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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności  
z zakresu wykończania produktów introligatorskich. Wiadomości i umiejętności  
z tej dziedziny zostały określone w jednostce modułowej 311[28]Z4.02 Wykończanie 
produktów introligatorskich. Jest to jednostka modułowa zawarta w module Procesy 
introligatorskie (schemat układu jednostek modułowych przedstawiony jest na stronie 4 tego 
poradnika). 

Tak jak kaŜda jednostka modułowa, równieŜ i ta ma ściśle określone cele kształcenia, 
materiał nauczania oraz wskazania metodyczne do realizacji programu. 

W poradniku znajdziesz: 
− wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, aby 

bez problemów korzystać z poradnika, 
− cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
− materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia załoŜonych celów 

kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w jednostce modułowej, 
− zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian postępów, 
− sprawdzian osiągnięć, jeden przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału całej jednostki modułowej, 
− literaturę uzupełniającą. 

Treść programu jednostki modułowej zawiera podstawowe zagadnienia związane  
z wykończaniem produktów  introligatorskich  na róŜnych  etapach produkcji poligraficznej. 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczeń odpowiedz na pytania sprawdzające, które są 
zamieszczone w kaŜdym rozdziale, po materiale nauczania. Udzielone odpowiedzi pozwolą 
Ci sprawdzić czy jesteś dobrze przygotowany do wykonywania zadań. 

Po zakończeniu realizacji programu tej jednostki modułowej nauczyciel sprawdzi Twoje 
wiadomości i umiejętności za pomocą testu pisemnego. Abyś miał moŜliwość dokonania 
ewaluacji swoich działań rozwiąŜ przykładowy test sumujący zamieszczony na końcu 
poniŜszego poradnika. 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– posługiwać się nazewnictwem i terminologią stosowaną w poligrafii, 
– rozpoznawać podstawowe materiały i surowce poligraficzne, 
– określać podstawowe szeregi i formaty wyrobów poligraficznych, 
– klasyfikować procesy wykonywania opraw, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– posługiwać się dokumentacją technologiczną, 
– przeliczać jednostki, 
– określać zastosowanie maszyn i urządzeń introligatorskich, 
– współpracować w grupie, 
– uczestniczyć w dyskusji, 
– oceniać swoje umiejętności, 
– analizować i wyciągać wnioski, 
– prezentować siebie i grupę, w której pracujesz, 
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– scharakteryzować metody wykończania produktów introligatorskich, 
– scharakteryzować proces lakierowania wyrobów introligatorskich, 
– scharakteryzować sposoby lakierowania wyrobów introligatorskich, 
– scharakteryzować rodzaje foliowania, 
– wykonać foliowanie produktu introligatorskiego, 
– dokonać analizy parametrów procesu foliowania, 
– ocenić jakość procesu foliowania, 
– scharakteryzować proces tłoczenia na okładkach introligatorskich, 
– określić rodzaje tłoczenia na okładkach introligatorskich, 
– scharakteryzować budowę pras do tłoczenia na okładkach, 
– określić czynniki wpływające na jakość procesu tłoczenia, 
– scharakteryzować proces impregnowania wyrobów poligraficznych, 
– scharakteryzować proces brązowania wyrobów poligraficznych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA  
 
4.1. Wykończanie produktów introligatorskich – lakierowanie 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Właściwości druków wykonywanych na róŜnych podłoŜach drukowych: wytworach 
papierniczych, foliach z tworzyw sztucznych i innych często nie w pełni odpowiadają 
wymaganiom produktu, jaki zostaje wytworzony. W związku z tym zachodzi potrzeba 
dokonania zmiany właściwości tych druków tak, aby odpowiadały one potrzebom. Operacje 
zmieniające właściwości druków nazywane są ogólnie operacjami uszlachetniania druków. 

W skład operacji uszlachetniania druków wchodzą: lakierowanie, laminowanie  
i impregnowanie, które występują w końcowej fazie produkcji poligraficznej, dotyczącej 
wykańczania produktów introligatorskich. 

Operacje uszlachetniania druków, poza zmianą właściwości zadrukowywanego podłoŜa, 
ochraniają wykonany nadruk. Produkty operacji uszlachetniania druków są wyŜszą formą 
uszlachetniania podłoŜa drukowego. 

Operacje uszlachetniania druków powodują: 
– zwiększenie estetyki druku, 
– zwiększenie odporności mechanicznej, szczególnie odporności na ścieranie, 
– zwiększenie wodoodporności, 
– odporności na inne substancje stykające się z drukiem podczas jego uŜytkowania, 
– zmniejszenie przepuszczalności gazów, zapachów itp. przez zadrukowane podłoŜe. 

Pierwsze dwa czynniki są szczególnie waŜne w przypadku druków dziełowych, pozostałe 
czynniki są bardzo waŜne dla druków przeznaczonych do wykonywania opakowań. 

Lakierowanie polega na wytworzeniu przejrzystej, bezbarwnej warstwy, zazwyczaj  
o wysokim połysku po utrwaleniu (stosowane są równieŜ lakiery matowe). 

 
Celem lakierowania jest: 
− mechaniczne zabezpieczenie zadrukowanej powierzchni przed ścieraniem się farby. 

Najefektywniejsze w tym względzie są lakiery utrwalane promieniami UV, następnie 
lakiery dyspersyjne, a na końcu lakiery olejowe. Istnieją lakiery, które stosowane są 
jedynie jako zabezpieczające: są to lakiery o niskim połysku lub wręcz nie zmieniające 
wraŜenia barwy (lakiery neutralne), 

− zmiana wyglądu naniesionej farby drukowej. Lakier pozwala uzyskiwać dodatkowe 
efekty wizualne: połysk, połysk perłowy, lub wręcz odwrotnie – zmatowienie. Mimo, Ŝe 
lakier tworzy praktycznie bezbarwną powierzchnię (analiza spektralna), to jednak 
wpływa na odbiór barwy druku, a w niektórych przypadkach (np. barwy niebieskie lub 
fioletowe) nawet w sposób radykalny. Mówi się, Ŝe lakier „oŜywia” barwę i wydobywa 
z niej głębię poprzez wzrost wraŜenia jaskrawości i nasycenia, 

− zwiększenie sztywności, a pośrednio takŜe wraŜenia grubości podłoŜa drukowego – np.  
w przypadku stosowania na okładkę publikacji niezbyt grubego papieru, czyli papieru  
o niskiej gramaturze, 

− zastosowania specjalne, np. lakiery termochromowe (zawierające pigmenty 
termochromatyczne, dzięki którym zmieniają barwę w róŜnych zakresach 
temperaturowych), lakiery fotoluminescencyjne (dodatkami emitującymi światło  
w ciemnościach), lakiery zapachowe (wydzielające zapach na polakierowanej 
powierzchni po przetarciu jej dłonią w celu zniszczenia mikrokapsułek z substancją 
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zapachową), lakiery perłowe (zawierające pigment perłowy), lakiery zdrapkowe 
(zawierające wypełniacze, dzięki którym łatwo się zdrapują), lakiery brokatowe 
(zawierająca brokat), lakiery wypukłe (wyraźnie wystające ponad lakierowaną 
powierzchnię), lakiery blistrowe, lakiery strukturalne (nie rozlewające się równomiernie 
na lakierowanej powierzchni lecz tworzące gęsto usiane „wysepki”). 
 

Sposoby lakierowania 
− Lakierowanie stosuje się zarówno do powierzchni podłoŜa drukowego pokrytych 

całkowicie farbą drukową, jak teŜ do powierzchni zadrukowanych tylko częściowo 
(wtedy jest pokrywane lakierem takŜe niezadrukowane podłoŜe drukowe). 

− Lakierowana moŜe być cała powierzchnia arkusza, lub teŜ tylko jej wybrane graficznie 
obszary. Lakierowanie takie nazywa  się równieŜ lakierowaniem wybiórczym. 
Lakierowanie i laminowanie w większości stosowanych technologii wymagają uŜycia 

substancji zawierających lotne rozpuszczalniki organiczne, takie jak alkohol etylowy, octan 
etylu itp. Są to jedyne operacje w introligatorstwie, które wymagają stosowania tego rodzaju 
rozpuszczalników. 

Operacje uszlachetniania druków są integralną częścią procesów introligatorskich. 
W zaleŜności od składu lakiery moŜna podzielić na: 

− rozpuszczalnikowe, 
− olejowe (drukarskie), 
− dyspersyjne, 
− reaktywne – lakiery dwuskładnikowe, 
− lakiery UV. 
 
Lakiery rozpuszczalnikowe 

Lakiery rozpuszczalnikowe składają się z substancji wiąŜącej rozpuszczonej w lotnym 
rozpuszczalniku. Zawartość suchej masy wynosi 20–30%. W zaleŜności od zastosowanego 
rozpuszczalnika lub uŜytej substancji wiąŜącej dzieli się je na spirytusowe i nitrocelulozowe. 
Nanoszone są w urządzeniach lakierujących zwanych lakierówkami. Schną przez 
odparowanie rozpuszczalnika. Odparowanie przyśpiesza się przez podwyŜszoną temperaturę  
i odsysanie oparów w urządzeniu suszącym. 
 
Lakiery olejowe (drukowe) 

Lakiery olejowe(drukowe) są w zasadzie toŜsame z offsetowymi farbami, mają 
właściwości zbliŜone do farby drukarskiej i nanoszone są na arkusz tak samo jak farba 
w zespole drukującym. Wynika z tego wiele korzyści, ale i wiele wad. Zaletą jest moŜliwość 
lakierowania w maszynie offsetowej. Wadą jest przede wszystkim wolniejsze schnięcie, 
niŜszy połysk w związku z mniejszą warstwą lakieru, moŜliwość wpływania na zapach i smak 
pakowanych artykułów Ŝywnościowych i Ŝółknięcie lakieru. Lakierowana powierzchnie 
moŜna kleić wyłącznie specjalnymi dyspersyjnymi, topliwymi klejami. 
 
