoshop,
Ny Profile_Slätbanderoll.icc

Tonvärde
0
3
6
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
93
96
99
100

L
0
3
6
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
93
96
99
100

a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P1

