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Förord
Examensarbetet, Utvärdering av digitala provtryck, är utfört som en
avslutande del i högskoleprogrammet Grafisk Teknologi på Högskolan
Dalarna i Borlänge, på uppdrag av konsultföretaget Grafisk Assistans
AB.

Vi vill ge samtliga leverantörer av digitala provtryckssystem samt de
tryckerier som deltagit i denna studie och tillhandahållit oss provtryck
från deras utrustning ett stort tack. Ett tack vill vi även ge till de lärare
på Högskolan som tillhandahållit oss mätutrustning samt visuellt bedömt
provtrycken.

Tack även till Grafisk Assistans AB och Björn Olsson som givit oss
möjligheten till detta spännande och lärorika projekt.

Tomas Olsson & Per Vendel
Grafisk Teknologi
Högskolan Dalarna i Borlänge
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Sammanfattning
Tre olika tekniker fördelade på sex olika digitala provtryckssystem har utvärderats med avseende på
teknik, kvalitet, ekonomi och användarvänlighet. Jämförelse av provtryck har utförts på två pappers-
kvaliteter, en bestruken och en obestruken, för att bedöma hur nära ett digitalt provtryck kan komma
ett referenstryck i offset. Endast två provtryckssystem klarar av att trycka på referenspapper, övriga
använder specialpapper för digitalt provtryck.

Mätningar och visuell bedömning visar att de digitala provtryckssystemen återger referensbilderna
med en relativt hög kvalitet. Provtryck optimerade för bestruket papper återger färgerna med gott
resultat. Provtryck optimerade för obestruket papper håller en för hög kvalitet, vilket beror på yt-
strukturen i provtryckspapperet. Jämförelse av referenspapper och provtryckspapper har utförts med
avseende på färgskillnad och kvalitet. 

De digitala provtryckssystemen är helautomatiserade, vilket kräver en relativt omfattande utbild-
ning för ett korrekt handhavande. När det gäller inköpspris och utskriftskostnad varierar det betydligt
mellan provtryckssystemen.
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Summary
Six different Digital Proofing Systems from three different techniques have been evaluated as to
technique, printing quality, economy and usability. Digital proof from two paper qualities, coated
and uncoated, has been compared with references printed in offset, to see how good they match each
other. Only two Proofing Systems manage to print on reference paper. The other Proofing Systems
use special paper for digital proof.

Measurements and visuell judgement show that the Digital Proofing Systems visualise reference
pictures with quite good quality. Proof optimised for coated paper visualise the colours with good
result. Proof optimised for uncoated paper shows higher quality than the references, which depends on
the surface of the proofing paper. Comparison between reference paper and proofing paper has taken
place as to differences in colour and paper quality. 

The Digital Proofing Systems are fully automatic, which demand a quite comprised education for
correct handling. The purchase price and printing costs vary considerably between the Proofing
Systems.
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Inledning
Inför en upplagetryckning vill såväl kund som trycksaksframställare ha
ett provtryck. Det utförs bland annat för att samtliga inblandade parter
i ett tidigt stadium skall ges möjlighet till en kvalitetskontroll. För tryck-
saksframställare är det viktigt att kunna se vilka egenskaper och even-
tuella brister det tillhandahållna materialet har. Kunden däremot,
använder provtrycket främst till att ge sitt godkännande inför den
kommande tryckningen. I slutändan används provtrycket av tryckaren
som en referens vid inställning av tryckpressen.

Bakgrund
1989 utfördes i Sverige den senast kända utvärderingen av provtrycks-
system. Den har titeln ”Utvärdering av fem olika förprovtryckssystem”,
med undertiteln ”Jämförelse med upplagetryckning i offset”. Studien är
framtagen av Marianne Klaman och Ingrid Anderson åt Grafiska Forsknings-
laboratoriet och behandlar analoga provtryckssystem.

Den grafiska branschen går mot ett allt mer digitaliserat produktions-
flöde, vilket bland annat en ökad användning av CtP-utrustning vittnar
om. Vid användande av CtP-utrustning framställs inga filmer för plåt-
framställning och analoga provtryck. Det medför att användning av analoga
provtryckssystem minskar till förmån för digitala provtryckssystem. 

Vid nyinvestering i provtrycksutrustning, vid traditionella offset-
tryckerier, är det främst digitala system baserade på bläckstråleteknik
alternativt provtryckssystem baserade på lamineringsteknik som köps
in. De tryckerier som gått över till att använda digitala tryckpressar
producerar provtrycken där upplagan oftast senare kommer att tryckas.

Syfte
Syftet med studien är att utvärdera och därefter jämföra tre stycken
digitala provtryckstekniker, med avseende på teknik, kvalitet, ekonomi
samt användarvänlighet.

Mål
Målet med studien är att genom visuella och mätbara metoder bedöma
hur nära ett digitalt provtryck kan återge ett referenstryck i offset med
tillhörande ICC-profiler. Utvärderingen och jämförelsen mellan de olika
provtrycksteknikerna skall vara så omfattande och grundlig att den skall
kunna ligga till grund för en objektiv bedömning av oberoende part.
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Metod
Referenstrycken som är tryckta i offset, innehållande bilder separerade
med ICC-profil, kommer att hämtas från tidigare tryckprojekt utförda på
Högskolan Dalarna under år 2002.

Inbjudan till deltagande i utvärderingen av digitala provtryckssystem
skall skickas till minst sex stycken leverantörer av, på den grafiska
marknaden, representativ utrustning. 

Därefter framtages en testform innehållande de bilder som återfinns
på referenstrycken, hämtade från tre olika bildkategorier, samt en IT8-
karta och nödvändiga mätfält. En tryckning som omfattar provtryck på
två olika papperskvaliteter, bestruken samt obestruken, kommer att
utföras på respektive provtrycksutrustning.

Efter avslutad tryckning skall provtrycken utvärderas och uppmätas
för att skapa en ICC-profil för respektive provtryckssystem och pappers-
kvalitet. Av respektive företag tillhandahållet informationsmaterial, skall
därefter sammanställas för en jämförelse mellan de olika provtrycks-
systemen gällande teknik och ekonomi.

Avseende kvalitetsbedömning, kommer en utvärdering av de digitala
provtryckens riktighet mot referenstrycket att utföras via en subjektiv
bedömning av grafiker vid högskoleprogrammet Grafisk Teknologi i
Borlänge. Kvalitetsbedömningen innefattar även uppmätningar av färg-
rymd, jämförelse i färgskillnad, densitet och trappning. Hos de prov-
tryckssystem som rastrerar och där det går att mäta punktförstoring,
kommer även det att utföras.

Avgränsningar
Studien vänder sig till sex stycken för den grafiska marknaden represen-
tativa provtryckssystem från sex olika leverantörer. Provtryckssystemen
kommer att fördelas på tre olika tekniker; bläckstråleteknik, digitala
tryckpressar med elektrofotografisk teknik samt provtryckssystem med
lamineringsteknik. Bläckstråletekniken representeras i denna studie av
Agfa, Epson och Hewlett-Packard. Den elektrofotografiska tekniken
representeras av Indigo och Xerox och lamineringstekniken av Fuji.  

I denna studie kommer en tryckning att genomföras hos varje företag
där provtryck på två papperskvaliteter, bestruket - MultiArt Silk och
obestruket - StoraFine, kommer att provtryckas. Leverantörerna av de i
utvärderingen deltagande provtryckssystemen får själva avgöra om dessa
papperskvaliteter är lämpliga. I annat fall kan leverantörens egna
papperskvaliteter användas och de skall då om möjligt efterlikna de
ovan nämnda.
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Genomförande

1. Referenstryck
Referenstrycken är hämtade från tidigare tryckningar framtagna under
år 2002 av studenter vid ingenjörsprogrammet Grafisk Teknologi vid
Högskolan Dalarna. Tryckningarna är utförda på Stora Enso Research i
Falun och deras offsetpress av modell Heidelberg Speedmaster 74-6.

1.1 Bilder
Bilderna är hämtade från Grafisk Assistans AB: s färgstyrningspaket
och representerar tre olika bildkategorier; snöbild, mellantonsbild och
nattbild.

1.2 Papper
Till denna studie har två papperskvaliteter, MultiArt Silk 130 g/m2 och
Stora Fine 130 g/m2 valts. De är valda eftersom de är vanligt förekommande
inom den grafiska branschen för tryck i offset. MultiArt Silk är ett trä-
fritt, högbestruket papper med sidenmatt yta och har hög ytjämnhet och
vithet. Stora Fine är ett träfritt, obestruket, vitt papper med hög bulk.

De bilder som är reproducerade på den bestrukna papperskvaliteten är
tryckta med en rastertäthet av 150 linjer per tum (lpi). Bilderna som är
tryckta på den obestrukna papperskvaliteten är framtagna med en raster-
täthet av 100 lpi.

1.3 ICC-profiler
En ICC-profil är en beskrivning av en enhets alla uppmätta egenskaper
och brister. De stora tillverkarnas system och programvaror för kulör-
hantering arbetar på olika sätt, vilket tidigare har medfört svårigheter
vid användandet av program från flera olika tillverkare.

1995 bildade mjuk- och hårdvarutillverkarna Adobe, Agfa, Apple, Kodak,
Microsoft, Silicon Graphics, Sun Microsystems och Taligent organisationen
International Color Consortium, ICC. Numera ingår ett 40-tal företag i
organisationen. Deras målsättning var, och är fortfarande, att utveckla
ett standardiserat format för profilering av in- och utenheter oberoende
av plattform. Idag stöder ICC både Windows, Macintosh och UNIX-platt-
formarna, där Apples kulörhanteringssystem ColorSync 2.0 var först med
att klara ICC-profiler.

De ICC-profiler som använts för att konvertera referensbilderna från
RGB-format till CMYK i denna utvärdering är framtagna av studenter
vid tryckprojekt på Högskolan Dalarna i Borlänge under år 2002.

1.3.1 ICC-profil för bestruket papper
ICC-profilen är framtagen i programmet GretagMacbeth ProfileMaker
3.1.4 och är baserad på uppmätning av en testkarta, TestChart 3.5. En
visuell bedömning av bilder i kategorierna snö-, mellantons- och nattbild,
tryckta med olika separationsinställningar ligger till grund för skapande
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av ICC-profilen för bestruket papper. Utifrån denna bedömning valdes
separationsinställningar för ICC-profilen. Inställningarna är GCR2 (Gray
Component Replacement), Svartstart 20%, Svartmax 95% och en TIC-
nivå (Total Intensity Color) på 300%.