Lakiery dyspersyjne 

Lakiery dyspersyjne są obecnie najczęściej stosowane. Udział suchej masy wynosi 45%. 
Mechanizm schnięcia lakierów dyspersyjnych jest czysto fizyczny, poniewaŜ Ŝaden  
z ich składników nie podlega reakcjom chemicznym. Po naniesieniu warstwy lakieru woda 
częściowo odparowuje, a częściowo wsiąka w papier, z którego teŜ stopniowo odparowuje. 
Stosowanie lakierów dyspersyjnych ma wiele zalet. Tworzenie warstwy lakieru  
i jej schnięcie jest bardzo szybkie. UmoŜliwia to lakierowanie odbitek bezpośrednio  
w maszynie drukującej. Warstwa lakieru ma dobry połysk i jest odporna na ścieranie.  
Jest elastyczna , dlatego lakiery dyspersyjne mogą być stosowane na opakowania Ŝywności 
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przechowywanej w zamraŜarkach. Lakiery dyspersyjne nie wpływają na zapach czy smak 
pakowanego produktu, są nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska. 

Wadami lakierów dyspersyjnych są: 
− trudność przy usuwaniu suchej warstwy lakieru, 
− moŜliwość pojawienia się zmian wymiarów podczas lakierowania papierów o gramaturze 

poniŜej 90 g/m2, 
− problem regulacji i kontroli dozowania nanoszonego lakieru, 
− moŜliwość zmian kolorów przy farbach o niskiej odporności na substancje alkaliczne. 

Dobierając składniki lakierów dyspersyjnych moŜna uzyskać lakiery specjalnie 
przystosowane do róŜnych warunków ich zastosowania (typ podłoŜa drukowego, technika 
nanoszenia), mające róŜne właściwości powłoki i nanoszone na materiały uŜytkowe  
w róŜnych warunkach. WyróŜnia się lakiery ochronne, błyszczące i matowe, zapewniające 
zwiększenie lub obniŜenie współczynnika tarcia powierzchni, lakiery odporne na sklejanie 
przy podwyŜszonej wilgotności, lakiery do kalandrowania. 
 
Lakiery reaktywne lub dwuskładnikowe 

Lakiery reaktywne lub dwuskładnikowe moŜna zaliczyć do lakierów 
rozpuszczalnikowych. Po naniesieniu na zadrukowane podłoŜe następuje najpierw fizyczne 
schnięcie przez odparowanie czy wchłonięcie rozpuszczalnika. Proces chemicznego 
utwardzania gwarantuje całkowite wyschnięcie. 
 
Lakiery UV 

Lakiery UV tworzą powłoki charakteryzujące się bardzo wysoką odpornością na róŜne 
wpływy chemiczne, temperaturę i działania sił mechanicznych. Przy dostatecznej grubości  
i optymalnej technologii powlekania lakierem UV jest częściowo równowaŜne  
z laminowaniem. Lakiery UV nie zawierają Ŝadnych rozpuszczalników (100% masy suchej), 
dlatego moŜna je uwaŜać za korzystne z punktu widzenia ekologii. Utwardzanie UV 
wykonywane jest bezpośrednio po naniesieniu lakieru i trwa ułamek sekundy. Natychmiast po 
lakierowaniu odbitkę moŜna poddawać dalszej obróbce. 

Lakiery UV mają właściwości zbliŜone do farb drukarskich UV. Przy przestrzeganiu 
dyscypliny technologicznej praca z lakierami UV jest całkowicie bezpieczna. Problem polega 
na częściowej toksyczności składników lakierów UV przed utwardzeniem przy ich kontakcie 
ze skórą. 

 
Lakierowanie druków 

Lakierowanie druków moŜna przeprowadzić w lakierówkach lub maszynach 
drukujących. 

Specjalne maszyny lakierujące – lakierówki składają się z: 
– nakładaka, 
– części powlekającej, 
– części suszącej i chłodzącej, 
– urządzenia wykładającego. 
 

Lakier jest suszony za pomocą gorącego powietrza, promieniowania podczerwonego lub 
nadfioletowego. Przed wyłoŜeniem arkusze są chłodzone w części chłodzącej. Specjalne 
maszyny lakierujące-lakierówki osiągają wydajność 2500–3000 arkuszy na godzinę. 

W trakcie lakierowania w offsetowych maszynach drukujących, przy którym mówi się 
o lakierowaniu w linii (in-line), w czasie jednego przejścia arkusza przez maszynę drukującą 
realizowane są drukowanie i lakierowanie. Właściwie lakierowanie moŜna przeprowadzić 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

10

wykorzystując bądź zespół farbowy, bądź system nawilŜający zespołu drukującego, bądź 
instalując oddzielny zespół lakierujący. 

Oddzielne zespoły lakierujące instalowane są jako specjalne agregaty pomiędzy ostatnim 
zespołem drukującym a urządzeniem wykładającym. Zespoły lakierujące złoŜone są 
z urządzenia nadającego lakier, cylindra formowego i cylindra dociskowego. 

Operacje lakierowania druków mogą być wykonywane przez lakierowanie lakierami 
olejnymi, rozpuszczalnikowymi lub innymi. 
 
Lakierowanie lakierami olejnymi 

Lakierowanie lakierami olejnymi jest wykonywane na maszynach drukujących techniką 
typograficzną lub offsetową. Lakiery olejne nie zawierają rozpuszczalników organicznych  
i substancji lotnych. Lakierowanie to jest wykonywane w procesie drukowania, gdyŜ nie 
wymaga ono stosowania oddzielnych urządzeń. Na maszynach wielokolorowych lakier często 
jest nakładany na druki w jednym cyklu z drukowaniem. Jest to operacja stosunkowo tania. 
Lakierowanie lakierami olejnymi nie daje jednak wysokich efektów w postaci znacznego 
zwiększenia połysku i odporności mechanicznej. Z tego powodu zakres zastosowania 
lakierowania lakierami olejnymi jest mały. 
 
Lakierowanie lakierami rozpuszczalnikowymi 

Lakierowanie lakierami rozpuszczalnikowymi jest częstym sposobem lakierowania, 
polegającym na naniesieniu na powierzchnię druku równej, cienkiej warstwy lakieru oraz 
wysuszeniu rozpuszczalników z warstwy lakieru. Na druku tworzy się wtedy warstwa błony 
lakierniczej. Operacja ta wykonywana jest na urządzeniach zwanych lakierówkami. 

 
 
 

 
 
 

Rys. 1. Schemat lakierówki: 1 – stos druków, 2 – ssawki samonakładaka, 3 – stół samonakładaka, 4 – cylinder 
lakierówki, 5 – kałamarz, 6 – duktor, 7 – wałek przenoszący, 8 – wałek lakierujący, 9 – przenośnik 
pośredni, 10 – przenośnik druków, 11 – promiennik podczerwieni, 12 – sekcja chłodząca, 13 – stos 
druków lakierowanych [7, s. 93]. 

 
 
 
Druki przeznaczone do lakierowania są pobierane ze stosu przez samonakładak  

i podawane do zespołu powlekania druków lakierem. Lakier jest nakładany na druki 
najczęściej za pomocą wałków. Druk jest wtedy połoŜony na cylindrze posiadającym obciąg, 
uniemoŜliwiający nakładanie lakieru poza powierzchnię druku. Lakierem jest pokrywana cała 
powierzchnia druku z pozostawieniem od 3 do 5 mm brzegów arkusza druku. 

Warstwa farby nałoŜonej przy drukowaniu powinna być całkowicie wyschnięta przed 
lakierowaniem. Proces drukowania powinien być prowadzony bez napylania druków, gdyŜ 

 1 2 

3 
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 6 
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zmniejsza to połysk lakierowanych druków. Arkusze druków nie powinny być zadrukowane 
do samych krawędzi, gdyŜ lakier nie moŜe być nałoŜony na całą powierzchnię arkusza. 
Arkusze druków nie mogą teŜ mieć wad w postaci zmarszczeń, odkształceń, dziur, naderwań 
itp.. 

Nowsze konstrukcje  lakierówek mają tzw. kurtynowe nakładanie lakieru. Lakier wtedy 
spływa z góry na przesuwany arkusz druku lub zadrukowaną wstęgę. W zaleŜności od 
prędkości przesuwania druku nakładana na niego warstwa lakieru ma róŜną grubość. 

Przy nakładaniu lakier  powinien mieć odpowiednią lepkość, której wartość podaje 
producent lakieru i lakierówki. W przypadku zbyt duŜej lepkości lakieru, obniŜa się ją przez 
dolanie rozcieńczalnika. 

Lakier po nałoŜeniu na druk częściowo wsiąka w wytwór papierniczy, częściowo 
pozostaje na jego powierzchni, tworząc błonę lakierową. Do uzyskania dobrego połysku 
druku błona lakierowa na jego powierzchni powinna być moŜliwie gruba. Jakość 
lakierowania będzie więc zaleŜna od chłonności wytworu papierniczego. 

Lakierowanie druków wykonanych na wytworach papierniczych o małej chłonności daje 
duŜy efekt połysku, równomierny na całej powierzchni. 

Lakierowanie na wytworach papierniczych o średniej chłonności daje średni efekt 
połysku z tym, Ŝe połysk na powierzchniach zadrukowanych jest większy niŜ na 
powierzchniach nie zadrukowanych. 

Lakierowanie na wytworach papierniczych o duŜej chłonności daje małe zwiększenie 
połysku, róŜnice w połysku powierzchni nie zadrukowanych i zadrukowanych oraz nierówny 
połysk zarówno powierzchni zadrukowanych, jak i nie zadrukowanych. 

