
gadozása is szűk tartományban van (az
ellenőrzőívek 68%-ára vonatkozóan
biztosítható a ∆E*ab< 2  érték).

Az ilyen direktszínes munkák szín e-
gyeztetéseinél használt Pantone-skálák
(nyomtatott színminta-gyűjtemények)
használata félreértések, nem ritkán
ismeretek hiánya miatt problémák for-
rása lehet. Azt kell tudni ugyanis, hogy
a Pantone-színmintakönyvek nyomta-
tott színmintái nem abszolút standar-
dok, az azonos minták akár észrevehe-
tő színkülönbségeket is mutathatnak. A
speciális gyártás ellenére is lehetnek
színinger-különbségek (pl. példány-
számnyomtatási színingadozások,
nyomtatási hibák) a használat so rán
pedig színváltozások lépnek fel (pisz-
kos, poros, karcos, fakult).  

…A Pantone-színminta-
könyvek nyomtatott színmintái

nem sztenderdek, hanem 
a digitális színkönyvtárakban

elérhető sztenderdek 
reprezentánsai!…

A Pantone-színmintakönyvek nyomta-
tott színmintáin mért és a digitális szín-
könyvtárakból „kivehető” L*a*b* ér té-
 kek között is lehetnek különbségek.
Ilyen eltérések akár az előzőekben em -
lítettekből (a nyomtatott színminta-
könyvek állapotából) adódhatnak, de el -
térést okozhat az is, hogy a mérésnél
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Pantone-skála használatával történő
precíz vizuális színegyeztetés ellenére
is előfordul az, hogy a megrendelő rek-
lamálja a reprodukált színt.

Nem ritka az, hogy a költségesebb
direktszínes megoldás helyett a meg-
rendelő a speciális színek négyszín-
nyomtatással történő előállítását kéri.
Az ilyen megrendeléseknél gyakoriak
az utólagos reklamációk, a nem egyszer
bírósági perekbe torkolló viták. 

Mi is húzódhat meg az ilyen prob lé-
mák mögött? Mit kell tudni a direktszí-
nekről, illetve azok reprodukálásáról?
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik cik-
künk.   

Direktszínek

A tervezők, a megrendelők a négyszí-
nes képek mellett gyakran további, ún.
speciális színeket is előírnak. Elter jed -
ten használnak ilyen színeket arculati
anyagoknál, hirdetéseknél, csomagoló-
és reklámanyagoknál, ahol a márka azo-
 nosítása, a logófelismerés kiemelt fon-
tosságú. Ezeket a speciális színeket vi -
lágszerte legelterjedtebben a PAN TO-
NE rendszer színeivel írják elő, és
nyomdai úton történő reprodukálásu-
kat ún. direktszínek nyomtatásával: szí-
 nenként külön-külön nyomóforma
használatával, a speciális színeknek
megfelelően kikevert nyomdafestékek-
kel, negyedik, ötödik stb. színként való
nyomtatással végzik.

…Direktszínek nyomtatásánál 
a színegyezés pontos, 

a példányszámnyomtatás 
színingadozása kicsi…

Az ilyen direktszínes nyomtatási mun -
káknál, megfelelő festékkeverés eseté-
ben már az induló ívnél jó szín egyezés
(az elvárható színegyezés általában
∆E*ab = 1,5–2,5 standard CIELAB szí-
n ingerkülönbség tartományba esik)
állítható be, és ami még ennél is fonto-
sabb, a példányszámnyomtatás színin-

használt szűrők nem azonosak a digitá-
lis színkönyvtárbeli adatok „mögött”
meghúzódó szűrőkkel. Nagyobb hiba
az, ha a felhasználók (megrendelő, gra-
fikus és nyomdász) által használt digitá-
lis színkönyvtárak – akár a színmérő
műszerekben, akár a képfeldolgozó
programokban – nem azonos „frissíté-
sűek”. Tudni kell ugyanis azt, hogy a
digitális Pantone-színek ma „érvényes”
referenciaadatai (az ún. digital characte-
rization data set) eltérnek a 2003–2010
közöttitől (lásd a keretes kiemelés „A
Pantone rövid története” információit)!

Direktszínek CMYK-szimulációja

A speciális színek CMYK-szimuláció-
jának helyes értelmezéséhez először is
azt kell tudni, hogy a speciális színek
nagyobb színtartományt ölelnek fel,
mint a CMYK rendszer. Ez azt jelenti,
hogy például a PANTONE Formula
Guide Plus Series színmintakönyv je -
lenleg 1755 színe közül számos kívül
esik a négyszínnyomtatással reprodu-
kálható színtartományon (lásd az áb rát).
Az ilyen speciális színek eredendően
csak nagy színinger-különbséggel, dur-
ván közelíthetők a nyomdaipari alapszí-
nek autotípiai árnyalataként nyomtatva.