1.3.2 ICC-profil för obestruket papper
ICC-profilen är framtagen i programmet GretagMacbeth ProfileMaker
3.1.4 och är baserad på uppmätning av en testkarta, TestChart 3.5. En
visuell bedömning av bilder i kategorierna snö-, mellantons- och nattbild,
tryckta med olika separationsinställningar ligger till grund för skapande
av ICC-profilen för obestruket papper. Utifrån denna bedömning valdes
separationsinställningar för ICC-profilen. Inställningarna är GCR2,
Svartstart 10%, Svartmax 100% och en TIC-nivå på 280%.

2. Testform
En gemensam layout av testform för vardera papperskvalitet är framtagen
för de utvalda provtryckssystemen. I testformen ingår tre bildkategorier
bestående av likadana bilder som till referenstrycken, diverse mätfält
och fakta-ruta. Testformen är skapad i QuarkXPress 4.11 i formatet A3,
297x420 millimeter. Testformarnas layout framgår av bilaga B:1 och B:2.  

2.1 Bilder
Bildkategorierna är representerade av; snöbild, mellantonsbild och natt-
bild för att därigenom uppnå en bra spridning av ljusa och mörka toner.
Bilderna är nedsamplade i Adobe Photoshop 6.0 till måttet 170x120
millimeter för att anpassas storleksmässigt till testformen. Bilderna har
även storleksmässigt anpassats till referensbilderna utförda i offsettryck.

Samtliga bilder har konverterats från RGB till CMYK genom att
använda de tillhandahållna ICC-profilerna för respektive papperskvalitet.

2.2 Mätfält
IT8.7/3-karta och ett mätfält framtagen av Grafisk Assistans AB, GA-
kloss, är medtagna för mätningar och framtagning av ICC-profiler. Dess-
utom finns tonsteg i CMYK med stegen i procent: 5, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 95, 100. Tonstegen finns med för mätning av punktför-
storing där rastrering i provtryck förekommer. Samtliga ovan nämnda
mätfält är hämtade ur Grafisk Assistans AB:s färgstyrningspaket.

Ett gråskalefält i CMY samt ett tonstegsfält i svart, som båda fram-
tagits i Adobe Illustrator 9.0, finns också med i testformen för visuell
bedömning. Faktaruta med företagslogotyper är medtagen för information
och noteringar. 
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3. Framtagande av digitala provtryck
Efter diskussion med Grafisk Assistans AB togs kontakt med de leveran-
törer av digitala provtryckssystem som funnits intressanta för denna
studie. Ett krav för att vara intressant, var att provtryckssystemet skulle
vara representativt för den grafiska marknaden och dess utbud av digitala
provtryckssystem.

I vissa fall har provtryckningen ägt rum hos den svenske återför-
säljaren av provtryckssystemet, i andra fall har provtryckning utförts
hos ett företag, rekommenderade av återförsäljaren, som använder
utrustningen i sitt dagliga arbete. I några fall har en direktkontakt tagits
med användare av provtryckssystem på företag i trycksaksproduktion.

3.1 Tillvägagångssätt
Det digitala materialet innehållande testformar, bilder, mätfält och ICC-
profiler har levererats till de utvalda företagen på varierande sätt. Prov-
tryckssystemen som representeras av den elektrofotografiska tekniken,
Indigo och Xerox, har mottagit materialet i form av Pdf-dokument. De
övriga företagen föredrog att få materialet som öppet QuarkXPress-
dokument med bifogade filer.

Samtliga företag fick i uppgift att ta fram ett provtryck för respektive
papperskvalitet samt att optimera sin utrustning till ett så referenslikt
provtryck som möjligt. Vid provtryckningstillfällena har samtliga företag
haft möjlighet att jämföra sina utskrifter mot ett referentryck framtaget
i offset.

Agfas, Epsons, Fujis och Hewlett Packards provtryckssystem bygger
samtliga på en matchning mellan referenstryckets ICC-profil (målprofil)
och en av företaget framtagen maskin- eller pappersprofil. Tekniken som
Indigo och Xerox representerar är mer presslika vid rippningen och
matchar därför inte mot någon specifik ICC-profil. Däremot kan dessa
utrustningar konvertera från RGB till CMYK genom att applicera referens-
tryckets ICC-profil vid rippning för provtryck liknande förfarandet vid plåt-
framställning till offsettryck.
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4. Mätning av provtryck
För att erhålla en vetenskaplig jämförelse mellan referenstrycken och de
olika provtrycken genomfördes flera mätningar.

Till mätning av densitet, trappning, punktförstoring och relativa tryck-
kontrasten användes Techkon 410e densitometer. För framtagande av
ICC-profiler som använts för jämförelse av färgrymd samt för kontroll av
färgskillnad användes en spektrofotometer från Gretag Macbeth.

Samtliga mätresultat redovisas i bilagorna C till G och en samman-
ställning av visuella bedömningar och uppmätningar redovisas i avsnitt 5.

4.1 Skapande av ICC-profiler
För skapandet av ICC-profiler för de i studien förekommande prov-
trycken, användes den IT8-karta av typen IT8.7/3 som finns medtagen på
samtliga tryckningar. Denna placerades för inmätning på GretagMac-
beths mätbord SpectroScan och den på mätbordet monterade spektro-
fotometern försågs med ett polarisationsfilter. Programvaran Profile-
Maker Pro 3.1.4 från GretagMacbeth användes för beräkningar av de 928
stycken färgrutorna och framtagande av ICC-profilen.

Genom att först använda programmet Measure Tools skapades en mät-
datafil. I programmet ProfileMaker jämfördes mätdatafilen därefter mot
en referensfil för IT8.7/3-kartan, IT8.7 CMYK Reference. Profilen storlek
valdes till ”Large” för att förhindra eventuella komprimeringar och
”Perceptuell Rendering” valdes till ”Paper Gray Axis” för att inkludera
pappersvitt i profilen.
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Separationsmetoden valdes till GCR2, Svartstart 20% och Svartmax 95%
för de profiler som skapades för det bestrukna papperet och för den
obestrukna papperskvaliteten valdes GCR2, Svartstart 10% och Svart-
max 100%. Inställningarna är de samma som för referenstryckets ICC-
profiler. De är valda utifrån tidigare nämnda parametrar för att undvika
felaktigheter och för att de skulle kunna jämföras med varandra.

Profilernas namn valdes efter ”Enhet_papperskvalitet_icc_skapande-
datum.icc”.

4.1.1 Gretag Macbeth ProfileMaker Pro 3.1.4
1999 förvärvade GretagMacbeth den tyske mjukvarutillverkaren LOGO.
LOGO är den tillverkare som tagit fram programvaran ProfileMaker.
I samband med förvärvet, togs en ny version av ProfileMaker Pro
fram, version 3. Den har numer blivit uppgraderad ett par gånger och på
Högskolan Dalarna används version 3.1.4. Den innehåller förutom Profile-
Maker även programmen ProfileEditor, Measure Tools, ColorPicker och
BatchMatcher.

ProfileMaker Pro 3.1.4 kan skapa ICC-profiler till digitalkameror, bild-
skärmar, skannrar samt utskriftsenheter. I denna studie har Profile-
Maker, ProfileEditor och Measure Tools använts vid framtagandet av
ICC-profiler.

4.2 Färgrymd
Den totala färgrymden återskapar samtliga färger som det mänskliga
ögat kan uppfatta. En utskriftsenhet kan inte återge samma omfång av
färger, utan har en betydligt mindre färgrymd. I denna studie har de
digitala provtryckssystemens färgomfång återgetts i den enhetsoberoende
färgrymden CIELab. CIELabs färgrymd är tredimensionell, men i program-
varan Gretag Macbeth ProfileMaker 3.1.4 redovisas den endast i två
dimensioner, a och b.   

Genom att jämföra referenstryckets ICC-profiler med respektive prov-
trycks ICC-profil bedömdes hur väl provtryckets färgrymd kunde matcha
offsettryckets färgrymd. Mätningarna har utförts i programmet Profile-
Editor.

I denna studie har inga jämförelser mellan de olika provtrycken utförts,
utan endast mellan referenstryck och respektive provtryck.
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4.3 Färgskillnad - ∆E
En viktig detalj vid bedömning av ett provtryck i förhållande till ett referens-
tryck är hur väl färgerna överensstämmer mellan de båda trycken.
Begreppet Delta E (∆E) ger ett uttryck för den färgskillnad som råder i en
färgton mellan de jämförande trycken. En person som är van att bedöma
färger klarar av att se en färgskillnad när Delta E har ett värde som är
större än tre.

Mätningarna har utförts med en Spectrolino från Gretag Macbeth och
värdena har beräknats i programmet Measure Tools från samma leverantör.
Mätningarna har gjorts på de fulltonsytor som finns representerade på
de tryckta testformarna. Fulltonsytor i cyan, magenta gul, röd, grön, blå,
svart samt i pappersvitt har uppmätts. Mätvärdena redovisades i pro-
grammet som Lab-värden och Delta E beräknades enligt formeln nedan.

4.4 Densitet
Densitet är ett mått på den färgmängd som lagts på ett basmaterial, t.ex.
papper. Densiteten varierar med papperskvaliteten, färgens reologi och
tryckteknik. Generellt gäller att ett bestruket papper kan mättas mer,
hålla en högre TIC-nivå, än ett obestruket papper inom samma färgtyp
och tryckteknik. Mellan de olika tryckteknikerna kan däremot densitets-
värdet vara det omvända. Det visar vid jämförelse att färgen på ett
obestruket papper kan ha en högre densitet än på ett bestruket papper.
Densitet uttrycks i densitetsenheter uppbyggd av en logaritmisk skala
och mäts med densitometer på tryckets fulltonsytor.
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I denna studie är densiteten uppmätt med en densitometer av modell
Techkon 410e. Mätningarna ha utförts på den mätkloss som framtagits
av Grafisk Assistans AB och som återfinns på de testformar som använts
i dessa provtryckningar.

Genom att mäta upp densiteten för tryckfärgerna på de olika prov-
trycken kan en direkt jämförelse erhållas gentemot referenstryckets
densitet samt mellan de övriga provtrycksystemen.

4.5 Trappning
Trappning mäter hur mycket färg som fäster på en redan tryckt färg.
Mätfälten för trappning är uppbyggda av fulltonsfält baserade på kombi-
nationer av cyan, magenta och gul tryckfärg, där två tryckfärger tryckts
på varandra. 

Mätningarna av trappning i denna studie har utförts med en densito-
meter av modell Techkon 410e och värdet av trappningen anges i procent.
Trappning beräknas med formeln enligt nedan.