W przypadku lakierowania druków o małej chłonności wystarcza jednokrotne 
lakierowanie. Przy średniej chłonności druków poprawę efektu uzyskuje się przy 
lakierowaniu dwukrotnym. Przy duŜej chłonności druków nie pomaga lakierowanie 
dwukrotne. Większa liczba lakierowań jest teŜ nieskuteczna. Nie stosuje się więc 
lakierowania więcej niŜ dwukrotnego. 

Na lakierowanie ma wpływ równieŜ lepkość lakieru. Zbyt mała lepkość lakieru powoduje 
silne jego wsiąkanie w wytwór papierniczy, co pogarsza połysk. Zbyt duŜa lepkość powoduje 
nierównomierne rozłoŜenie lakieru na powierzchni druku, co równieŜ pogarsza połysk. 

Po nałoŜenie lakieru na druk następuje suszenie w tunelu suszącym. Suszenie lakieru  
w lakierówkach odbywa się przewaŜnie przy zastosowaniu promieni podczerwonych  
z dodatkowym nadmuchem ciepłego powietrza. Wysuszenie lakieru w tunelu suszącym 
lakierówki moŜe być regulowane przez włączenie lub wyłączenie poszczególnych 
promienników podczerwieni oraz zmianę prędkości przesuwania arkuszy druków 
lakierowanych przez tunel suszący. Suszenie powinno być tak uregulowane, aby wychodzący 
z tunelu druk nie wykazywał przylepności. Po wyprowadzeniu z tunelu polakierowany druk 
ulega ochłodzeniu przez nadmuch na niego zimnego powietrza. Ochładzane arkusze druków 
są układane na stosie stołu wykładaka. 

PoniewaŜ w trakcie suszenia nie następuje nigdy całkowite odparowanie 
rozpuszczalników, formuje się najpierw niewysokie stosy druków. Przez magazynowanie  
ich w takich stosach moŜliwe jest odparowanie resztek rozpuszczalników i później taki arkusz 
moŜna poddawać dalszej obróbce. 

Przez lakierowanie nigdy nie uzyskuje się idealnego połysku druków. Z tego powodu  
w niektórych przypadkach lakierowane druki poddaje się dodatkowym operacjom 
uszlachetniającym, tzw. kalandrowaniu. Druki do kalandrowania muszą być lakierowane 
specjalnymi gatunkami lakieru oraz zadrukowane farbami odpornymi na podwyŜszoną 
temperaturę. Warstwa lakieru do kalandrowania powinna być w maksymalny sposób 
wysuszona. Kalandrować moŜna tylko druki jednostronnie drukowane technika typograficzną 
lub offsetową. 
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Kalandrowanie druków lakierowanych polega na dociśnięciu warstwy nałoŜonego na 
druk lakieru do idealnie wypolerowanego gorącego cylindra. Pod wpływem podwyŜszonej 
temperatury warstwa lakieru staje się miękka i przez dociśnięcie jej do gładkiego cylindra 
ulega wygładzeniu i zwiększa się jej połysk. śądane wyniki moŜna uzyskać przez 
zastosowanie właściwej temperatury cylindra, odpowiedniej wielkości nacisku cylindra na 
druk oraz prędkości obrotowej cylindra. 

Lakierowanie powoduje takŜe znaczne zwiększenie odporności druku na ścieranie. 
Dlatego teŜ czasami wykonuje się lakierowanie nawet przy duŜej chłonności druków, gdyŜ 
uzyskiwany wzrost połysku jest minimalny. Natomiast wzrost wytrzymałości na rozerwanie, 
przedarcie itp. druku lakierowanego jest bardzo mały. Lakierowanie zwiększa znacznie 
wodoodporność druku, poprawia w pewnym stopniu odporność na inne czynniki chemiczne, 
natomiast w małym stopniu obniŜa przepuszczalność gazów, aromatów itp. 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak moŜna podzielić lakiery ze względu na ich skład? 
2. Jakimi właściwościami charakteryzują się lakiery UV? 
3. Na jakich urządzeniach, maszynach wykonywana jest operacja lakierowania? 
4. Z jakich podstawowych sekcji składają się lakierówki? 
5. Jakimi właściwościami charakteryzują się lakiery dyspersyjne? 
6. W jaki sposób odbywa się lakierowanie w maszynach lakierujących? 
7. Jakimi właściwościami powinien charakteryzować się lakier stosowany do lakierowania? 
8. Na czym polega operacja suszenia lakieru? 
9. Jakie czynniki mają wpływ na efekt lakierowania? 
10. Na czym polega kalandrowanie druków lakierowanych? 
11. Jaki wpływ ma chłonność wytworu papierniczego na efekt lakierowania? 
12. W jakim celu wykonuje się operację lakierowania? 

 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj uszlachetniania druków przy uŜyciu lakierów UV. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać odpowiednie parametry dotyczące lakierowania lakierami UV, 
2) zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
3) dokonać regulacji urządzenia, 
4) wykonać lakierowanie, 
5) ocenić jakość lakierowania. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− urządzenie do lakierowania, 
− zestaw narzędzi do regulacji, 
− instrukcje: obsługi urządzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− rozpuszczalnik, 
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− lakiery UV, 
− druki, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj oceny jakości lakierowania produktów poligraficznych. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać analizy jakościowej operacji lakierowania produktów poligraficznych, 
2) rozpoznać występujące błędy, 
3) omówić nieprawidłowości w operacji lakierowania, 
4) przedstawić sposoby eliminacji powstałych błędów, 
5) zanotować uwagi. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− gotowe druki lakierowane, 
− arkusz do ćwiczeń, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Na rysunku przedstawiono urządzenie do lakierowania. Zaznacz, w którym miejscu 
znajduje się stos druków przeznaczonych do lakierowania, a w którym stos druków 
lakierowanych? 

 

 
 

Rysunek do ćwiczenia 3 [7, s. 93]. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać analizy schematu, 
2) rozróŜnić elementy, 
3) określić nazwy, 
4) wypełnić arkusz do ćwiczeń. 
 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− schemat operacji lakierowania, 
− arkusz do ćwiczeń, 
− poradnik dla ucznia. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
 
1) scharakteryzować operację lakierowania produktów poligraficznych? □ □ 
2) scharakteryzować sposoby lakierowania?     □ □ 
3) dokonać podziału lakierów ze względu na ich skład?    □ □ 
4) określić czynniki wpływające na efekt lakierowania?    □ □ 
5) określić etapy lakierowania na lakierówkach?     □ □ 
6) scharakteryzować operację suszenia lakieru?     □ □ 
7) określić zakres zastosowania róŜnych lakierów?    □ □ 
8) scharakteryzować operację  kalandrowania?      □ □ 
9) określić właściwości lakierów UV?      □ □ 
10) określić cel lakierowania produktów poligraficznych?    □ □ 
11) scharakteryzować technologię lakierowania wybiórczego?   □ □ 
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4.2. Wykończanie produktów introligatorskich – laminowanie, 
impregnowanie 

 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Foliowanie (laminowanie) 
Foliowanie jest to operacja uszlachetniania, w trakcie której powierzchnia 

zadrukowanego materiału pokrywana jest przejrzystą folią polimerową. Laminowanie jest 
najlepszą ochroną produktów poligraficznych przed zewnętrznymi wpływami 
mechanicznymi, fizycznymi i chemicznymi. Osiągana jest większa wytrzymałość na 
uszkodzenia. Wzrasta sztywność papieru, druk jest bardziej błyszczący, z czym łączy się 
wyŜsza jakość wizualna druku. Metoda laminowania wykorzystywana jest głównie do 
uszlachetniania druków reklamowych, pocztówek, okładek i oklejek do okładek łączonych. 

Operacja laminowania przeprowadzana jest najczęściej poprzez połączenie za pomocą 
kleju zadrukowanego papieru z folią, przy czym rozróŜnia się dwa rodzaje laminowania 
klejowego. Pierwszy to laminowanie przy uŜyciu folii z warstwą kleju topliwego bez 
rozpuszczalnika, tzn. kleju ze 100%  zawartością substancji suchej. Ten sposób jest 
stosowany głównie przy laminowaniu mniejszej ilości odbitek. Laminowanie wykonywane 
jest po jednej stronie lub po obu stronach odbitki. Folia laminująca jest droŜsza, lecz 
urządzenie laminujące przy obsłudze ręcznej jest prostsze i tańsze, a co za tym idzie jest 
bardziej dostępne dla małych przedsiębiorstw. 

Na skalę przemysłową wykorzystywane jest laminowanie klejowe na zimno. Roztwór  
kleju jest nanoszony tuŜ przed laminowaniem. Wykonywane jest w specjalnych maszynach 
laminujących, które w zaleŜności od konstrukcji części suszącej dzielimy na maszyny bądź  
z poziomym lub pionowym tunelem suszącym. 
 

Folia do laminowania 
Do laminowania stosowane są folie trójoctanowe, poliestrowe (PET) i dwustronnie 

orientowane polipropylenowe (BOPP). Cena, a takŜe łatwość dostępu powodują, Ŝe 
najczęściej uŜywane są folie typu BOPP, wzbogacone o warstwę lakieru. Folia BOPP 
odznaczają się duŜą wytrzymałością, przezroczystością, elastycznością i stałością 
wymiarową, przy czym zmiana temperatury powoduje, Ŝe cechy pierwotne ulegają zmianie. 
 

Kleje przeznaczone do laminowania 
Kleje przeznaczone do laminowania moŜna podzielić na: 

– kleje z rozpuszczalnikiem organicznym, 
– kleje dyspersyjne. 

