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Meten en waarderen van verkleuring
Inleiding
De kleur van een verflaag wordt bepaald door de karakteristieke lichtabsorptie van deze laag en door de
spectrale samenstelling van het licht, waarbij de kleur wordt waargenomen.
In kleuren atlassen worden kleuren volgens een bepaalde systematiek gerangschikt (zie Mansell, All e.d.)
naar tint, helderheid en verzadiging. Door een kleur te meten, kleur, met behulp van een
spectrofotometer, kan de spectrale reflectie kromme van die kleur worden vastgelegd, echter hoe de
kleur visueel is kan niet uit deze kromme worden afgelezen. Uit de reflectie kromme kan met behulp van
het CIE systeem de keur worden bediend (x, y en Y).

1.

WAT WORDT VERSTAAN ONDER VERKLEURING?

Het zien van verkleuring is een objectief begrip. De mate waarin een verkleuring acceptabel is valt
moeilijk uit te drukken in een getal. Voor het uitdrukken van verkleuring zijn er een aantal hulpmiddelen.
Eén van deze hulpmiddelen is de grijswol schaal (ISO 105-A02).
Bij de grijswolschaal kan men verkleuren vergelijken met een grijsschaal.
Verkleuren kan ook worden gemeten door de originele kleur en het paneel dat verkleurt te meten en
deze na berekening uit te drukken in een ∆E.
De ∆E kan volgens verschillende methoden worden berekend (CIE, Mac Adams, NBS).
Als ∆E wordt berekend volgens L, a, b wordt er geen rekening gehouden met de natuurlijke correctie van
de mens op de beoordeling van het verkleuren. Hierdoor ontstaat er voor elke kleurtoon een andere ∆E
acceptatie . (∆E acceptatie is de ∆E waarbij verkleuring nog net acceptabel is, bij een grotere ∆E is de
verkleuring niet meer acceptabel).
Als ∆E* wordt berekend volgens CMC, dan worden de verschillende kleurgebieden gewogen, waardoor
rekening wordt gehouden met de natuurlijke correctie in verband met onze waarneming en kan er worden
uitgegaan van
één ∆E acceptatie.
Kleur kan volgens verschillende methoden worden gemeten, m.b.v een tri-stimulus meter (de meter
bevat kleurenfilters) of met een spectro-fotometer (meter meet over het gehele zichtbare spectrum).
Eén van de methoden om verkleuring uit te drukken in een getal is de deltaE CMC methode. De meting
voor deltaE CMC is nagenoeg gelijk aan de methode ∆E CIE volgens L,a,b. Echter bij de ∆E berekening
volgens L,a,b wordt geen rekening gehouden met de mate waarin de mens een verkleuring corrigeert
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