4.6 Punktförstoring
Punktförstoring är ett mått på hur mycket punkten av en viss tryckfärg
ökar under tryckprocessen. I studien över digitala provtryckssystem är
det endast på tryck från de systemen som klarar av att återge ett raster
man kan mäta punktförstoring. Provtryckssystemen från Indigo och
Xerox simulerar ett raster, medan Fujis provtryckssystem erbjuder ett
rastrerat provtryck i samma upplösning som en fotosättare eller CtP-
utrustning.

Punktförstoring, Pf, mättes med Techkon 410e. Mätningar gjordes i 100,
80-, och 40%-tonfält i kulörerna cyan, magenta, gul och svart.

Relativa tryckkontrasten är ett mått på skillnaden i densitet mellan
fullton och 80%-ton dividerat med densiteten i fullton. Detta mäts för att
erhålla optimal relativ tryckkontrast i tryck. Relativa tryckkontrasten,
Krel, mättes med samma densitometer i 100- och 80%-tonfält i kulörerna
cyan, magenta, gul och svart.
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5. Resultat
Resultaten från den visuella bedömning som utförts av grafikerna på
högskolan samt från den uppmätning som gjorts av vardera provtrycks-
system, är endast jämförda med referenstrycken. Den visuella bedömningen
utfördes i betraktningsljuset 5000ºK.

5.1 AgfaJet Sherpa 24

5.1.1 Provtryck optimerad för bestruken papperskvalitet
Överlag är färgöverensstämmelsen god. AgfaJet Sherpa 24 återger fram-
förallt de gröna detaljerna mycket väl. Dock har de partier som består av
ljusa toner och mellantoner något för mycket magenta, vilket även åter-
speglas i hudtoner. 

Den uppmätta färgskillnaden varierar mellan ∆E=3,9 i cyan och ∆E=6,8
i blått, vilket visas tydligare av tabell i bilaga D:2. Provtryckets färgrymd
matchar referenstrycket väl, vilket tabellen i bilaga C:1 visar. Genom-
gående uppvisar provtrycket något högre densitetsvärden än referens-
trycket, se tabell i bilaga E.

5.1.2 Provtryck optimerad för obestruken papperskvalitet
Färgerna i bilderna upplevs generellt som renare, jämfört med de bilder
som tryckts i offsetpressen. Det gulare papperet ger bilderna en varmare
ton än vad referenstrycket återger. Referenstryckets obestrukna pappers-
kvalitet samt dess låga rastertäthet gör att AgfaJet Sherpa 24 med sitt
ytjämnare papper, AgfaJet Digital Proofing Base, återger bilderna
skarpare.

Den uppmätta färgskillnaden varierar mellan ∆E=1,5 i magenta och
∆E=13,5 i svart, vilket visas tydligare av tabell i bilaga D:2. Provtryckets
färgrymd matchar referenstryckets färgrymd förhållandevis väl, vilket
tabellen i bilaga C:1 visar. Tryckfärgerna magenta och gul håller en högre
densitet i fullton jämfört med referenstrycket och en betydligt högre
densitet i svart tryckfärg.
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5.2 Epson Stylus Pro 9000

5.2.1 Provtryck optimerad för bestruken papperskvalitet
Provtrycket, som framtagits på bläckstråleskrivaren Epson Stylus Pro
9000, upplevs vid en visuell bedömning ha en högre färgmättnad i cyan,
magenta och svart, vilket stämmer väl överens med uppmätta densitets-
värden. Gula detaljer och detaljer där den gula färgen dominerar har
genomgående en god färgöverensstämmelse med referenstrycket. Jämfört
med referenstrycket har provtrycket en lägre kontrast, framförallt i de
mörka skuggpartierna. Hudtoner klarar Epson Stylus Pro 9000 att återge
korrekt. 

Provtryckets färgrymd stämmer väl överens med referenstryckets färg-
rymd, om än något större i vissa områden, vilket tydligt visas av tabellen
i bilaga C:1. Färgskillnadsvärdena varierar mellan ∆E=4,5 i rött och
∆E=7,5 i grönt, vilket visas tydligare av tabell i bilaga D:2. Densitets-
värdena ligger i tryckfärgerna cyan, magenta och svart klart högre än
referenstrycket, medan det i gult överensstämmer väl.

5.2.2 Provtryck optimerad för obestruken papperskvalitet
Provtrycket visar tydligt vid en visuell bedömning att det inte kan efter-
likna referenstryckets kvalitet. Provtrycket håller en högre kvalitet, vilket
ger en bättre skärpa i detaljer. Färgåtergivningen är överlag god. Även
hudtoner återges på ett korrekt sätt.

Färgskillnadsvärdena varierar mellan ∆E=2,6 i rött och ∆E=7,3 i svart.
Densitetsmätning visar i jämförelse med referenstrycket att magenta har
en högre densitet, medan svart tryckfärg håller en lägre. Färgrymds-
bedömningen ger att provtrycket väl matchar referenstryckets färgrymd.
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5.3 Fuji Final Proof 5600

5.3.1 Provtryck optimerad för bestruken papperskvalitet
Provtrycket uppvisar en likadan rasteruppbyggnad som referenstrycket.
Bilderna visar upp en mycket god färgöverensstämmelse, dock något mer
cyan överlag i samtliga bildkategorierna. Det medför att referensbilderna
upplevs som något varmare. 

Vid jämförelsen mellan färgrymderna visade det sig att Final Proof
följer referenstryckets väl. Densitetsmätningen visar på bra överens-
stämmelse med det bestrukna referenstrycket, vilket framgår av tabellen
i bilaga E. Mätning av färgskillnad gav en variation från ∆E=2,1 i gult
och ∆E=7,5 i blått, vilket visas av tabellen i bilaga D:3.

5.3.2 Provtryck optimerad för obestruken papperskvalitet
Rasterpunkterna hos provtrycket syns väl, dock inte lika väl som på
referenstrycket. Därigenom upplevs provtrycket hålla en något högre
kvalitet än referenstrycket. Generellt har provtrycket för den obestrukna
papperskvaliteten visuellt en god färgöverensstämmelse, men även här
upplevs bilderna något kallare än referenstrycket. Det på grund av en
upplevd färgskillnad i cyan och toner som innehåller cyan.

Vid en jämförelse uppvisar provtrycket för den obestrukna pappers-
kvaliteten en klart större färgymd än referenstrycket. Färgrymden är
nära på identisk med den som provtrycket för den bestrukna pappers-
kvaliteten uppvisar, vilket framgår av bilaga C:2. 

De färgskillnadsvärden som uppmättes med spektrofotometer visar på
stora skillnader mellan Fujis obestrukna provtryck och referenstrycket.
∆E-värdet varierar mellan 9,5 i magenta och 31,5 i grönt. Densitets-
mätningen visar genomgående på höga värden, vilket redovisas av tabellen
i bilaga E.
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5.4 Hewlett-Packard Designjet 20ps

5.4.1 Provtryck optimerad för bestruken papperskvalitet
Genomgående påverkas samtliga bilder av en något för hög andel cyan
jämfört med referenstrycket. Det kan också avläsas av tabellen i bilaga
E, där densiteten i cyan klart ligger högre än referenstryckets uppmätta
densitet i cyan.

Vid en jämförelse mellan färgrymderna visar det sig att provtryckets
färgrymd följer referenstryckets färgrymd väl för den bestrukna pappers-
kvaliteten. Den är dock något mindre i den gula och röda delen av färg-
rymden. Färgskillnadsmätningen visar på en variation av ∆E-värdet
mellan 3,4 i grönt och 8,4 i magenta. Förutom den högre densiteten i
cyan, överensstämmer de övriga tryckfärgerna väl med referenstryckets
densitet.

5.4.2 Provtryck optimerad för obestruken papperskvalitet
Precis som för provtrycket på den bestrukna papperskvaliteten, påver-
kas samtliga delar av provtrycket för den obestrukna papperskvaliteten
av en för hög andel av cyan. Även detta provtryck uppvisar en hög densitet
i cyan jämfört med referenstrycket. Den gröna kulören, cyan plus gul,
överensstämmer väl med referenstrycket, däremot når inte de röda och
gula detaljerna i provtrycket samma lyster.

Mätning av färgskillnad uppvisar en differens i de primära och sekundära
kulörerna mellan ∆E=1,6 i cyan och ∆E=9,7 i magenta, vilket visas av
tabellen i bilaga D:3. Färmrymdsjämförelsen visar även för den obestrukna
papperskvaliteten på en bra matchning, med en färgrymd som når något
längre i det cyanfärgade området.
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5.5 Indigo E-print 1000 Turbostream

5.5.1 Provtryck optimerad för bestruken papperskvalitet
Vid en jämförelse av hudtoner uppvisar provtrycket en något rödaktigare
nyans, vilket också upplevs i de mörka partierna i bilderna. Mörkt gröna
detaljer innehåller en högre mängd cyan och svart jämfört med referens-
bilderna. Indigon uppvisar problem med återgivningen av de ljusaste
tonerna, där detaljer helt försvinner. Framförallt märks detta väl i snö-
bilden. Provtrycket, som är utfört på MultiArt Silk, uppvisar en god färg-
överensstämmelse med referenstrycket. Tonövergångarna i de mörka
detaljerna klarar Indigon av väl, vilket också återspeglas av mätvärdet
för relativ tryckkontrast och som framgår av tabellen i bilaga G.

Färgrymden matchar referenstryckets färgrymd förhållandevis väl.
Färgskillnadsmässigt varierar mätvärdet mellan ∆E=2,7 i cyan och
∆E=12,4 i blått, vilket visas av tabellen i bilaga D:4. Densiteten i fullton
är genomgående högre, utom i gul tryckfärg där den uppvisar ett något
lägre värde.

5.5.2 Provtryck optimerad för obestruken papperskvalitet
Indigon uppvisar överlag ett förskönat provtryck. I de ljusaste detaljerna
i snöbilden har den även på denna papperskvalitet problem med åter-
givningen. Överlag har provtrycket utfört på den obestrukna pappers-
kvaliteten en kraftig dominans av en blå nyans.

Provtryckets färgrymd för det obestrukna papperet är nära på identiskt
med färgrymden för den bestrukna papperskvaliteten, vilket jämfört med
referenstrycket gör den mycket större i samtliga delar. Den uppmätta
densiteten i provtrycket är jämförbart med det som uppmätts i referens-
trycket. ∆E-värdet varierar mellan 4,0 i gul och höga 21,0 i grönt.
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5.6 Xerox Docucolor 2060

5.6.1 Provtryck optimerad för bestruken papperskvalitet
Xerox Docucolor 2060 har svårt att återge rasterpunkterna i de ljusare
partierna. Färgåtergivningen i mellantoner är väldigt väl överens-
stämmande med referenstrycken, vilket ligger helt i linje med tidigare
erfarenhet av utskrifter baserad på elektrofotografisk teknik. Prov-
trycket uppvisar dock tecken på en något låg nivå av magenta.