Kleje do laminowania mogą być jednoskładnikowe lub wieloskładnikowe. 
Wieloskładnikowe kleje są przygotowywane bezpośrednio przed naniesieniem, poprzez 
zmieszanie dwóch lub wielu komponentów. Z punktu widzenia składu chemicznego w obu 
podstawowych grupach występują, a w praktyce równieŜ najczęściej są stosowane, kleje 
zawierające polioctan winylu. W trakcie laminowania folią polipropylenową najlepsze 
połączenia osiąga się dzięki kombinacji dwuskładnikowych klejów poliuretanowych. 
Laminowanie druków wykonuje się na urządzeniach zwanych laminówkami. Istnieje wiele 
technologii laminowania i kaŜda z nich wymaga zastosowania innych materiałów i innej 
konstrukcji urządzeń. 

WyróŜnia się laminowanie: 
– klejowe na gorąco, 
– klejowe na zimno, 
– bezklejowe na gorąco, 
– bezklejowe na zimno. 
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Laminowanie klejowe na gorąco 
Laminowanie klejowe na gorąco jest technologią najczęściej stosowaną. Do tej 

technologii przeznaczone są kleje zawierające rozpuszczalniki organiczne i w zaleŜności od 
jakości podłoŜa druku i folii do laminowania mogą to być kleje rozpuszczalnikowe 
jednoskładnikowe, rozpuszczalnikowe jednoskładnikowe utrwalone wilgocią, 
chemoutwrdzalne – dwuskładnikowe oraz bezrozpuszczalnikowe nakładane w podwyŜszonej 
temperaturze, utrwalone wilgocią. 

Do laminowania druków dziełowych najczęściej są stosowane folie gładkie, 
polipropylenowe. 

Do druków opakowaniowych są stosowane róŜne folie w zaleŜności od potrzeb. 
Laminowanie druków dziełowych wykonuje się prawie wyłącznie w postaci arkuszowej, 
opakowaniowych – w postaci zwojów. Przy laminowaniu druków dziełowych występują 
wyłącznie druki wykonywane na wytworach papierniczych. Przy laminowaniu druków 
opakowaniowych druki są wykonywane zarówno na wytworach papierniczych, jak i na 
foliach z tworzyw sztucznych i aluminiowych. 

W technologii laminowania klejowego na gorąco stosuje się folię rozwijaną ze zwoju  
o szerokości ok. 10mm mniejszej niŜ szerokość druku. Klej jest nakładany na folię za pomocą 
zespołu wałków cienką i regulowanej grubości warstwą. Folię z warstwą kleju przeprowadza 
się przez tunel suszący, gdzie następuje całkowite odparowanie rozpuszczalników z kleju. 
Przy laminowaniu wykorzystuje się zarówno suszenie promieniami podczerwieni, jak 
równieŜ suszenie kontaktowe, w obu przypadkach z dodatkowym nadmuchem ciepłego 
powietrza. 

 
 

 
 

Rys. 2. Schemat laminowania klejowego na gorąco 1 – folia polimerowa, 2 – wałki nanoszące klej, 
3 – sekcja susząca, 4 –·walce kalandrujące, 5 – arkusze do laminowania [8, s. 281]. 

 
 
Bezpośrednio z tunelu folia jest kierowana do walców kalandrujących (gładzących), 

z których jeden jest walcem metalowym o wysokiej gładkości powierzchni, drugi – walcem 
gumowym. Na powierzchni folii z nałoŜonym klejem arkusze druków są podawane ręcznie 
lub za pomocą samonakładaka. Arkusze te podaje się tak, aby jeden zachodził na drugi na 
kilka milimetrów. Zapobiega to zetknięciu się walców kalandrujących z klejem i przyklejeniu 
folii do powierzchni walca. 

Metalowy walec kalandrujący jest ogrzewany do odpowiedniej regulowanej temperatury. 
Nacisk walców kalandrujących jest równieŜ regulowany. W zespole tym następuje 
sprasowanie arkuszy druków z folią i ich sklejenie bez pozostawienia pęcherzy powietrza 
między drukiem a folią. Gotowy laminat ulega ochłodzeniu w warunkach naturalnych 
otoczenia, po czym następuje zwinięcie laminatu w zwój. Po laminowaniu tektury laminat 
rozdziela się na poszczególne arkusze i układa w stosy. 

Po co najmniej 24 godzinach zwoje laminatów są ręcznie lub maszynowo rozwijane 
i rozdzielane na arkusze, układane w stosy i przekazane do dalszej obróbki introligatorskiej. 
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Laminowanie klejowe na zimno 

W technologii laminowania klejowego na zimno stosowane są folie 
trójoctanowocelulozowe oraz kleje emulsyjne akrylowe. Na rozwijaną ze zwoju folię jest 
nakładany klej równą i cienką, o regulowanej grubości warstwą, a na mokrą jeszcze warstwę 
kleju są nakładane w zespole kalandrującym arkusze druków. 

 

 
 
 

Rys. 3. Schemat procesu laminowania klejowego na zimno: 1 – zwój druków, 2 – urządzenie 
nakładające klej, 3 – folia, 4 – walce kalandrujące, 5 – druki laminowane [7, s. 97]. 

 
 
 
Zespół kalandrujący w tym przypadku nie jest ogrzewany. Następuje w nim sklejenie 

całymi powierzchniami folii z drukiem. Po sklejeniu druki laminowane zostają zwinięte 
w zwój. W zwoju klej częściowo wysycha. Co najmniej po 24 godzinach zwój rozwija się 
i rozdziela na poszczególne arkusze, które układa się na stosy i pozostawia do całkowitego 
wysuszenia. 

Technologia laminowania klejowego na zimno jest prostsza w wykonaniu niŜ technologia 
laminowania klejowego na gorąco. Z tego powodu jest ona wykorzystywana zarówno  
w warunkach przemysłowych, jak równieŜ w małych firmach poligraficznych. Wadą tej 
technologii laminowania jest uzyskiwanie mniejszych sił sklejania folii z drukiem oraz 
ograniczenie moŜliwości stosowania róŜnych folii. 

 
Laminowanie bezklejowe na gorąco 

W technologii laminowania bezklejowego na gorąco są stosowane wyłącznie folie 
dwuwarstwowe. Ich warstwę spodnią, mniej odporną na podwyŜszoną temperaturę, stanowi 
polietylen, a warstwę wierzchnią bardzo odporną na podwyŜszoną temperaturę – poliester lub 
folie wiskozowe. 

Laminowanie bezklejowe na gorąco polega na przepuszczeniu folii z drukiem między 
gorącymi walcami kalandrującymi w ten sposób, aby strona spodnia folii stykała się  
z powierzchnią druku. 
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Rys. 4. Schemat laminowania bezklejowego na gorąco: 1 – papier, 2 – wstęga folii, 3 – nagrzane walce  
dociskające, 4 – zespół z promieniami podczerwieni, 5 – zimne walce dociskające, 6 – walce 
kalandrujące [8, s. 282]. 

 

Temperatura walców kalandrujących musi być taka, aby nastąpiło stopnienie spodniej 
warstwy folii. Przy laminowaniu stopiona warstwa spodnia zgrzewa się z powierzchnią druku. 
Warstwa wierzchnia przy tym nie ulega Ŝadnym zmianom i izoluje walce kalandrujące od 
stopionej warstwy spodniej. Po przejściu przez walce kalandrujące laminat zostaje 
ochłodzony w warunkach otoczenia i od razu po ochłodzeniu uzyskuje maksymalna siłę 
połączenia. 

Laminowanie bezklejowe na gorąco jest bardzo proste do wykonania i równie proste są 
urządzenia. Bardzo drogi jest materiał – folia dwuwarstwowa, co powoduje, Ŝe technologia ta 
jest w małym stopniu stosowna w skali przemysłowej, natomiast jest bardzo wygodna  
w małej poligrafii, przy małych nakładach laminatów. 
 
Laminowanie bezklejowe na zimno 

W tej technologii laminowania mogą być stosowane róŜne rodzaje folii. Folie te mają 
fabrycznie naniesiona warstwę kleju samoprzylepnego. Klej samoprzylepny ma po 
wyschnięciu właściwości łatwego sklejania z innymi powierzchniami, musi być chroniony 
tzw. warstwą antyadhezyjną z papieru silikonowego. 

Laminowanie tego typu jest bardzo proste. Przed laminowaniem odrywa się papier 
silikonowy, a warstwa kleju na folii jest łączona z powierzchnią druku przez nacisk 
w zimnym zespole kalandrującym. Po przejściu przez walce kalandrujące uzyskuje się 
gotowy laminat, który moŜna rozdzielić od razu na poszczególne arkusze. 

Technologia laminowania bezklejowego na zimno jest prosta i moŜna ja stosować nie 
tylko w warunkach zakładów małej poligrafii, ale równieŜ w warunkach biurowych. Nie ma 
zastosowania w przemyśle ze względu na bardzo wysoką cenę folii. 
 

 
 
 

Rys. 5. Schemat procesu laminowania bezklejowego na zimno: 1 – zwój folii samoprzylepnej z papierem 
silikonowym, 2 – folia samoprzylepna, 3 – zwój z papierem silikonowym, 4 – papier silikonowy, 
5 – wałki zmieniające kierunek wstęgi, 6 – arkusze druków, 7 – walce kalandrujące, 8-laminowany druk 
[7, s. 98]. 
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Jakość laminowania 
Jakość laminowania moŜna ocenić na podstawie wytrzymałości sklejenia, odporności na 

delaminowanie, występowania braków, którymi mogą być pęcherzyki powietrza, prąŜki 
zgięcia, skłonność laminatu do skręcania. Istotną rzeczą jest uŜycie w trakcie drukowania 
papieru i farb drukarskich przeznaczonych do laminowania. Najbardziej odpowiednie do 
laminowania: papier kredowany, powlekany papier i tektura, a takŜe gładzony, naturalny 
offsetowy papier i tektura. 

