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- A CMYK esetében a felületre kerülő 
 négy alapszínről visszavert fény együttesen 
kelti a színt. 
 
- Színes nyomtatásban négy alapszínt 
használnak: Cián, Magenta (bíbor), Yellow  
(sárga), Kulcsszín (fekete) 
 
- A három alapszín együttesen nem ad 
teljes feketét, ezért szükséges a kulcsszín 
(fekete) használata. 
 

CMYK színtér, a  nyomdászatban használt színkeverési 
modell 

 



Fekete Zsolt Megismételt pillanat című kiállításának részelete, rendezés alatt. MNM, 
2012 



Fekete Zsolt Megismételt pillanat című kiállítása, rendezés alatt. MNM, 2012 
 



Fekete Zsolt Megismételt pillanat című kiállítása, rendezés alatt. MNM, 2012  



Getty Conservation Institute – MNM workshop helyszíne, MNM, 2014 



Martin Jürgens Technika azonosítás előtt 



Mind-mind digitális nyomat… 



Mi volt eddig a fénykép? 

• görög eredetű szó, phos = fény + graphis = rajz 

• olyan kép, melyet kamerával készítettek 

• kép, mely a kamerában jön létre, ott keletkezik  
(expozíció során létrejövő kép a fényérzékeny filmen) 

• kép, mely negatívról átvilágítást, majd előhívást 
követően a fényézékeny anyagon keletkezik  

• fényérékenységen alapuló vegyszeres előhívás  

 

 

 



Mi ma a fénykép? 

• “digitális”: digit, digitus latin szavakból ered. 
Jelentése ujj, számolás az ujjakkal. 1-ek és 0-ák. 

• olyan kép, melyet kamerával készítettek 

• kép, mely a kamerában jön létre, ott keletkezik  
(expozíció során létrejövő kép a fényérzékeny CCD-n) 

• Nincs negatív 

• Nincs vegyszeres előhívás (csak némely esetben) 



Daniel Burge, Douglas Nishimura, Mirasol Estrada: Summary of the DP3 
Project Survey of Digital Print Experience within Libraries, Archives, and 

Museums, IPI, Rochester NY, USA, 2008 

A víz károsító hatásának vizsgálata digitális nyomatokon, IPI 



Négy technika volt a vizsgálat tárgya: 

•Tintasugaras nyomatok (Inkjet) 

•Elektrofotográfia/xerográfia 

•Termál szublimációs nyomatok (Dye diffusion thermal 
transfer /Dye Sub/D2T2 

•Ezüst-halogenid eljárás 

 

 

Inkjet Elektrofotográfia 



A DP3 project weboldalán található technikaösszehasonlító lehetőség 
 (http://www.dp3project.org/) 
  



 A digitális nyomatokra ható károsító tényezők: 

•hőmérséklet 

•páratartalom 

•légszennyező anyagok 

 

Inkjet nyomat  

Pigment alapú tintasugaras nyomatok fine art és baritált papírokon 



Főbb károsodási formák: 

•halványodás 

•papírsárgulás 

•színezék elúszása/levérzés 

•repedezés 

•rétegelválás 

 

Magas páratartalom okozta  
festék megfolyás inkjet nyomaton 
(IPI, Rochester) 



Ajánlott raktári hőmérsélet összehasonlító táblázata  IPI, Rochester, 2014 



IPI, Rochester 



Inkjet színezékek levérzésének várható ideje a páratartalom változásának tükrében,  
25 °C-on (IPI, Rochester) 



Tintasugaras nyomat halványodás előtt és után (IPI, Rochester). 



Tintasugaras nyomat sárgulás előtt és után (IPI, Rochester). 
 



- viseljünk kesztyűt 
 

- használjunk alátámasztó kartont 
 

- ne beszéljünk a képek felett 
 

- poliészter tárolóanyag 
 

- Photography Activity Test-en megfelelt 
tárolóanyagok használata 
 

- Savmentes  
 

- Max. 2% pufferanyag tartalom 
 

- Kappa index 7, vagy kevesebb 
 

- Klór, cellulóz és lágyítómentes 
műanyagok alkalmazása 
 
 

 
 
 
 
 

GCI-MNM workshop, Budapest 



Köszönöm a figyelmet! 