Återgivningen av hudtoner är god. Kontrasten i de mörka partierna är
hög, vilket återspeglas i uppmätta värden för relativ tryckkontrast. Över-
lag uppvisar provtrycket på den bestrukna papperskvaliteten en något
kornig bildåtergivning.

Färgskillnaden varierar mellan ∆E=8,5 i svart och ∆E=14,9 i cyan,
vilket tydligare visas av tabellen i bilaga D:4. Densitetsmässigt håller
Xerox genomgående en klart högre nivå än referenstrycket, förutom i
magenta där den är något lägre.

5.6.2 Provtryck optimerad för obestruken papperskvalitet
Färgerna stämmer inte överens med referenstrycket vid en visuell
bedömning, vilket även visar sig i en färgskillnadsmätning av de primära
och sekundära kulörerna. ∆E-värdet varierar i provtrycket mellan 4,6 i
svart och höga 31,7 i grönt.

Rasteråtergivningen skiljer sig från referenstrycket, genom att prov-
tryckets rasterpunkter är av en markant mindre storlek. Det har sin
orsak i att provtrycket är utskrivet med ett 150-linjers raster av konven-
tionell modell. I slutändan ger detta ett förskönat tryck. Densiteten är
genomgående högre i provtrycket, främst i cyan, vilket visas av tabellen i
bilaga E. 
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6. Ekonomi
Vid en nyinvestering av digital provtrycksutrustning bör de ekonomiska
aspekterna inte endast beröra utrustningens inköps- och utskriftspris.
Även användarmöjligheter och begränsningar bör vägas in i samman-
hanget.

Av de i studien deltagande provtryckssystemen är det endast Fuji Final
Proof 5600 som är begränsad till att endast framställa provtryck. Fujis
provtryckssystem har, med tanke på ovanstående, en hög inköpkostnad.
Dessutom har den en hög utskriftskostnad.

Hewlett Packard, med HP Designjet 20ps, har det billigaste prov-
tryckssystemet i denna studie med en förhållandevis låg kostnad per
utskrift, kan även användas för fotoutskrifter och affischer i formatet
A3+. AgfaJet Sherpa 24 och Epson Stylus Pro 9000 placerar sig i mellan-
skiktet gällande kostnader med ett något högre inköpspris än HP, men
med liknade utskriftspris. Dessa två har också möjlighet att skriva ut
fotoutskrifter och storformatsaffischer.

Indigo E-Print 1000 Turbostream och Xerox Docucolor 2060 är två dyra
investeringar för enbart provtryck. Därför används de mer sällan för prov-
tryck till offset. Dessa digitala tryckpressar används nästan uteslutande
till att producera trycksaker i volymer upp till cirka 3000 exemplar och
provtryck framställs endast inför upplagetryckning i den samma. Inköps-
och utskriftskostnad för respektive provtryckssystem redovisas i tabell,
bilaga H.

7. Användarvänlighet
Utvecklingen och övergången från analoga till digitala provtryckssystem
talar för både fortsatt framtagande av provtryck och för miljön. Med de
digitala provtryckssystemen och olika RIP-lösningar produceras prov-
tryck snabbt och effektivt, utan vare sig filmframtagning och användande
av kemikalier. 

Hela arbetsflödet är idag helautomatiserat, där en digital fil eller
dokument, skickas genom processen och skrivs ut av provtryckssystemets
utskriftsenhet. Användaren behöver dock ha grundlig kompetens i flera
olika programvaror, eftersom de digitala provtryckssystemen omgärdas
av dessa.

7.1 Kalibreringsutrustning
Kunskap i kalibreringsrutiner och dess utrustning, för framtagande av
korrekta provtryck och upprätthållande av en stabil process, är en annan
viktig egenskap som användaren måste besitta. Digitala provtrycks-
system är lättare att kalibrera än de analoga, eftersom de eventuellt upp-
komna felen enkelt åtgärdas direkt i programvaran. För många grafiska
företag ingår kalibreringsrutiner i den kvalitetssäkring som företaget
förbundit sig med att certifiera sig mot, exempelvis ISO 9001:2000.
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7.2 Remote Proofing
Några av de i studien förekommande provtryckssystemen har möjlighet
att använda Remote Proofing. Remote Proofing betyder att man kan
sända underlaget för ett digitalt provtryck tillsammans med nödvändiga
inställningar till en annan provtrycksutrustning av liknande modell och
där erhålla en analog utskrift. Med detta förfarande kortas ledtiderna för
att erhålla ett godkännande av kund betydligt, eftersom kunden själv
kan skriva ut sitt provtryck.

7.2.1 Hantering av Remote Proofing
Prepressföretaget skapar en PDF-fil av det digitala dokumentet som inne-
håller information angående de bilder, texter och fonter som återfinns i
dokumentet. Under inställningar anges bland annat titel på arbetet och
namn på den som skapat provtrycket. Dessutom skall den ICC-profil som
utskriftsenheten skall matchas mot, samt den upplösning som provtrycket
skall framställas med anges. 

Beroende på leverantör av provtryckssystem väljs profil för pappers-
kvalitet alternativt profil för utskriftsenhet. Dessa inställningar sparas
som en JDF-fil (Job Definition Format) och läggs därefter samman med
PDF-filen till en Remote Proofing-fil. Denna fil får filändelsen RPF som
betyder Remote Proofing Format. Därefter är provtrycket färdigt för
utskrift på prepressföretagets digitala provtryckssystem.

Den digitala filen sänds därefter till kunden för godkännande. För att
begreppet Remote Proofing skall fungera är det ett krav att kunden har
en provtrycksutrustning av samma modellserie som prepressföretaget.
Ytterligare en detalj som är viktig är att utskriftsenheterna är kalibrerade.
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8. Beskrivning av provtryckssystem
Nedan följer en redogörelse av varje system som beskriver utskrifts-
teknik, färger, papper, utskriftsprestanda, arbetssätt och ekonomi. 

8.1 AgfaJet Sherpa 24
Provtryckssystemet från Agfa ingår i modellserien Sherpa. AgfaJet
Sherpa 24 är den minsta modellen i serien med en utskriftsbredd på 61
centimeter (41 inch) och den klarar av utskrifter från både rulle och ark. 

Till detta provtryckssystem använder Agfa sin egen RIP-lösning,
Apogee Serie 2 Proofer RIP, tillsammans med färghanteringssystemet
Agfa Color Tune. En AgfaJet Sherpa 24 stöder med Apogee arbetsflöde
filformaten Adobe PostScript 3, PDF, EPS och TIFF.

Agfas Sherpa 24 baseras på bläckstråleteknik med sex stycken Micro
Piezo skrivarhuvuden från Epson. Färgerna är cyan, magenta, gul, svart,
ljus cyan och ljus magenta. Genom att använda de två ljusa kulörerna av
cyan och magenta, kan Sherpa 24 nå en större färgrymd med fler varia-
tioner på toner som följd. Därigenom kan den även återskapa de svåra
färgerna som återfinns i bland annat hudtoner. Det pigmenterade bläcket
finns i behållare om 110 milliliter.

AgfaJet Sherpa 24 skriver ut med en maximal upplösning av 720x720
dpi och offsetfärger enlig Eurostandard och SWOP kan reproduceras.

För provtryck rekommenderar Agfa att man använder deras special-
papper för provtryck, AgfaJet Digital Proofing Base. Papperet finns i två
utföranden, Satin och Gloss. I denna studie användes papperskvaliteten
Satin, vilket motsvarar MultiArt Silk hos offsetpapper. En AgfaJet
Sherpa 24 klarar pappersformat upp till en bredd av 61 centimeter.
Maximal längd för ark är 91 centimeter och för rulle är maximala längden
90 meter. Standard offsetpapper kan inte användas för utskrift på en
AgfaJet Sherpa 24.

Vid en provtrycksutskrift rekommenderas att man kalibrerar utskrifts-
enheten och det utfördes vid denna provtryckning med en extern spektro-
fotometer, X-Rite DTP41. Kalibreringen sker genom att Sherpans Color
Splitting Table, en utskrift av blandade mätfält, mäts in med hjälp av
programvaran QMS Tool 1.0, Quality Management System. Därefter
skrivs en IT8.7/3 DTP41 ut på bläckstråleskrivaren. Inmätning av IT8-
kartan utförs i programmet CMS Tool, Color Management System. En
gång i veckan rekommenderas att skrivarhuvudena görs rena och att
man kontrollerar ovanstående resultat från inmätningen i QMS Tool
med föregående veckas inmätning.

I programmet ColorTune 4.0 skapas en så kallad Proofer-fil (ICC-profil)
för Sherpan. För att åstadkomma en färgmatchning mellan referens-
tryckets ICC-profil och Sherpans utskriftsprofil aktiveras dessa i Sherpa
proofer RIP. Referensryckets ICC-profil kallas för källprofil och Sherpans
profil kallas för målprofil. I de fall som tryckeriet inte har någon ICC-
profil finns det färdiga standardprofiler att tillgå.

En AgfaJet Sherpa 24 kostar 138 350 kr exklusive moms och har en
total utskriftskostnad inklusive bläck och papper på ungefär 19 kronor.
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8.2 Epson Stylus Pro 9000
Epsons provtryckssystem representeras i denna studie av bläckstråle-
skrivaren Epson Stylus Pro 9000. Med ett maximalt utskriftsformat av
storlek B0+ (1580x1118 millimeter) klassas den som storformatsskrivare.
Förutom till provtryck används bläckstråleskrivaren i fotolaboratorier
för framtagande av fotografier samt för affischer och master som därefter
används som förlaga till kopiering.

Epson Stylus Pro 9000 är utrustad med Epsons Micro Piezo skriv-
huvud vars bläckdroppar kan anta en minsta storlek om tre picoliter.
Den använder pigmenterat bläck i de sex färgerna cyan, magenta, gul,
svart samt ljus cyan och ljus magenta. Dessa färger förvaras i separata
höghastighetpatroner om 220 milliliter. Den maximala utskriftsupp-
lösningen är 1440x720 dpi.

Till denna provtryckning har ett halvmatt papper, Graphic Coated
Paper, valts (Silk Matt 150g). Upplagepapper för offsettryck kan inte
användas till detta provtryckssystem, utan endast specialpapper
rekommenderas för utskrifter. Epson Stylus Pro 9000 har en utskrifts-
bredd för rulle från 210 till 1118 millimeter och längd upp till 45 meter.
För skurna ark är jämförande breddmått 297 till 1118 millimeter med ett
längdmått från 420 till 1580 millimeter.