W operacji laminowania uzyskuje się: 
– największy efekt estetyczny, 
– bardzo duŜy połysk przy zastosowaniu folii gładkich, 
– bardzo efektywny wzór przy zastosowaniu folii wzorzystych, 
– bardzo duŜe wzmocnienie druków zarówno na czynniki ścierające, jak i rozrywanie, 

przedzieranie itp., 
– największe zwiększenie odporności druku na wodę i inne substancje, 
– zmniejszenie przepuszczalności gazów, zapachów itp.. 

Wadą druków laminowanych jest tendencja do odrywania się folii od druku – tzw. 
delaminacja. W celu zmniejszenia tej wady naleŜy w odpowiedni sposób wykonywać 
wszystkie operacje poligraficzne. Drukowanie musi być wykonywane przy uŜyciu 
odpowiednich farb, zapewnieniu maksymalnego powiązania farby z podłoŜem oraz 
utrwalania farby na druku. Operacja laminowania musi być wykonana przy zachowaniu 
warunków koniecznych do uzyskania maksymalnej siły połączenia folii z drukiem całymi 
powierzchniami. 
 
Impregnowanie 

Impregnowanie naleŜy do operacji uszlachetniających wyroby poligraficzne. Operacja 
impregnowania polega na nałoŜeniu na powierzchnię np. druków substancji w stanie 
stopionym, nie zawierającej składników lotnych. Po nałoŜeniu odpowiedniej grubości 
warstwy substancji impregnującej następuje jej zastygnięcie podczas chłodzenia. Druki po 
impregnacji mogą być poddawane wygładzaniu w celu uzyskania większego połysku oraz 
zwiększania szczelności powłoki impregnującej. Impregnowanie druków moŜe być 
wykonywane jedno- lub dwustronnie. 
 
Substancje impregnujące 

Substancje impregnujące druki mogą mieć róŜny skład. Często do impregnowania 
stosowane są mieszaniny, których głównym składnikiem jest parafina. Impregnowanie takimi 
mieszaninami nazywane jest parafinowaniem. Rzadziej stosowane są mieszaniny, których 
głównym składnikiem są woski. Wtedy impregnowanie zwane jest woskowaniem. 

W skład mieszanin parafinowych i woskowych, oprócz parafiny lub wosku mogą 
wchodzić inne substancje korygujące właściwości podstawowych składników, np. substancje 
zwiększające elastyczność, nie dopuszczające do korozji metali stykających się 
z impregnowanymi drukami itp. 

Do impregnowania stosuje się takŜe tzw. mieszaniny stopione. Mieszaniny stopione jako 
główny składnik zawierają stop parafiny ze specjalnymi tworzywami sztucznymi. Takie 
mieszaniny są znacznie bardziej odporne na niszczące czynniki mechaniczne i chemiczne niŜ 
woski lub parafiny. 

Impregnowanie druku moŜe być wykonywane przez zanurzenie go w stopionej substancji 
impregnującej lub nakładanie stopionej substancji impregnującej na powierzchnię druku 
wałkami. Bezpośrednio po nałoŜeniu substancji impregnującej następuje jej ochłodzenie  
i zestalenie. Druk po impregnacji moŜe być poddawany dodatkowo polerowaniu, przez co 
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uzyskuje się zwiększenie połysku. Przez powtórne stopienie i powolne ochłodzenie uzyskuje 
się zwiększenie szczelności nałoŜonej powłoki impregnującej. 

Impregnacja druku daje znacznie mniejszy połysk niŜ lakierowanie czy laminowanie. 
Z tego powodu impregnowania tego nie stosuje się w przypadku druków dziełowych. Nadaje 
ono natomiast znaczne zwiększenie odporności druku na substancje chemiczne oraz 
zmniejszenie przepuszczalności gazów, zapachów itp., przez co jest stosowane wyłącznie do 
druków opakowaniowych. Impregnowanie wykonuje się na urządzeniach zwanych 
parafinówkami lub powlekarkami. Jest to najtańszy sposób uszlachetniania druków. 
 
4.2.2, Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega laminowanie druków? 
2. Jakie znasz technologie laminowania druków? 
3. W jakim celu wykonuje się kalandrowanie druków? 
4. W jaki sposób przebiega operacja laminowania klejowego na gorąco? 
5. Jakie folie i kleje stosuje się przy laminowaniu klejowym na gorąco? 
6. W jaki sposób moŜna ocenić jakość laminowania? 
7. Jakie są wady i zalety laminowania? 
8. Jak przebiega operacja laminowania klejowego na zimno? 
9. Na czym polega laminowanie bezklejowe na zimno i na gorąco? 
10. Jaki jest zakres zastosowania poszczególnych rodzajów laminowania? 
11. W jakim celu wykonuje się laminowanie druków? 
12. Jakie kleje stosuje się w operacjach laminowania? 
13. Na czym polega operacja impregnowania? 
14. W jakim celu wykonuje się impregnowanie druków? 
15. Jakie substancje wchodzą w skład mieszanin impregnujących? 
 
4.2.1. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj laminowanie bezklejowe na gorąco. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia do laminowania oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) wyregulować urządzenie, 
3) dobrać odpowiedni rodzaj folii, 
4) wykonać laminowanie, 
5) ocenić jakość laminowania. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– urządzenie do laminowania, 
– róŜne rodzaje folii, 
– zestaw narzędzi do regulacji, 
– instrukcje: obsługi urządzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– poradnik dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Rozpoznaj podstawowe elementy urządzenia do laminowania bezklejowego na zimno. 

Na schemacie przedstawiono urządzenie do laminowania bezklejowego na zimno. Zaznacz, 
w którym miejscu znajdują się wałki kalandrujące. 

 

 
Rysunek do ćwiczenia 2 [7, s. 98]. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać analizy schematu, 
2) rozróŜnić elementy, 
3) określić nazwy, 
4) wypełnić arkusz do ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– schemat urządzenia do laminowania, 
– arkusz do ćwiczeń, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Określ skład mieszanin stosowanych do impregnowania na przykładowych drukach. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać rodzaj mieszanki zastosowanej do impregnowania, 
2) dokonać analizy jakościowej operacji impregnowania, 
3) zapisać składniki mieszanek zastosowanych do impregnowania. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– gotowe druki impregnowane, 
– arkusz do ćwiczeń, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4 

Na rysunku przedstawiono róŜne sposoby laminowania. Zaznacz, który z nich to schemat 
operacji laminowania klejowego na zimno. 

 
Rysunki do ćwiczenia 4 [7, s. 97], [8, s. 281]. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) dokonać analizy schematów, 
2) rozróŜnić elementy, 
3) określić nazwy, 
4) wypełnić arkusz do ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– schematy operacji laminowania, 
– arkusz do ćwiczeń, 
– poradnik dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) scharakteryzować rodzaje foliowania?      □ □ 
2) wykonać foliowanie metodą bezklejową na zimno?    □ □ 
3) scharakteryzować operację laminowania klejowego na zimno i na gorąco? □ □ 
4) dokonać analizy parametrów operacji laminowania?    □ □ 
5) ocenić jakość operacji laminowania?      □ □ 
6) określić cel technologiczny laminowania wyrobów poligraficznych?   □ □ 
7) określić zakres zastosowania operacji foliowania?    □ □ 
8) scharakteryzować właściwości klejów i folii stosowanych 

w operacjach laminowania?       □ □ 
9) scharakteryzować operację laminowania bezklejowego na gorąco?  □ □ 
10) określić cel i zastosowanie impregnowania?     □ □ 
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4.3. Wykończanie produktów introligatorskich – brązowanie, 
tłoczenie na okładkach 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Proces brązowania 

Brązowanie jest to naniesienie brązu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię druku. 
Efekt połysku metalicznego uzyskiwany przez brązowanie jest lepszy niŜ przez drukowanie. 

Brązowanie to operacja trudna do wykonania ze względu na specjalne wymagania 
dotyczące materiałów: papieru, nadruku, farb. Polega ono na tym, Ŝe za pomocą drukowania 
offsetowego bądź typograficznego nanosi się na powierzchnię druku lub papieru specjalną 
farbę podkładową, a następnie posypuje brązem. Brąz przylepia się do powierzchni, dając 
efekt metalicznego połysku. 
 
Brąz 

Brąz stanowią bardzo małe płatki metalu. Ich grubość wynosi ok. 0,001 mm. W celu 
uzyskania jak największego połysku metalicznego powierzchnia metalicznych płatków jest  
w czasie ich produkcji polerowana. Jest ona teŜ zabezpieczona przed wpływem czynników 
atmosferycznych. Płatki po posypaniu na powierzchnię cieczy układają się płasko i leŜą na 
niej poziomo. Daje to największy efekt połysku metalicznego. Do wyrobu brązu stosuje się 
miedź – kolor czerwonawy, stopy miedzi – kolor brązu i mosiądze – róŜne odcienie koloru 
złotego oraz aluminium – kolor srebrny. 

Ze względu na duŜą szkodliwość pyłu metalicznego oraz moŜliwość korzystania przez 
introligatornie z innych sposobów ozdabiania, okładek i powierzchni akcydensów, w tym 
opakowań przy pomocy tańszych, nowoczesnych materiałów zdobniczych operacja 
brązowania jest wycofana z praktyki introligatorskiej. 
 
Uszlachetnianie druków za pomocą specjalnych farb 

Uszlachetnianie powierzchni druków moŜe odbywać się za pomocą specjalnych farb. 
– brokatowych, 
– luminescencyjnych, 
– termoaktywnych, 
– zapachowych, 
– światłoczułych, 
oraz tzw. „druku wypukłego”. 

Farby brokatowe stosowane są do uszlachetniania nie tylko druków offsetowych. 
Stanowią niezastąpiony element kart świątecznych, okolicznościowych i innych. 