Nézzünk egy példát! A PANTONE
1665 C vörös szín kívül esik az íves of -
szetnyomtatás mázolt papírjára vo nat ko-
zó ISO 12647-2:2013 PS1/CD1 szerinti
reprodukálható színtartományon.
Amikor ennek a Pantone színnek a
CMYK-szimulációjáról beszélünk, ak -
kor „legjobb” közelítésként a Pan tone
Color Bridge Coated egy C=0/M=74/
Y=98/K=0 kitöltési arány kombinációt
ad meg. Egy 2014-es ki adású Color
Bridge Coated Plus Series színminta-
könyvben lévő 1665 CP (CMYK szimu-
láció) mintán végzett színmérés eredmé-
nyei alapján: ∆E =10,9 értéket kaptunk,
ami a vizuális észlelésben nagy színelté-
résnek felel meg.   

Fontos, hogy a megrendelő és a
nyomdász közötti kommunikációban
ez a kiemelt példán keresztül vázolt
tény tisztázott legyen!  Gyakori ugyan-

A Pantone-színekről feketén-fehéren

FÉLREÉRTÉSEK, TÉVHITEK, TÉNYEK A PMS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN



direktszín nyomtatásakor az adott spe-
ciális színt egyetlen (kikevert) festék-
kel nyomtatják, addig a CMYK-szímu-
lációnál a nyomdafestékek száma ket -
tő, három, vagy négy. Ebből az követ-
kezik, hogy a CMYK-szimuláció ese-
tében példányszámnyomtatásánál elvi-
leg kétszer, háromszor vagy négyszer
akkora színingadozással kell számolni,
mint direktszínes nyomtatásnál.    

…egy Pantone-szín CMYK 
szimulációjánál a példány-

számnyomtatási szín-
ingadozások jelentősen

nagyobbak…

Special color
(spot-, PMS-, accent-, flat color)

A speciális színek transzparens vagy
opak festékalapszínek keverésével ér -
telmezett, valamilyen rendszerbe fog-
lalt és színminta atlaszokban megjele-
nített színgyűjteményéből választható
színek.

Process color
(CMYK-color, CMYK-tint)

A CMYK-színek “hagyományos”
négy színnyomtatással (cián, bíbor,
sár ga és fekete alapszínek kitöltési
arány kombinációival) létrehozott szí-
neket jelentenek.

Process color simulation
(CMYK-simulation)

A CMYK-szimuláció kifejezés a spe-
ciális színek CMYK-val történő he -
lyet tesítését jelenti.

is például az, hogy a megrendelők a
fentiekben elmondottakat nem ismerve
gépinduláskor a PANTONE színminta
és a négyszínes reprodukció közötti
színeltérés reklamálásával frusztrálják
a gépmestereket.

A speciális színek CMYK-szimulá-
ciójával kapcsolatban egy másik fontos
tényt is meg kell említeni. Míg egy
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A Pantone történetéből

1950 A Pantone cég elődje keres ke -
delmi nyomdaként működött.

1956 Lawrence Herbert vegyész
részmunkaidős alkalmazottként kezd
dolgozni a nyomdában

1962 Lawrence Herbert megvásárolja
a nyomdát eredeti tulajdonosától.

1963 A Pantone cég alapítója Law -
rence Herbert kidolgozza a PAN-
TONE® MATCHING SYSTEM®-et.
Az 500 színmintát tartalmazó első
színmintakönyv neve: System Prin -
ters’ Edition volt.

1987 Megjelenik a Pantone Formula
Guide 747XR (747 színminta).

1991 A Pantone Formula Color Guide
1000 bevezetése (1012 színminta).

2003 Új ,,digital characterization data
set” létrehozása (elsősorban az új op -
tikai fehérítőt tartalmazó papír beve-
zetése miatt) – az összes Pantone di -
gitális színkönyvtár 2010-ig erre az
adatkészletre épült.

2007 A Pantone céget megvásárolja
az X-Rite Inc.

2007 A Pantone bevezeti a Goe Sys -
tem-et.

2010 Megjelenik a Pantone Plus so -
rozat. 

2010 Új ,,digital characterization data
set” bevezetése – az összes Pantone
digitális színkönyvtár ma erre az adat-
készletre épül.

2012 336 új színnel egészül ki a PMS
rendszer.

2014 Újabb 84 színmintával bővül a
rendszer (jelenleg 1755 szín van a
Plus Series-ben).

Nem minden Pantone-szín reprodu-

kálható négyszínnyomtatással

Nézze meg a következő 
videofilmet! 

Bepillantást nyerhet, hogyan készülnek
az új Pantone Plus
színminta köny vek!

http://www.youtube.
com/watch?v=hkq
MzLR8kS8