En RIP av modell Color XXL från BEST har använts vid denna prov-
tyckning, men även RIP-lösningar från andra tillverkare som till exempel
Fiery är lämpliga. Dessa RIP-enheter stöder de vanligast förekommande
filformaten. Med programfunktionen RIP One ges möjlighet att ta emot
färdigrastrerade filer för provtryck, som för filmsättare och CtP-utrustning.
Denna funktion medverkar till kontroll av moiré, rasterrosetter och
rastervinklar.

Vid framtagande av provtryck på en Epson Stylus Pro 9000 matchas
utskriftsenhetens ICC-profil mot offsettryckets ICC-profil. Detta utförs i
RIP-enheten. I Kvalitetsläge ger den 16 stycken utskrifter i A3-format
per timme. I Snabbläge tredubblas hastigheten.

Epson Stylus 9000 Pro kostar inklusive RIP och nätverkskort 135 000
kronor och en utskrift i A3-format ungefär 15 kronor.
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8.3 Fuji Final Proof 5600
Fujifilms provtryckssystem, Final Proof 5600, som nästan uteslutande
används till provtryck, består av skrivare, laminator, Fujifilm CelebraNT
RIP och Fujifilm PM System s/w. Den använder pigmentbaserat laminat
i CMYK-färgerna, identiskt med Fujis analoga provtryckssystem Color-
Art. Dessa färgpigment stöder färgstandarderna Eurostandard, SWOP
och Japan color. Genom laserteknik och möjlighet att använda samma
RIP och upplösning som till filmsättare alternativt CtP-utrustning får
man ett rastrerat digitalt provtryck. Detta möjliggör kontroll av punkt-
förstoring, gradation och moiré.

Fujifilm har två produktionsarbetsflöden, CelebraNT och Rampage,
där färghantering ingår som ett steg i processen. 

Referenstryckets ICC-profil läggs med dokumentet till RIP-enheten för
en färgkonvertering till CMYK. Oftast utförs denna färgkonvertering
utanför arbetsflödet med en annan programvara, vanligtvis IQueue.
Dokumentfilen, vad det gäller färghantering med ICC-profiler, passerar
då orörd genom RIP-enheten.

Fujis provtryckssystem Final Proof 5600 klarar de flesta upplagepapper
vid utskrift, men Fuji rekommenderar en bestruken papperskvalitet.
Möjligheten med att laminera utskrifterna på upplagepapper gör att man
bättre kan simulera det slutliga upplagetrycket. Final Proof 5600 klarar
utskriftsformat upp till 820x548 millimeter.

Fujifilm CelebraNT RIP alternativt Rampage, kan generera upplös-
ningar om 2400, 2438 och 2540 dpi och med rastertätheter på 120, 133,
150, 175 och 200 lpi. Final Proof 5600 kan konfigureras att skriva ut från
andra RIP-lösningar. Den klarar att läsa både PostScript och Pdf-format
samt filformaten EPS och TIFF.

Vid provtryckning kalibreras först provtryckssystemet med en DTP 41
online-spektrofotometer från X-Rite. En färgstripp körs ut och mäts upp
för att jämföras med en referensfil. Detta utförs en gång i månaden. 

Fuji Final Proof 5600 gör utskrifter via laserdiod på de pigment-
baserade laminaten i cyan, magenta, gul och svart och fästs därefter
på upplagepapper i laminatorn.

Ett provtryck i A3-format tar cirka åtta minuter att skriva ut. En
investering av provtryckssystemet Final Proof 5600 kostar cirka 1 490 000
kronor. En utskrift kostar omkring 180 kronor.
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8.4 HP Designjet 20ps
Provtryckssystemet från Hewlett Packard ingår i modellserien Designjet.
Denna serie utgörs av tre modeller; 10ps, 20ps och 50ps och det är mellan-
modellen 20ps som utvärderats i denna studie. Samtliga modeller är ark-
matade. 

Den billigaste modellen, 10ps utan nätverkskort, vänder sig till det
grafiska enmansföretaget alternativt det mindre företaget utan krav på
arbete mot en nätverksserver. 20ps innehåller ett nätverkskort vilket gör
den lämplig för större företag där arbetet sker i grupper över ett nätverk.
Till denna enhet ingår i grundutförande även ett större pappersmagasin. 

Den dyraste modellen i Designjetserien, 50ps, har en mer avancerad
programvaru-RIP från Heidelberg, vilket gör den mer lämplig för prepress-
företag vid deras skapande av provtryck. De övriga modellerna stöder
användandet av RIP-lösningar från förutom Heidelberg, även från Amia-
ble, BEST, Seecolor och Onyx.

Samtliga enheter baseras på bläckstråleteknik med sex stycken
skrivarhuvuden. Förutom de i sammanhanget vanligt förekommande
tryckfärgerna cyan, magenta, gul och svart, använder HP Designjet ljus
cyan och ljus magenta för att uppnå en högre färgrymd och därigenom
kunna återskapa fler färger. För att hålla ned åtgången av svart färg
används ett färgpulverbaserat svart bläck.

Varje skrivarhuvud består av 304 små munstycken och var och en av
dem kan avge bläckdroppar i storleksordningen fyra picoliter. Detta med-
verkar till att HP Designjet på ett högkvalitativt fotopapper uppnår en
upplösning på maximala 2400x1200 dpi. Hewlett Packard anger att deras
provtryckssystem klarar av att återge 90% av Pantone-färgerna och 100%
av standardoffsetfärgerna enligt bland annat Eurostandard och SWOP. 

För provtryck rekommenderar Hewlett Packard att man använder
något av deras för ändamålet framtagna specialpapper; HP Proofing
Matte (obestruket), HP Proofing Semi-Gloss (bestruket) och HP Proofing
Gloss (högbestruket). Dessa finns i formatet A3+ (330x483 millimeter),
vilket är det maximala utskriftsformatet för denna enhet.

En HP Designjet 20ps stöder filformaten Adobe PostScript 3, PDF, EPS
och TIFF, endast RIP-enheten sätter gränsen. Vid utskrift rekommen-
deras att man kalibrerar utskriftsenheten och det utförs via den inbygg-
gda kalibreringsutrustningen, en så kallat closed-loop färg-kalibrering. 

En RPF-fil skapas vilken består av dokumentet i Pdf-format samt ett
JDF-tillägg, med för det specifika provtrycket aktuella inställningar.
Därefter kan utskrift ske på valfri skrivare i Designjetserien, även kallat
för Remote Proofing. I JDF-tillägget matchas de av Hewlett Packard
framtagna pappersprofilerna mot en ICC-profil skapad för den utskrifts-
enhet som senare skall utföra upplagetryckningen. Inga färgkorrektioner
är nödvändiga vid provtryckningar med provtrycksenheten Designjet
20ps. En färgutskrift utskriven i högsta kvalitet på ett glättat papper tar
cirka fyra minuter.

En HP Designjet 20ps kostar 16 400 kr exklusive moms och har en
total utskriftskostnad inklusive bläck och papper på ungefär 15 kronor.
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8.5 Indigo E-print 1000 Turbostream
Indigo E-print 1000 Turbostream är en arkmatad digital tryckpress och
dess egentliga arbetsområde är att producera trycksaker från visitkort
upp till 120-sidiga broschyrer i A4-format. Som provtryckssystem är den
främst använd vid upplagetryckning i samma press.

Indigos tryckpress baserar sin teknik på elektrofotografisk utskrifts-
teknik och våta toner. I denna studie var den försedd med en RIP-lösning
av modell Sun E-RIP och ett Pdf-flöde av modell Prinergy.

Indigo E-print 1000 Turbostream trycker med sex färger och de är för-
utom standardfärgerna cyan, magenta, gul och svart på denna tryckpress
kompletterade med ljus cyan och ljus magenta. De två sistnämnda kan
även ersättas med två Hexachrome-kulörer för utökad färgrymd. Med
sina våta toner är Indigo den enda digitala tryckpressen i sitt slag.
Utskriftsupplösningen är på denna tryckpress 800 dpi.

Tack vare att Indigo E-print 1000 Turbostream trycker med våta toner
på papperet via en gummiduk, liknande den traditionella offsettekniken,
klarar den av att trycka på de flesta standard offsetpapper som används
på marknaden. Den klarar även av att trycka på OH-film, självhäftande
klisterpapper och diverse plastmaterial. Det viktigaste är att de inte
dammar och har för fet yta. Den klarar av att trycka på pappersark med
en ytvikt mellan 80 och 300 gram. Indigo E-print 1000 Turbostream klarar
av pappersformat upp till A3+, 320x460 millimeter.

RIP-enheten och den digitala tryckpressen stöder dokumentformaten
PDF, EPS, TIFF och PostScript. Även filer från Quark Xpress, Adobe
Indesign och Adobe Pagemaker stöds och kan skrivas ut direkt.

Vid denna provtryckning användes ingen ICC-hantering utan prov-
trycket skrevs ut direkt från ett tryckbart Pdf-dokument. Bilderna i
dokumentet var separerade med referenstryckets ICC-profil vid skapandet
av Pdf-filen. Från den grundinställning som var förvald i tryckpressen,
med 20% punktförstoring rakt över samtliga färger, justerades den vid
båda provtryckningarna för att efterlikna referenstrycken så mycket som
möjligt. För provtrycket, som utfördes på den bestrukna papperskvaliteten,
minskades punktförstoringen i cyan med fem procent och i magenta med
två procent. Förhållandet vid provtryckning på den obestrukna pappers-
kvaliteten var en minskning med två procentenheter i magenta och tre
procent i gul färg. 

Vid en tryckning med Indigo E-print 1000 Turbostream förs de våta
tonerna över till en laddad fotokonduktor, som i sin tur för över den våta
tonern till en gummibeklädd trumma. Därefter överförs färgen till
papperet genom ett trycknyp, liknande det inom offsettekniken. Varje
delfärg överförs en i taget, vilket gör att en fyrfärgsutskrift går igenom
tryckprocessen fyra varv. Till skillnad mot offset förs färgen över till
papperet med 100%, vilket i offsettekniken endast görs med cirka 25%.
Tryckhastigheten är cirka 1000 fyrfärgsutskrifter i A3-format per timme,
om de trycks ensidigt.

En Indigo E-print 1000 Turbostream kostade ny ungefär fyra miljoner
kronor och ett provtryck som utförs i samband med upplagetryckning på
samma maskin kostar totalt med färg och papper cirka tio kronor.