Farby luminescencyjne kumulują światło, oddając je później w ciemności. 
Farby termoaktywne (temperatura ujemna i dodatnia) zmieniają zabarwienie w zaleŜności 

od temperatury. Mogą pojawiać się w zadanej temperaturze, albo znikać odsłaniając ukryty 
pod spodem wzór. Bezbarwna farba po obniŜeniu temperatury poniŜej progu aktywacji  
(np. 11°) zabarwia się na zadany kolor. Pod wpływem temperatury (np. 27°) staje się 
przeźroczysta, ukazując ukryty pod nią wzór. 

Farby zapachowe – przez potarcie zadrukowanej powierzchni uwalniają się zapachy. 
Mogą to być zapachy typowe np. kawy, pomarańczy, leśne lub przygotowane na specjalne 
zamówienie. 

Farby światłoczułe jest to rodzaj farby bezbarwnej, która w kontakcie ze światłem 
dziennym lub sztucznym zawierającym UV zabarwia się na kolory pastelowe. Farba tego typu 
o odwracalnej charakterystyce aktywuje zadany kolor pod wpływem światła zawierającego 
UV. 
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„Druk wypukły”, jako forma uszlachetniania podłoŜa drukowego daje moŜliwość 
podkreślenia niektórych elementów druku, poprzez nadanie mu widocznej oraz wyczuwalnej 
w dotyku struktury. 
 
Kaszerowanie 

Kaszerowanie to operacja uszlachetniania wyrobu papierniczego, polegająca na oklejaniu 
cienkim papierem (zadrukowanym lub nie) powierzchni wytworu papierniczego o gramaturze 
znacznie wyŜszej np. tektury, w celach dekoracyjnych lub uzasadnionych względami 
technologicznymi. 

Termin odnosi się równieŜ do oklejania papierem całych powierzchni z tworzyw 
sztucznych. 

Typowym przykładem kaszerowania w celach dekoracyjnych jest oklejanie cienkim, 
zadrukowanym ozdobnie papierem powierzchni tektury falistej, przeznaczonej na opakowania 
produktów, której nie da się bezpośrednio zadrukować ma maszynie drukarskiej. 

W celach technologicznych kaszeruje się wyroby papiernicze, aby zwiększyć 
wytrzymałość produktu na czynniki zewnętrzne lub zmienić strukturę powierzchni. 
 
Tłoczenie na okładkach 

Tłoczenie na okładkach jest jedną z wielu form zdobienia okładek oklejanych (twardych). 
Do tego typu okładek zalicza się okładki jednorodne i kombinowane, są to okładki najdroŜsze 
i najbardziej szlachetne. Z tego powodu bardzo duŜą wagę przywiązuje się do ich zdobienia. 

Najprostszym sposobem zdobienia okładek oklejanych jest zadrukowywanie oklejek 
przed zmontowaniem okładek. Najłatwiej jest to wykonać, jeŜeli materiałem pokryciowym są 
papiery nie powlekane. Zadrukowuje się je wtedy normalnie stosowanymi technikami  
i farbami za pomocą drukowania wielobarwnego lub wielokolorowego. Inne materiały 
pokryciowe zadrukowuje się specjalnymi farbami przydatnymi dla danej powierzchni. 
Najbardziej przydatna jest technika offsetowa, gdyŜ nie są to materiały o powierzchni 
płaskiej, lecz z reliefem. 

Zadrukowywanie moŜe być wykonane równieŜ po zmontowaniu okładek. Wykorzystuje 
się wtedy techniki drukowania umoŜliwiające zadrukowanie powierzchni nierównych. 
Najczęściej stosowane jest drukowanie sitowe. 

Drukowanie oklejki lub okładek ma podstawową wadę. Nadruk jest wykonany 
bezpośrednio na powierzchni okładek, a więc przy uŜytkowaniu oprawy ulega intensywnemu 
ścieraniu. 

WyŜszą formą zdobienia okładek oklejanych jest ich tłoczenie. Elementy zdobnicze są 
wtedy połoŜone poniŜej powierzchni okładki i nie ulegają ścieraniu. Wytworzony przy 
tłoczeniu relief nadaje szczególnie estetyczny wygląd. 

Do zdobienia okładek moŜna stosować zarówno tłoczenie wgłębne jak i wypukłe. 
Tłoczenie wypukłe wykonuje się za pomocą form z reliefem wypukłym oraz matryc 

wklęsłych. W czasie tłoczenia wytwarza się dwustronny relief o skomplikowanym nieraz 
ukształtowaniu powierzchni. 
 

 
Rys. 6. Schemat tłoczenia wypukłego: 1 – górna płyta prasy, 2 – forma do tłoczenia, 

3 – tłoczony materiał, 4 – matryca, 5 – dolna(ruchoma) płyta prasy [7, s. 200]. 
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Tłoczenie wgłębne wykonuje się za pomocą form z wypukłym reliefem. W czasie 
tłoczenia na powierzchni wytwarza się jednostronny wgłębny, płaski relief. 
 

 
Rys. 7. Przekrój formy do tłoczenia wgłębnego: a – głębokość, α – kąt nachylenia powierzchni tłoczących, 

r – promień zaokrąglenia krawędzi oczka [7, s. 201]. 
 
Najczęściej na okładkach wykonuje się tłoczenie wgłębne. Formy do tłoczenia 

wgłębnego wykonywane są najczęściej w metalu przez trawienie. Powierzchnie wypukłe są 
powierzchniami tłoczącymi. Boki powierzchni tłoczących powinny być strome. Kąt, jaki 
tworzą te boki z podstawą, powinien być mniejszy od 90° i wynosić około 80°. Krawędzie 
powierzchni tłoczących powinny być nieco zaokrąglone, aby nie przekrawały materiału 
pokryciowego. 

Forma do tłoczenia okładki powinna być wykonana z jednego arkusza blachy o grubości 
co najmniej 3 mm. Blacha nie moŜe być łączona. 

Do wykonania tych form mogą być stosowane metale oraz stopy o róŜnej twardości.  
W zaleŜności od zastosowanego metalu uzyskuje się róŜna wytrzymałość formy, 
np. wytrzymałość formy ze stopów stereotypowych wynosi kilkaset tłoczeń, z cynku – kilka 
tysięcy, z mosiądzu – kilkanaście tysięcy, z duraluminium – kilkadziesiąt tysięcy, ze stali 
ponad sto tysięcy tłoczeń. 

Do tłoczeń niskonakładowych produkowano czcionki introligatorskie ze stopów 
drukarskich utwardzanych przez powierzchniowe nałoŜenie twardego metalu. Czcionki te 
jednak w introligatorstwie przemysłowym nie mają zastosowania. 

W czasie tłoczenia wgłębnego powstaje w materiale tłoczonym(okładce) wyraźny relief 
powierzchniowy. Tłoczenie wykonane wgłębne powinno mieć głębokość od 0,1 mm do 0,3 mm. 
DuŜe powierzchnie tłoczy się na mniejszą głębokość, a mniejsze na większą głębokość. 
Powierzchnie poddawane barwieniu mogą być mniej zagłębione niŜ nie barwione. 
ZróŜnicowanie głębokości tłoczenia moŜna uzyskać przez odpowiednie przyrządzenie formy 
do tłoczenia w prasie tłoczącej. 

Tłoczenie wgłębne okładek wykonuje się w prasach do tłoczenia. Prasy te  mają 
moŜliwość tłoczenia w temperaturze pokojowej lub teŜ przez nagrzane formy tłoczące. Mają 
one moŜliwość nakładania farby na formę do tłoczenia, jak równieŜ stosowania folii do 
tłoczenia. 

Do tłoczenia okładek mogą być teŜ wykorzystywane typograficzne dociskowe maszyny 
drukujące. Maszyny te dają jednak stosunkowo mały docisk i dlatego mogą być stosowane 
tylko przy niewielkich powierzchniach tłoczonych. 

PodwyŜszenie temperatury formy przy tłoczeniu umoŜliwia uzyskanie większej 
głębokości tłoczenia i bardziej równej powierzchni wytłoczonej. 

 
Tłoczenie bezbarwne (tzw. suchy tłok) 

Tłoczenie bezbarwne wykonuje się przewaŜnie w temperaturze podwyŜszonej. 
Temperatura formy tłoczącej powinna wynosić około 100°C. Tłoczenie to powinno dać 
moŜliwie duŜą, wyraźną widoczną głębokość wytłoczenia o ostrych krawędziach. 
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Powierzchnia wytłoczona powinna być gładka. Powierzchnię gładka trudno jest uzyskać przy 
tłoczeniu oklejki z materiałów powlekanych elastycznymi tworzywami sztucznymi  
i wytłaczanych. NaleŜy wtedy dąŜyć jedynie do dobrego spłaszczenia powierzchni 
wytłoczenia. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przekrawania oklejki w czasie tłoczenia. 
 
Tłoczenia barwne 

Tłoczenie barwne moŜe być wykonywane przez nałoŜenia na powierzchnie tłoczone 
warstwy farby lub warstwy barwnej z folii do tłoczenia. Podstawowym wymaganiem 
jakościowym tłoczenia barwnego jest pokrycie całej powierzchni tłoczonej przez warstwę 
barwną bez jakichkolwiek prześwitów, spękań lub otworków. Jest to efekt nieraz trudny do 
uzyskania ze względu na duŜą głębokość reliefu na oklejce. Drugim wymaganiem jest 
uzyskanie jak największej ostrości tłoczeń. Warstwa barwna powinna dochodzić tylko do 
krawędzi powierzchni wytłoczonych, nie powinna wychodzić poza te krawędzie. 

Przy tłoczeniu barwnym farbą stosowane są farby o większej lepkości i intensywności od 
farb typograficznych czy offsetowych, gdyŜ naciski przy tłoczeniu są znacznie większe niŜ 
przy drukowaniu. Farba o mniejszej lepkości w czasie tłoczenia zostanie wypchnięta poza 
krawędzie oczka. Nie uzyska się równieŜ dobrych efektów stosując zbyt grubą warstwę farby. 
Do nakładania małych grubości stosuje się farby bardzo intensywne. 