Tomas Olsson
Per Vendel
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Utvärdering av digitala provtryckssystem

29



8.6 Xerox Docucolor 2060
Xerox Docucolor 2060 är en digital tryckpress som trycker med torra toner
i singel-pass-teknik. Pressen trycker med CMYK-färger som levereras
var för sig i kassetter om cirka två kilo. Xerox kulörsystem kan simulera
tryckfärgsstandarderna Eurostandard och SWOP.

Xerox Docucolor 2060 är lönsam dels för tryck i små upplagor upp till
1000 tryck, men även för större upplagor om 1000 - 5000 exemplar. Detta
grundar sig på den låga startkostnaden och en tryckkapacitet på 3900 A3
i timmen. Provtryck lämpar sig i denna digitala tryckpress i och med att
det går snabbt och utskriftskostnaden är låg, tre kronor per utskrift. Det
som talar emot provtryck i denna press för till exempel offsettryck är att
Xerox Docucolor 2060 är en dyr investering för enbart provtryck. Vanli-
gare är att Xerox Docucolor 2060 används för att producera upplagetryck
och att då provtryck framtages för dessa upplagor. 

Fördelarna och möjligheterna med Xerox Docucolor 2060 är att den
kan trycka Print-On-demand och variabeltryck. Xerox Docucolor 2060
trycker med elektrofotografisk teknik där färgerna, CMYK, består av
torra toner. Varje tryckfärg har en trumma där en CMYK-separerad
avbild attraherar de torra tonerna. Trumman avger i sin tur tryckbilden
på ett bälte, så kallad Digital Blanket, där färgerna läggs på varandra i
ordningen gul, magenta, cyan och svart. Trycket överförs därefter till
papperet, med singel-pass teknik. 

Med ett exakt registersystem läggs bilden centriskt på arket. Denna
teknik gör att vid duplextryckning hamnar tryckbilden exakt mot varandra.
Trycket fixeras på papperet via en BeltNip Fuser, som är en upphettad
vals som pressar fast tonerna på papperet. Innan utskrifterna läggs i
avläggaren passerar de en utjämningsenhet som jämnar ut papperet, vilket
därmed ger en jämn tryckkvalitet från första till sista trycket. Pressen
trycker med en upplösning av 600 dpi.

Xerox rekommenderar att man trycker enbart på Xeroxpapper, andra
papperskvaliteter tar man inte ansvar för. Pressen klarar format upp till
A3+, 320x488 millimeter samt ytvikter på 64-280 g/m2. 

Kalibrering sker mot respektive papperskvalitet och ett utskrivet
testark mäts upp av en X-Rite densitometer för att därefter jämföras med
en referensfil.

Till Xerox Docucolor 2060 används vanligen en Fiery EX 2000 RIP
som klarar att läsa PostScript och Pdf-format. Den har även stöd för
ICC-hantering. Vid denna provtryckning rippades först dokumentet och
därefter tilldelades en pappersprofil för respektive papperskvalitet.

En Xerox Docucolor 2060 kostar med tillhörande utrustning, beroende
på avtal, cirka 1 500 000 kronor och en utskrift cirka tre kronor.

Tomas Olsson
Per Vendel
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Utvärdering av digitala provtryckssystem

30



9. Papper för provtryck
Papper ämnade för de flesta digitala provtryckssystemen skiljer sig åt
betydligt från papper som används för de analoga provtryckssystemen,
eftersom de digitala kräver papperskvaliteter anpassade för utskrifts-
enheten. Papperets beskaffenhet är viktig eftersom färgen och bildåter-
givningen påverkas i hög grad av det papper som används.

De digitala provtryckssystem som använder bläckstråleteknik är
beroende av papper som har en kemisk sammansättning i bestryknings-
skiktet där bläckdropparna absorberas och torkar snabbt. Vid användning
av exempelvis ett obestruket offsetpapper, dras bläcket in i papperets
porer och en så kallad blödning uppstår, vilket bland annat förorsakar
kontrastlösa bilder.

De provtryckssystem som använder torra toner i kombination med
elektrofotografisk tryckteknik är också beroende av speciella pappers-
egenskaper. 

Papper för digitaltryck skall vara framställt av träfri pappersmassa för
att erhålla styrka och ljushet. Baspapperet är det samma i specialpapper
som i standard offsetpapper, medan fukthalten och ytkemin (bestryk-
ningen) för att uppnå en hög ytjämnhet skiljer sig. 1)

Eftersom den elektrofotografiska trycktekniken baseras på att
trumman, tonern och papperet utsätts för elektriska laddningar, är det
för att uppnå en god tryckkvalitet viktigt att papperet har en låg fukt-
halt. Detta för att tonerpartiklarna skall bli kvar i sitt rätta läge. För hög
fukthalt i papperet ökar dess ledningsförmåga, vilket medför att jämn
laddning inte kan hållas. Det kan då ge upphov till mottling och tryck
med låg densitet. För att motverka detta kan papperstillverkarna till-
sätta salttillsatser i pappersframställningen. 1)

För arkpapper vill man undvika curl. Detta elimineras genom att
papperet packas och lagras tätförslutet av plast, fram till användning
samt att papperet lagras i tryckeriets lokaler, som bör vara rätt luft-
konditionerade. 1)

Parametrarna för lagerhållning och hantering av papper är viktiga att
följa. Den relativa luftfuktigheten ska ligga mellan 30-40% för papper
anpassade till torra toner och bläck. För papper anpassade till våta toner
och offsetfärger bör den vara 45-55%. Temperaturen ska i bägge fallen
ligga mellan 19-23°C. 1)

Enligt Papper för Digitaltryck utgiven av MODO Paper, bör papper
anpassat för provtryck ha nedanstående egenskaper. 1)

•Låg konduktivitet genom anpassad absolut och relativ fuktighet
•Utmärkt ledningsförmåga
•Ytjämnhet och liksidighet
•Bra formering
•Rätt fiberorientering
•Perfekt banspänning
•Goda friktionsegenskaper
•Minsta möjliga pappersdamm
•Korrekt rullning och emballering av rullarna hos pappersleverantören
•Ingen vågighet eller curl under utskriftsprocessen
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För kunden är papperets ytstruktur samt pappersfärg av relativt stor
betydelse. Flera av de analoga provtryckssystemen laminerar på upplage-
papper, vilket ger ett förskönat utseende av trycket och en färgåtergivning
som vida överglänser det kommande upplagetrycket.

Papperskvaliteterna som anpassats för digitala provtryckssystem ger
känslomässigt ett bättre intryck, framförallt när det gäller de bestrukna
kvaliteterna. Det verkar fortfarande som om det finns alldeles för få
obestrukna papperskvaliteter som är anpassade för digitalt tryck. De
som finns har samtliga en form av bestrykningsskikt för att optimeras
för den specifika utskriftstekniken. 

9.1 Referenstryck
MultiArt Silk 130 g/m2 (MAS) är ett träfritt, högbestruket papper med
sidenmatt yta. Det har en hög ytjämnhet och vithet. MAS betecknas som
TCF (Totally Chlorine Free). MultiArt Silks primära användningsområde
är reklamtryck, broschyrer, affischer och böcker. Dessutom är det mycket
lämpligt för text med sin reflexfria yta. 2)

MultiArt Silk är sammansatt av en blandning av kort- och långfibrig
kemisk massa och som fyllmedel i ytvikterna till och med 150 g/m2

används PCC (fälld kalciumkarbonat), vilket ger papperet hög bulk, styv-
het och opacitet. Papperskvaliteten är neutrallimmat. Det tillverkas av
Stora Enso Fine Paper vid Mölndals pappersbruk och Stora Enso Fine
Paper vid Oulu i Finland. 2)

Uppmätt L-värde (vithet): 94,8%

StoraFine 130 g/m2 (SF) är ett vitt, träfritt och obestruket papper. Stora-
Fines primära användningsområde är reklamtrycksaker, broschyrer,
kataloger, böcker och blanketter. Dessutom är papperskvaliteten mycket
lämplig för text med sin reflexfria yta. 2)

StoraFine är sammansatt av en blandning av kort- och långfibrig
kemisk massa samt med kalciumkarbonat som fyllmedel. Papperet är
neutrallimmat. Det tillverkas av Stora Enso Fine Paper vid Mölndals
pappersbruk. 2)

Uppmätt L-värde: 94,6%

9.2 Agfa
AgfaJet Digital Proofing Base (ADPB) har en ytvikt på 150 g/m2. Yt-
skiktet består av en hartsbestrykning. Det är framtaget för att AgfaJet
Sherpa-seriens provtryckssystem skall kunna reproducera en större färg-
rymd. För att skydda samt återge färgerna bättre vid utskrift läggs ett
transparent lager ovanpå.

Jämfört med referenspapperskvaliteten MultiArt Silk har ADPB en
neutralt vit ton som överensstämmer väl. Känslomässigt är ADPB likt
MAS, dock är ytstrukturen något jämnare. Detta kan ha sin orsak i det
skyddslager som Sherpan applicerar över provtrycket. Färgskillnads-
värdet ∆E=3,2. Jämfört med referenspapperskvaliteten StoraFine har ADPB
en gulare ton och en mycket jämnare yta. Färgskillnadsvärdet ∆E=4,5.
Uppmätt L-värde: 96,4%
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9.3 Epson
Graphic Coated Paper (GCP) är ett mattbestruket papper i silkkvalitet
med en ytvikt på 150 g/m2. 

Jämfört med referenspapperskvaliteten MultiArt Silk har GCP en
jämnare ytstruktur och en närmast fotoliknande kvalitet. För att efter-
likna referenspapperet har en bakgrundsfärg i CMY lagts på. Färg-
skillnadsvärdet ∆E=3,6.
Uppmätt L-värde: 90,9%

Jämfört med referenspapperskvaliteten StoraFine har GCP en klart
jämnare yta. Även på denna papperskvalitet är en bakgrundsfärg pålagd
för att simulera pappersvitt från SF. Färgskillnadsvärdet ∆E=3,7.
Uppmätt L-värde: 91,2%

9.4 Fuji
MultiArt Gloss 170 g/m2 (MAG) är ett träfritt, högbestruket papper med
hög ytjämnhet, vithet och glans. MAG betecknas som TCF (Totally
Chlorine Free). 2)

Jämfört med referenspapperskvaliteten MultiArt Silk har MAG en
klart ytjämnare struktur. En bidragande orsak till detta är att prov-
tryckspapperet har laminerats vid provtryckningen. MAG och MAS har
en väl överensstämmande pappersvita, vilket kan avläsas i färgskillnaden
∆E=0,7.

MultiArt Gloss och StoraFine skiljer sig åt betydligt eftersom MAG är
ett högbestruket papper med en mycket jämn yta, medan SF är ett
obestruket papper med en högre ytråhet. Färgskillnadsmässigt skiljer
sig inte de två papperskvaliteterna åt speciellt mycket, med ett ∆E=1,9.

Papperskvaliteten MultiArt Gloss är sammansatt av en blandning av
kort- och långfibrig kemisk massa. Papperet är neutrallimmat och till-
verkas av Stora Enso Fine Paper vid Oulu och Mölndal pappersbruk. 2)

Uppmätt L-värde: 93,7%

9.5 Hewlett-Packard
HP Proofing Semi-Gloss 150 g/m2 överensstämmer mycket väl med referens-
papperskvaliteten MultiArt Silk. Dock har det en något kallare ton vilket
går igen i bilderna på provtrycket. Färgskillnaden, jämfört med MAS, är
uppmätt till ∆E=2,1.
L-värde: 92,9%

HP Proofing Matte 150 g/m2 har jämfört med referenspapperskvaliteten
StoraFine en något jämnare ytstruktur. Färgmässigt har det en något
kallare ton, liknade HP Proofing Semi-Gloss. Den visuella bedömningen
av pappersvitt återspeglas inte i det uppmätta ∆E-värdet på 1,6 som
erhållits. 
L-värde: 93,2%
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9.6 Indigo
MultiArt Silk 130 g/m2 samt StoraFine 130 g/m.2

Se tidigare beskrivning av referenspapper.

9.7 Xerox
Xerox Colotech 210 g/m2 är ett bestruket papper av gloss-kvalitet. Jämfört
med referenspapperskvaliteten MultiArt Silk har Xerox Colotech en god
överensstämmelse i både pappersvithet och ytstruktur. Färgskillnads-
värdet är ∆E=2,5.

Av någon oförklarlig anledning finns det små gula punkter över hela
pappersarket. Dock påverkar dessa punkter inte bildåtergivningen och
helhetsintrycket. I vilken utsträckning det påverkar färgskillnaden i
pappersvitt får vara osagt. Klart är att de gula punkterna anbringats i
tryckpressen.
L-värde: 92,1%

Neusiedler Color Copy 160 g/m2 är en obestruken matt papperskvalitet.
Jämfört med referenspapperskvaliteten StoraFine har papperet som
använts en klart jämnare ytstruktur. Färgmässigt upplevdes papperet
något vitare än referenspapperet. Färgskillnadsvärdet är ∆E=3,3. De
gula punkterna återfinns även i detta provtryck.
L-värde: 92,8%
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Diskussion
De analoga provtryckssystemen har samtliga den fördelen att det går att
kontrollera rastreringen i provtryck. Inom de digitala provtrycks-
systemen är det endast ett fåtal som klarar av att framställa rastrerade
provtryck. De flesta av dessa provtryckssystems utskrifter har ett stokastiskt-
liknande raster, vilket inte återspeglar det raster som senare används för
konventionell offsettryckning.

När man talar om att ett referenstryck inte överensstämmer med prov-
trycket, ska man inte bara se till färgåtergivning. Man bör också ta fasta
på skillnaden i  papperets vithet, ytstruktur, färgernas pigment samt om
provtrycksutrustningen kan återge raster liknande offset. 

En del leverantörer har anmärkt på att deras provtryckssystem ger en
mindre färgrymd än den klarar av i vanliga fall, när den matchas mot
referenstryckets ICC-profil. Tanken med denna studie var inte att
bedöma vad provtryckssystemen klarar i storlek av färgrymd, utan att se
hur väl de kunde återge referenstrycket samt matcha färgrymden. I dessa
provtryck har flera av de digitala provtryckssystemen en klart större
färgrymd än offset, vilket visar att de inte kan matcha referenstrycket
fullt ut.

Provtryck är till för prepressavdelningen för korrektur och kontroll, för
tryckeriet vid inställningar och justeringar samt för kundgodkännande.
Kunden är idag med vid cirka 30-40% av intagen i press och godkänner
där upplagan. Detta kan ses som framtagning av provtryck i press. Trots
att de moderna tryckpressarna idag har en klart kortare intagstid och
lägre makulaturavgång, är det oftast tidskrävande och kostsamt för
tryckeriet när kunden är närvarande vid intag.

Alla provtryckssystem hade svårt att efterlikna referenstrycket på den
obestrukna papperskvaliteten, StoraFine, vilket kan ha en orsak i att
trycket var framställt med en för papperskvaliteten icke optimerad
rastertäthet, 100 lpi. En anpassad rastertäthet för StoraFine bör vara
120-133 lpi, bland annat beroende på tryckpress. Provtrycksutrustningarna
framställde provtrycken överlag i en rastertäthet av 150 lpi vilket kan
vara orsaken till att utskrifterna i flera fall blev förskönade.

För att kunna bedöma användarvänlighet och begränsningar på ett
bättre sätt samt ha möjlighet till uppföljning av grundinställningar
av de digitala provtryckssystemen, var en önskan att få medverka
vid samtliga provtryckningar. Eftersom en del av tryckningarna
utförts hos företag inom den grafiska branschen och inte hos leveran-
tören av provtryckssystemet, har det på grund av tidspress hos före-
tagen inte alltid varit möjligt att nå den önskan.
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Slutsats
De tre provtrycksteknikerna skiljer sig väsentligt åt vad det gäller tryck-
färgernas reologi, färgöverföring till papper samt utskriftshastighet, vilket
redovisas mer utförligt i Sammanställningstabellen, bilaga H.

De digitala provtryckssystemen klarar samtliga av att återge referens-
trycken i offset på ett bra sätt. Provtryck optimerade för bestruket papper
visar generellt upp en bra färgöverensstämmelse, framförallt i mellan-
toner och mörka toner, dock något sämre i detaljer som innehåller
kulörerna blått och grönt. Provtryckssystemen som baseras på elektro-
fotografisk teknik har svårt att återge de allra ljusaste tonerna, vilket
bland annat beror på att de inte klarar av att hålla laddningen vid toner-
överföringen till papperet.

Generellt upplevs provtryck, optimerade för obestruket papper, som
svårare att återge på ett korrekt sätt. Detta har sin orsak i att de special-
papper som används för simulering av obestruket offsetpapper har för
jämn ytstruktur, vilket förskönar bildåtergivningen. Endast Fujis och
Indigos provtryckssystemen, klarar av att framställa provtryck på valda
referenspapper. 

Eftersom provtryckssystemen från Agfa, Epson och Hewlett Packard
matchar en egen ICC-profil mot referenstryckets ICC-profil erhålles en
färgrymd som följer referenstrycket bra. Flertalet av de utvärderade prov-
tryckssystemen använder sex färger, cyan, magenta, gul och svart samt
ljus cyan och ljus magenta. Detta gör att de kan variera färgåtergiv-
ningen och erhålla en större färgrymd om så önskas.

Den ekonomiska jämförelsen mellan de utvärderade provtrycks-
systemen omfattar inköpspris av utrustning samt utskriftskostnad för
ett provtryck i A3-format. Inköpspriserna på de i studien utvärderade
provtryckssystemen varierar stort. Hewlett-Packards Designjet 20ps,
som är den billigaste, betingar ett pris av 16 400 kronor och den dyraste,
den digitala tryckpressen Indigo E-print 1000 Turbostream, kostade 1995
cirka 4 miljoner kronor. Detta beroende på användarmöjligheter och
begränsningar för utskriftssystemen. Även utskriftskostnaderna för prov-
tryckssystemen i denna studie varierar kraftigt och kostar mellan tre
kronor upptill 180 kronor.

De digitala provtryckssystemen är helautomatiserade, vilket för-
enklar operatörens framtagande av ett provtryck väsentligt jämfört
med ett analogt provtryckssystem. Dock kräver flera av de digitala
systemen en relativt omfattande utbildning för ett korrekt handhavande.
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Bilaga B:1Testform bestruket
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Bilaga B:2Testform obestruket
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Bilaga C:1Färgrymd

Agfa Bestruket                                                                 Obestruket

Epson Bestruket                                                                  Obestruket



Bilaga C:2Färgrymd

Fuji Bestruket                                                                 Obestruket

Hewlett-Packard Bestruket                                                                Obestruket



Bilaga C:3Färgrymd

Indigo Bestruket                                                                 Obestruket

Xerox Bestruket                                                                 Obestruket