Farby do tłoczenia muszą teŜ dobrze łączyć się z podłoŜem, tj. oklejki. Z tego powodu do 
tłoczenia róŜnych oklejek naleŜy stosować farby odpowiednie do danej powierzchni oklejki. 
Na przykład do tłoczenia oklejek z materiału nie powlekanego stosuje się inny rodzaj farby 
niŜ do tłoczenia oklejek z materiału pokryciowego powlekanego polichlorkiem winylu. 

Powszechnie stosowane farby do tłoczeń są bezrozpuszczalnikowe typu olejnego. Z tego 
powodu tłoczenie wykonuje się w temperaturze pokojowej w celu uniknięcia Ŝelowania farby 
na formie tłoczącej. Farba powinna być dokładnie roztarta w urządzeniu tłoczącym i nałoŜona 
cienka warstwą na powierzchnie tłoczące formy. Forma zostaje wtłoczona w okładkę  
i na powierzchnie wytłoczonego reliefu zostaje nałoŜona farba. Farba utrwala się przez około 
24 godziny. Ze względu na wykonywanie tłoczenia w temperaturze pokojowej naciski przy 
tłoczeniu z farbą są większe niŜ przy tłoczeniu bezbarwnym. 
 
Folie do tłoczeń 

Tłoczenie barwne moŜna tez uzyskać przy zastosowaniu folii . Folia do tłoczenia jest 
materiałem wielowarstwowym. 

 

 
 

Rys 8. Przekrój folii do tłoczenia: 1 – nośnik, 2 – warstwa wosku (rozdzielająca), 3 – warstwa lakieru 
(ochronna), 4 – warstwa barwna, 5 – warstwa kleju (adhezyjna) [2, s. 184]. 

 
Folie do tłoczenia składają się z podłoŜa i części barwnej. Jako podłoŜe obecnie stosuje 

się prawie wyłącznie folie z tworzyw sztucznych. W foliach pigmentowych do tłoczenia część 
barwną stanowi pigment zwieszony w środku wiąŜącym, a w foliach metalizowanych – 
warstwa metalu, lakieru i warstwa klejąca. 

Folie do tłoczeń mają zastosowanie w ozdobnym introligatorstwie, artystycznych 
wykończeniach starodruków, albumów, klaserów, nadrukach na okładkach,  stemplowaniu 
dat, oraz nadrukach na przedmiotach z tworzyw sztucznych lecz głównie na opakowaniach  
i etykietach. 
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Podstawowe rodzaje folii: 
– złota i srebrna, 
– kolorowa, 
– specjalna. 

Folie do tłoczenia w zaleŜności od rodzaju warstwy barwnej dzieli się na cztery 
podstawowe grupy: 
– pigmentowe, 
– metaliczne zawierające proszki metali, 
– metalizowane, z napylaną warstwą metalu, 
– z reliefem (holograficzne). 

Folie pigmentowe są produkowane w szerokiej gamie barw i odcieni od białej do czarnej. 
Poza tym produkowane są folie pigmentowe zawierające metaliczny brąz w postaci płatków. 
Folie mają wtedy kolor srebrzysty lub złotawy o róŜnych odcieniach i metalicznym połysku. 
Folie pigmentowe dają efekt barwny zbliŜony do uzyskiwanego za pomocą farb, ale 
o większej intensywności barwy i bardziej czystym odcieniu. 

Folie metalizowane mają cienka warstwę srebrzystego metalu (aluminium) i na nią 
nałoŜony lakier bezbarwny lub barwny. Dzięki temu folie metalizowane mogą mieć róŜne 
kolory, łącznie ze srebrzystym i złotawym o róŜnych odcieniach, ale zawsze z metalicznym 
połyskiem. Połysk metaliczny folii metalizowanych jest znacznie większy niŜ folii 
pigmentowych z brązem (srebrzystych i złotawych). 

Zarówno folie pigmentowe jak i metalizowane są produkowane w róŜnych gatunkach 
w zaleŜności od jakości powierzchni tłoczonych. Do oklejek z papierów i tkanin nie 
powlekanych stosuje się inne rodzaje folii niŜ z tkanin powlekanych. 
 
Tłoczenia folią 

Tłoczenie folią jest wykonywane w temperaturze podwyŜszonej za pomocą nagrzanej 
formy tłoczącej. Optymalną temperaturę tłoczenia dla danego gatunku folii oraz materiału 
tłoczonego podaje producent folii. Wynosi ona w granicach od 90°C do 120°C. W czasie 
tłoczenia w temperaturze podwyŜszonej część barwna folii skleja się w miejscach tłoczonych 
z powierzchnią materiału tłoczonego i jednocześnie odchodzi od podłoŜa. 

W celu prawidłowego wykonania tłoczenia folią trzeba ustalić odpowiedni nacisk 
i odpowiednią temperaturę. Zbyt mały nacisk lub zbyt niska temperatura powoduje 
utworzenie reliefu o zbyt małej głębokości oraz niecałkowite przejście warstwy barwnej na 
powierzchnię tłoczoną. Zbyt wysoka temperatura tłoczenia lub zbyt duŜy nacisk przy 
tłoczeniu powoduje przechodzenie na powierzchnie tłoczoną warstwy barwnej nie tylko przez 
oczko formy do tłoczenia, ale równieŜ w miejscach bocznych powierzchni formy do 
tłoczenia. Uzyskuje się przez to nieostry kontur powierzchni tłoczonych. 

Bardzo duŜą estetykę zdobienia uzyskuje się przez zastosowanie tłoczenia wypukłego. 
Wykonanie tłoczenia wypukłego okładek jest trudne, wymaga zastosowania bardzo duŜych 
nacisków. Tłoczenie wypukłe okładek moŜe być wykonywane jako bezbarwne lub barwne 
z folią do tłoczenia. Okładki po wykonaniu tłoczenia wypukłego poddaje się dodatkowej 
operacji, czyli wypełnianiu reliefu od strony spodniej okładki. Relief wypełnia się 
odpowiednimi mieszankami, przewaŜnie zawierającymi gips. Zapobiega to podczas, 
uŜytkowania oprawy, przedzieraniu się wyklejki naklejona na spodnią stronę okładki. 
 
Prasy do tłoczenia na okładkach 

Prasy te są bardzo róŜnorodne pod względem moŜliwości technologicznych, konstrukcji, 
sposobu pracy i mocy. 

W zaleŜności od kształtu geometrycznego powierzchni zaciskających prasy dzielą się na: 
– dociskowe (płaskie), 
– rotacyjne. 
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W prasach dociskowych forma jest zamocowana na górnej płycie. Na dolną płytę jest 
układana obrabiana okładka. Przy zbliŜeniu górnej i dolnej płyty nagrzana forma zostaje 
wciskana w okładkę i wytłacza w niej rysunek wygrawerowany na jej powierzchni. Przy 
tłoczeniu farbą lub folią, na formę jest wstępnie nanoszona warstwa farby lub teŜ między 
formę i okładkę umieszczana jest folia. 

Przy tłoczeniu reliefowym okładka jest układana na matrycy na dolnej płycie prasy, 
a tłoczenie jest wykonywane nagrzana formą zamocowaną na górnej płycie. 

W prasie rotacyjnej forma jest zamocowana na cylindrze. W czasie tłoczenia okładka 
introligatorska jest przeprowadzana między cylindrami: formowym i dociskającym, 
obracającymi się w przeciwnych kierunkach. W czasie przechodzenia okładki między 
cylindrami forma wtłacza na okładce wygrawerowany rysunek. Przy tłoczeniu farbą lub folią, 
na formę jest nakładana warstwa farby lub teŜ między formę i okładkę jest podawana folia. 

 
 

 
 
 
Rys. 9. Schemat tłoczenia okładek introligatorskich: a) w prasach dociskowych 1 – górna płyta, 2 – forma,  

3 – okładka, 4 – dolna płyta, b) przy tłoczeniu reliefowym 5 – okładka, 6 – górna płyta, 7 – nagrzana 
forma, 8 – matryca, 9 – dolna płyta, c) w prasie rotacyjnej 10 – cylinder formowy, 11 – forma, 
12 – okładka, 13 – cylinder dociskający [8, s. 288]. 

 
 

Podstawowym wymogiem technologicznym, stawianym prasom złotniczym, jest 
zachowanie stabilności siły nacisku końcowego oraz wymaganej temperatury formy i czasu 
tłoczenia, jak i dokładne ustawienie względem siebie formy i okładki na płytach prasy. 
Oprócz tego prasy powinny być wygodne w obsłudze. Powinna być teŜ zagwarantowana 
kontrola temperatury formy, bezpieczeństwo i wygoda nakładania i zdejmowania okładek 
i wygodnego przeprowadzania folii. 

W introligatorniach przemysłowych do tłoczenia i drukowania na okładkach najczęściej 
są stosowane pionowe prasy typu dociskowego. W prasach tych na nieruchomej, górnej 
płycie jest zamocowana forma. Pod płytą górna znajduje się dolna płyta dociskająca, która  
w czasie prasowania wykonuje ruch pionowy posuwisto-zwrotny. Po płycie dolnej 
przemieszcza się płyta podająca, przenosząca okładki z pozycji nakładania w pozycję 
tłoczenia – pod górną płytę. W czasie tłoczenia dolna płyta wraz z płytą podającą podnosi się 
i z wymaganą technologicznie siłą dociska okładkę do formy. 
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Rys. 10. Schemat technologiczny dociskowej prasy złotniczej: 1 – kałamarz farbowy, 2 – walec duktorowy, 

3 – walec przekazujący, 4 – szpula, 5 – walce podające, 6 – cylindry rozcierające, 7 – wałki nanoszące, 
8 – płyta podająca, 9 – płyta górna, 10 – okłądka, 11 – forma, 12 – płyta dolna, 13– wstęga folii, 
14 – rolka z folią [8, s.289]. 