Bilaga D:1Färgskillnad referenstryck 
- CIELab

Referenstryck obestruket L a b
Cyan 50,8 -27,1 -49,2

Magenta 47,3 69,9 4,7

Gul 89,5 -1,4 81,7

Röd 47,0 67,7 31,6

Grön 45,1 -49,4 8,6

Blå 25,2 8,5 -32,2

Svart 20,1 0,8 1,0

Pappersvit 94,6 1,4 -2,5

Referenstryck bestruket L a b
Cyan 55,9 -38,0 -49,5

Magenta 47,0 76,7 -0,6

Gul 88,9 -2,7 95,3

Röd 47,3 71,5 50,2

Grön 48,7 -67,8 25,9

Blå 21,2 20,4 -47,6

Svart 11,4 1,1 2,9

Pappersvit 94,8 0,4 -1,4



Bilaga D:2Färgskillnad provtryck 
Agfa, Epson - CIELab

Agfa obestruket L a b ∆E
Cyan 53,6 -22,7 -43,4 2,7

Magenta 48,4 68,4 5,8 1,5

Gul 86,2 -0,1 86,0 5,6

Röd 47,5 64,6 27,9 4,7

Grön 47,7 -37,0 14,5 13,5

Blå 31,8 15,6 -22,4 11,8

Svart 8,6 -0,8 -0,3 13,8

Pappersvit 96,1 0,6 2,8 4,5

Agfa bestruket L a b ∆E
Cyan 53,9 -40,4 -45,1 3,9

Magenta 45,0 72,1 -0,2 4,8

Gul 85,3 1,9 95,6 5,1

Röd 45,1 68,9 45,3 6,1

Grön 47,5 -63,2 27,2 4,3

Blå 21,1 24,3 -41,5 6,8

Svart 9,0 -0,5 -1,0 4,9

Pappersvit 96,4 0,6 2,9 3,2

Epson obestruket L a b ∆E
Cyan 50,2 -27,3 -44,4 4,5

Magenta 46,8 67,6 8,1 4,1

Gul 84,8 -0,9 82,0 4,7

Röd 44,8 66,1 32,1 2,6

Grön 43,8 -48,0 12,8 4,7

Blå 28,2 11,3 -26,4 7,0

Svart 25,9 5,4 1,3 7,3

Pappersvit 90,9 1,9 -1,9 3,7

Epson bestruket L a b ∆E
Cyan 52,0 -42,9 -47,4 6,4

Magenta 43,6 75,0 5,3 7,0

Gul 84,0 -0,4 93,9 5,6

Röd 43,6 72,1 52,7 4,5

Grön 44,6 -73,2 29,1 7,5

Blå 14,9 21,8 -48,3 6,8

Svart 4,4 1,4 1,9 7,0

Pappersvit 91,2 1,4 0,0 3,6



Bilaga D:3Färgskillnad provtryck
Fuji, HP - CIELab

Fuji obestruket L a b ∆E
Cyan 51,0 -39,7 -46,9 12,9

Magenta 44,3 75,3 -1,7 9,5

Gul 87,3 -3,7 94,2 12,9

Röd 42,8 69,2 52,2 21,3

Grön 44,5 -71,8 29,5 31,5

Blå 14,4 22,5 -47,5 24,9

Svart 8,8 3,6 7,3 15,3

Pappersvit 93,4 0,9 -0,2 1,7

Fuji bestruket L a b ∆E
Cyan 50,8 -39,3 -47,4 5,1

Magenta 44,5 75,2 -2,5 3,7

Gul 87,1 -3,7 94,2 2,1

Röd 42,6 69,0 53,2 6,2

Grön 44,1 -71,8 29,2 7,3

Blå 14,2 22,6 -47,9 7,5

Svart 7,8 3,6 6,6 5,7

Pappersvit 93,8 0,9 -0,2 0,7

HP obestruket L a b ∆E
Cyan 52,3 -27,8 -49,3 1,6

Magenta 49,4 60,6 3,0 9,7

Gul 86,7 -1,2 74,7 7,9

Röd 47,2 60,3 29,1 7,8

Grön 45,0 -43,2 10,1 6,4

Blå 28,7 8,0 -30,1 4,2

Svart 26,7 0,6 -0,3 6,7

Pappersvit 93,2 0,6 -3,0 1,6

HP bestruket L a b ∆E
Cyan 53,0 -40,6 -47,1 4,5

Magenta 44,9 69,1 -3,3 8,4

Gul 86,5 0,1 90,5 5,9

Röd 43,3 69,4 48,7 4,8

Grön 45,3 -67,9 26,1 3,4

Blå 17,3 20,3 -48,0 4,0

Svart 6,4 -0,6 0,7 5,9

Pappersvit 92,9 1,5 -1,0 2,1



Bilaga D:4Färgskillnad provtryck
Indigo, Xerox - CIELab

Indigo obestruket L a b ∆E
Cyan 56,1 -36,3 -44,6 11,5

Magenta 50,6 75,5 -1,5 9,0

Gul 90,3 -5,2 81,5 4,0

Röd 49,3 71,4 44,0 13,2

Grön 48,7 66,1 21,0 21,0

Blå 20,1 23,9 -44,5 20,8

Svart 14,0 -0,1 1,6 6,3

Pappersvit 94,7 1,4 -1,8 0,7

Indigo bestruket L a b ∆E
Cyan 53,5 -39,0 -48,8 2,7

Magenta 48,7 80,0 3,0 5,1

Gul 90,7 -5,8 89,9 6,4

Röd 47,3 76,2 53,5 5,8

Grön 44,9 -75,4 20,8 9,8

Blå 13,2 29,6 -50,0 12,4

Svart 6,4 -0,3 1,2 5,5

Pappersvit 95,2 0,9 -1,4 0,7

Xerox obestruket L a b ∆E
Cyan 48,1 -33,7 -55,6 9,8

Magenta 48,0 73,5 -13,9 19,0

Gul 87,1 -5,3 100,2 18,7

Röd 47,4 66,3 43,7 12,3

Grön 46,1 -69,3 33,4 31,7

Blå 27,9 17,6 -52,1 22,8

Svart 16,0 1,7 2,6 4,6

Pappersvit 92,8 1,0 -4,7 3,3

Xerox bestruket L a b ∆E
Cyan 43,8 -33,1 -55,9 14,9

Magenta 46,8 72,3 -11,5 11,9

Gul 85,4 -4,0 105,4 10,7

Röd 47,3 62,3 53,5 10,1

Grön 39,3 -68,9 35,1 13,3

Blå 23,3 12,6 -53,4 9,8

Svart 3,2 0,8 1,2 8,5

Pappersvit 92,1 0,3 -1,1 2,5



Bilaga EDensitet

Referenstryck Cyan Magenta Gul Svart

Bestruket 1,36 1,49 1,30 1,80

Obestruket 1,14 1,14 1,03 1,41

Agfa Cyan Magenta Gul Svart

Bestruket 1,47 1,61 1,51 1,98

Obestruket 1,07 1,35 1,26 2,05

Epson Cyan Magenta Gul Svart

Bestruket 1,67 1,79 1,36 2,11

Obestruket 1,25 1,38 1,09 1,19

Fuji Cyan Magenta Gul Svart

Bestruket 1,56 1,56 1,43 1,94

Obestruket 1,55 1,58 1,42 1,89

Hewlett Packard Cyan Magenta Gul Svart

Bestruket 1,81 1,33 1,33 1,99

Obestruket 1,43 1,03 1,00 1,20

Indigo Cyan Magenta Gul Svart

Bestruket 1,54 1,69 1,18 2,00

Obestruket 1,27 1,38 1,03 1,67

Xerox Cyan Magenta Gul Svart

Bestruket 2,24 1,28 1,72 2,24

Obestruket 1,80 1,24 1,49 1,63



Bilaga FTrappning

Referenstryck C+M C+Y M+Y

Bestruket 70% 83% 66%

Obestruket 59% 77% 45%

Agfa C+M C+Y M+Y

Bestruket 69% 92% 56%

Obestruket 51% 66% 31%

Epson C+M C+Y M+Y

Bestruket 67% 87% 70%

Obestruket 51% 76% 42%

Fuji C+M C+Y M+Y

Bestruket 82% 94% 82%

Obestruket 80% 94% 79%

Hewlett Packard C+M C+Y M+Y

Bestruket 93% 91% 82%

Obestruket 68% 86% 48%

Indigo C+M C+Y M+Y

Bestruket 87% 93% 79%

Obestruket 84% 96% 73%

Xerox C+M C+Y M+Y

Bestruket 51% 90% 66%

Obestruket 51% 85% 61%



Bilaga GPunktförstoring och 
Relativ tryckkontrast

Referens bestruket Cyan Magenta Gul Svart

Punktförstoring i 80% 14% 12% 14% 15%

Punktförstoring i 40% 26% 23% 29% 29%

Relativ tryckkontrast 0,32 0,35 0,28 0,36

Referens obestruket Cyan Magenta Gul Svart

Punktförstoring i 80% 12% 13% 12% 14%

Punktförstoring i 40% 23% 21% 23% 25%

Relativ tryckkontrast 0,27 0,26 0,23 0,27

Fuji bestruket Cyan Magenta Gul Svart

Punktförstoring i 80% 13% 12% 12% 14%

Punktförstoring i 40% 29% 23% 25% 30%

Relativ tryckkontrast 0,36 0,37 0,35 0,4

Fuji obestruket Cyan Magenta Gul Svart

Punktförstoring i 80% 13% 12% 12% 14%

Punktförstoring i 40% 29% 23% 25% 31%

Relativ tryckkontrast 0,35 0,37 0,33 0,39

Indigo bestruket Cyan Magenta Gul Svart

Punktförstoring i 80% 10% 12% 12% 12%

Punktförstoring i 40% 17% 19% 15% 22%

Relativ tryckkontrast 0,42 0,42 0,27 0,45

Indigo obestruket Cyan Magenta Gul Svart

Punktförstoring i 80% 14% 11% 12% 14%

Punktförstoring i 40% 24% 21% 15% 25%

Relativ tryckkontrast 0,26 0,34 0,22 0,31

Xerox bestruket Cyan Magenta Gul Svart

Punktförstoring i 80% 15% 15% 12% 18%

Punktförstoring i 40% 5% 9% 3% 39%

Relativ tryckkontrast 0,38 0,36 0,41 0,31

Xerox obestruket Cyan Magenta Gul Svart

Punktförstoring i 80% 13% 14% 11% 17%

Punktförstoring i 40% 3% 5% 3% 33%

Relativ tryckkontrast 0,41 0,32 0,38 0,23



Bilaga HSammanställning av
digitala provtryckssystem

Provtryckssystem Fuji Indigo Xerox 

Final Proof 5600 E-Print1000 Turbostream Docucolor 2060

Teknik Laminering Elektrofotografi Elektrofotografi

Utskriftsteknik Laserteknik Laserteknik LED-teknik

Färgtyp Pigmentbas, c, m, y, k Våta toner Torra toner

Papperskvalitet Upplagepapper Standardoffsetpapper Xerox papper

Format (max) 820 x 548 mm 460 x 320 mm 320 x 488 mm

Ytvikt, g/m2 250 100 - 300 64 - 280

Upplösning (max)  2540 dpi 600 dpi 600 dpi

Utskriftshastighet 8 min/A3 1000 A3/h 1 sek/A3

RIP/Mjukvara Fujifilm CelebraNT Sun E RIP Fiery EX 2000

Utskriftspris (kr) 180 10 3

Inköpspris (kr) 1 490 000 4 000 000 (-95) 1 500 000

Provtryckssystem AgfaJet Epson Hewlett Packard 
Sherpa 24 Stylus Pro 9000 Designjet 20ps

Teknik Bläckstråle Bläckstråle Bläckstråle

Utskriftsteknik 6-färgs Micro Piezo 6-färgs Micro Piezo 6-färgs HP-skrivarhuvud

Färgtyp Bläck, C, M, Y, K, LC, LM Bläck, C, M, Y, K, LC, LM Bläck, C, M, Y, K, LC, LM

Papperskvalitet AgfaJet Digital Graphic coated Hp proofing semi-gloss

Proofing Base Satin paper matte och matte

Format (max) 610 mm A3 - B0+ 330 x 483 mm

Ytvikt, g/m2 150 150 150

Upplösning (max) 720 dpi 1440x720 dpi 2400x1200 dpi

Utskriftshastighet 20 minuter/A3 16 A3/h 4  minuter/A3

RIP/Mjukvara Apogee Serie 2 Proofer RIP Best Color Proof XXL HP RIP

Utskriftspris (kr) 19 15 15

Inköpspris (kr) 138 350 135 000 16 400