 
W rezultacie, na okładce powstaje bezbarwny, wgłębiony rysunek formy. Kiedy płyta 

dolna opuści się, płyta podająca powraca w pozycję nakładania, gdzie wytłoczona okładka 
zostaje zdjęta i nakłada się okładkę następną. 

Przy tłoczeniu folią jest włączony aparat foliowy. Wstęga folii jest odwijana z roli, 
a następnie jest przeprowadzana pod formą i walcami podającymi, po czym jest nawijana na 
szpulę. Przed tłoczeniem okładki walce przesuwają folię, doprowadzając pod formę jej nowy 
odcinek. 

Jednym z podstawowych podzespołów we wszystkich prasach typu dociskowego jest 
mechanizm przemieszczania płyty dolnej, realizujący operację tłoczenia. Podzespół ten jest 
najbardziej energochłonny. Naciski osiągane w tym mechanizmie dochodzą do dziesiątek ton. 
Do tłoczenia okładek wymagane jest niewielkie przesunięcie płyty dociskającej przy 
znacznych naciskach prasowania. 

Tłoczenie na okładkach moŜna równieŜ wykonywać na prasie z napędem ręcznym. 
Konstrukcja takiej prasy jest bardzo prosta i umoŜliwia przetrzymywanie okładki pod 
naciskiem przez czas nieograniczony. JednakŜe praca na prasie o takiej konstrukcji wymaga 
duŜego wysiłku fizycznego, natomiast uzyskiwana wydajność pracy jest niewielka. 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz sposoby zdobienia okładek introligatorskich? 
2. Z jakich materiałów wykonuje się formy do tłoczenia wgłębnego? 
3. W jaki sposób przebiega operacja tłoczenia na okładkach przy uŜyciu folii? 
4. Jaka jest podstawowa wada zdobienia okładek przez zadrukowanie? 
5. Jak zbudowane są folie do tłoczenia i jakie mają zastosowanie? 
6. Na czym polegała operacja brązowania? 
7. Jakie są podstawowe wymogi technologiczne stawiane prasom do tłoczenia? 
8. W jaki sposób moŜna uzyskać tłoczenie barwne? 
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9. Jak zbudowana jest forma do tłoczenia wgłębnego? 
10. Jakie czynniki wpływają na jakość operacji tłoczenia? 
11. Jakie znasz rodzaje pras do tłoczeń i jaka jest ich konstrukcja? 
12. W jaki sposób przebiega tłoczenie przy zastosowaniu form z reliefem wypukłym? 
13. Jakie znasz rodzaje farb stosowanych do uszlachetniania druków? 
14. W jakim celu wykonuje się operację kaszerowania? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj tłoczenie wypukłe przy wykorzystaniu form z reliefem wypukłym. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować formę do tłoczenia, 
2) zapoznać się z instrukcją obsługi prasy do tłoczenia oraz przepisami bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 
3) dokonać regulacji prasy, 
4) wykonać tłoczenie. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− formy do tłoczenia, 
− matryce, 
− instrukcje: obsługi urządzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− zestaw narzędzi do regulacji, 
− prasa do tłoczenia, 
− gotowe okładki, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj tłoczenie wgłębne przy wykorzystaniu form z reliefem. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować formę do tłoczenia, 
2) zapoznać się z instrukcją obsługi prasy do tłoczenia oraz przepisami bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 
3) dokonać regulacji prasy, 
4) wykonać tłoczenie. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− formy do tłoczenia, 
− instrukcje: obsługi urządzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− zestaw narzędzi do regulacji, 
− prasa do tłoczenia, 
− gotowe okładki, 
− poradnik dla ucznia. 
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Ćwiczenie 3 
Na schemacie przedstawiono sposób tłoczenia wypukłego. Zaznacz, w którym miejscu 

znajduje się forma do tłoczenia. 

 

 
 

Rysunek do ćwiczenia 4 [7, s. 200]. 
 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać analizy schematu, 
2) rozróŜnić elementy, 
3) określić nazwy, 
4) wypełnić arkusz do ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– schematy operacji toczenia, 
– arkusz do ćwiczeń, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4 

Dokonaj analizy czynników wpływających na jakość tłoczenia na okładkach. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać analizy jakościowej operacji tłoczenia, 
2) opisać występujące błędy w operacji tłoczenia, 
3) wyjaśnić sposoby eliminacji błędów, 
4) określić czynniki wpływające na jakość tłoczenia, 
5) uzasadnić dobór materiałów i sposobu tłoczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– gotowe okładki poddane operacji tłoczenia, 
– arkusz do ćwiczeń, 
– poradnik dla ucznia. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
 
1) określić rodzaje tłoczenia na okładkach?     □ □ 
2) scharakteryzować tłoczenie przy wykorzystaniu form z reliefem?  □ □ 
3) wykonać tłoczenie reliefowe na okładkach?     □ □ 
4) scharakteryzować właściwości folii do tłoczenia?    □ □ 
5) określić czynniki wpływające na jakość  tłoczenia?    □ □ 
6) scharakteryzować budowę pras do tłoczenia?     □ □ 
7) wymienić rodzaje farb stosowanych do uszlachetniania druków?  □ □ 
8) określić wymogi technologiczne stawiane prasom do tłoczeń?   □ □ 
9) scharakteryzować  tłoczenia barwne i bezbarwne?    □ □ 
10) ocenić jakość operacji tłoczenia?      □ □ 
11) określić zakres zastosowania operacji kaszerowania?    □ □ 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudności, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 
9. Po zakończeniu testu podnieś rękę i zaczekaj aŜ nauczyciel odbierze od Ciebie pracę. 
 
 
 

 
 

Powodzenia! 
 
 
 
 
Materiały dla ucznia: 
– instrukcja, 
– zestaw zadań testowych, 
– karta odpowiedzi. 
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ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1) Do operacji uszlachetniania druków zalicza się 

a) lakierowanie. 
b) okrawanie. 
c) złamywanie. 
d) perforowanie. 

 
2. Cechą charakterystyczną lakierowania moŜe być 

a) poprawność złamu. 
b) zmiana barwy druku. 
c) relief. 
d) duŜy połysk. 

 
3. Lakier do uszlachetniania druków powinien charakteryzować się 

a) ciemną barwą. 
b) odpowiednia lepkością. 
c) długim czasem suszenia. 
d) wysokim kosztem produkcji. 

 
4. Chłonność wytworów papierniczych ma wpływ na jakość 

a) bindowania. 
b) perforowania. 
c) lakierowania. 
d) przegniatania. 

 
5) Kalandrowanie druków wykonuje się w celu 

a) odpowiedniej chłonności druków. 
b) dobrego połysku druków. 
c) prawidłowego stopnia suszenia. 
d) zwiększenia miękkości lakieru. 

 
6) Foliowanie druków odbywa się na 

a) złamywarkach. 
b) lakierówkach. 
c) perforówkach. 
d) laminówkach. 

 
7) Wadą druków laminowanych jest 

a) duŜa wilgotność. 
b) przepuszczanie zapachów. 
c) odrywanie się folii.  
d) odbarwienia. 
 

8) Do laminowania bezklejowego stosuje się folię 
a) samoprzylepną. 
b) barwną. 
c) bezbarwną. 
d) czterowarstwową. 
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9) Papier silikonowy wchodzi w skład folii do 
a) zgrzewania. 
b) tłoczenia. 
c) lakierowania. 
d) laminowania. 

 
10) Operację lakierowania wykonuje się na urządzeniach zwanych 

a) laminówkami. 
b) zgrzewarkami. 
c) lakierkami. 
d) lakierówkami. 

 
11) Rozpuszczalniki stosowane w operacjach uszlachetniania charakteryzują się 

a) duŜą lepkością. 
b) wodoodpornością. 
c) przyjemnym zapachem. 
d) toksycznością. 

 
12) Kleje rozpuszczalnikowe stosuje się w operacjach 

a) lakierowania. 
b) laminowania. 
c) bindowania. 
d) tłoczenia. 

 
13) W małych firmach poligraficznych stosuje się najczęściej technologię laminowania 

a) klejowego na zimno. 
b) bezklejowego na gorąco. 
c) bezklejowego na zimno. 
d) klejowego na gorąco. 

 
14) Folie gładkie polipropylenowe stosuje się w operacjach 

a) laminowania. 
b) kaszerowania. 
c) tłoczenia. 
d) impregnowania. 

 
15) Farby brokatowe stosowane są do 

a) uszlachetniania druków. 
b) lakierowania. 
c) tłoczenia. 
d) kaszerowania. 

 
16) Farby światłoczułe to rodzaj farby 

a) termoaktywnej. 
b) zapachowej. 
c) klejowej. 
d) bezbarwnej 
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17) Lakiery UV charakteryzują się 
a) niska odpornością na czynniki zewnętrzne. 
b) wysoka odpornością na czynniki zewnętrzne. 
c) duŜą wilgotnością. 
d) długim czasem suszenia. 

 
18) Sposobem zdobienia okładek jest 

a) rowkowanie. 
b) perforowanie. 
c) tłoczenie. 
d) impregnowanie. 

 
19) Tłoczenie barwne uzyskuje się przy zastosowaniu 

a) elementów zdobniczych. 
b) lakieru. 
c) folii. 
d) pigmentów. 

 
20) Relief występuje w operacji 

a) tłoczenia. 
b) impregnowania. 
c) kaszerowania. 
d) lakierowania. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko............................................................................................................................. 

 
Wykończanie produktów introligatorskich 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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