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Maszyny drukujące w technologii 

Computer-to-Press 
 

 

Technologia drukowania Computer-to-Press (czyli od komputera do maszyny drukującej) bez 

wątpienia należy do technologii cyfrowych. Jednak już sam termin „cyfrowe techniki 

drukowania” wywołuje wiele dyskusji.  

Początkowo druk cyfrowy dzielono na dwie grupy:[1, 2]  

 

 

• Drukowanie bezuderzeniowe, przy którym nie następuje (tak jak to zachodzi w klasycznym 

drukowaniu) silne dotknięcie (docisk) formy do materiału zadrukowywanego. W literaturze 

zagranicznej technologia ta jest nazywana Computer-to-Print (od komputera bezpośrednio do 

drukowania). Ten sposób drukowania ma następujące cechy charakterystyczne:  

– przede wszystkim nie występuje tu klasyczna materialna forma drukowa: forma istnieje w 

postaci cyfrowej lub „wirtualnej” (w wypadku drukowania ink-jetowego, termotrasferowego 

i termosublimacyjnego) lub też zawiera obraz utajony (w wypadku elektrofotografii, 

elkografii, magnetografii, jonografii)  

– istnieje możliwość dokonywania zmiany informacji w trakcie drukowania.  

• Technologia od komputera do maszyny drukującej, zwana często w literaturze zagranicznej 

‘Computer-to-Press’ (CtPress) lub ‘direct imaging’ (DI). Ta technologia zintegrowała 

cyfrową przygotowalnię z tradycyjnymi technikami drukowania. Materialna forma drukowa 

jest wytwarzana – metodą cyfrową – bezpośrednio w maszynie drukującej. W tej technologii 

nie ma możliwości dokonywania zmiany informacji w trakcie drukowania.  

 

Obecnie większość poligrafów zalicza do cyfrowych sposobów drukowania tylko sposoby 

bezuderzeniowe, a CtPress wyodrębnia jako oddzielną technologię. Istnieją jednak szkoły, 

które obie wymienione technologie określają jako cyfrowe sposoby drukowania.[3, 4]  
 

Charakterystyka i klasyfikacja maszyn CtPress 
 

Pierwsza maszyna drukująca w technologii CtPress została przedstawiona na wystawie Print 

‘89 w Chicago. Była to maszyna firmy Hei-delberg – GTO DI.[5] Współczesny rynek maszyn 

drukujących w technologii Computer-to-Press jest już dość duży i ciągle się rozwija, co 

świadczy o tym, że technologia ta spełnia wymagania rynku poligraficznego i w przyszłości 

w znacznym stopniu ograniczy wykorzystanie technologii konwencjonalnych. Jednym z 

argumentów przemawiających za urządzeniami CtPress są zmiany, które zachodzą obecnie na 

rynku. Chodzi tu przede wszystkim o wzrastający udział niskonakładowej produkcji 

wielobarwnej. Wyniki ostatnich badań wykazują szybki wzrost produkcji wielobarwnej 

drukowanej w nakładach do 10 000. Właśnie w tym zakresie nakładów dobre wyniki osiągają 

maszyny drukujące CtPress. Drugim ważnym atutem tej technologii jest to, że pozwala ona 

osiągać standardową offsetową jakość druków. Ponadto istnieje możliwość zadrukowywania 

szerokiej gamy podłoży i stosowania zwykłych farb offsetowych.[6]  
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Wszystkie obecne maszyny CtPress ze względu na rodzaj formy drukowej, z której odbywa 

się proces drukowania, dzieli się na dwie podstawowe grupy (patrz rysunek):  

• offsetowe maszyny CtPress  

• sitowe maszyny CtPress (grupa maszyn zwanych risografami).  

 

Z kolei offsetowe maszyny CtPress ze względu na możliwość wielokrotnego wykorzystania 

materiału formowego lub brak tej możliwości dzieli się na dwie podgrupy:  

• maszyny z odnawialną formą drukową  

• maszyny z nieodnawialną formą drukową.  

 

Offsetowe maszyny drukujące w technologii CtPress z formą nieodnawialną ze względu na 

obecność zespołu nawilżającego w maszynie i konieczność procesu nawilżania formy 

drukowej dzielą się na:  

• maszyny drukujące w technologii offsetu bezwodnego  

• maszyny drukujące w technologii offsetu klasycznego (z nawilżaniem formy drukowej).  
 

Offsetowe maszyny drukujące w technologii CtPress 

 

Właściwie podział offsetowych maszyn CtPress na dwie grupy ze względu na możliwość 

wielokrotnego wykorzystywania materiału formowego nastąpił na wystawie drupa 2000, 

gdzie firma MAN Roland zaprezentowała maszynę DICOweb.  

Do pierwszej grupy offsetowych maszyn CtPress należą maszyny, w których po zakończeniu 

drukowania nakładu forma jest wyprowadzana z maszyny drukującej, a na jej miejsce mocuje 

się nową płytę formową, na powierzchni której za pomocą lasera naświetla się obraz 

następnej formy drukowej.  

 

Do drugiej grupy offsetowych maszyn CtPress zalicza się maszyny, w których po 

wydrukowaniu nakładu forma nie jest wyprowadzana z maszyny, a tylko podlega myciu lub 

czyszczeniu. Warstwa, która tworzy obraz formy drukowej, po prostu jest zmywana 

(usuwana) i w ten sposób podłoże jest przygotowane do wykonania następnej formy 

http://archiwum.swiatdruku.eu/imagecatalogue/imageview/669/?RefererURL=/article/articleview/1223/1/109/
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drukowej.  

 

Do pierwszej grupy należą przede wszystkim maszyny firmy Heidelberg: GTO DI, 

Quickmaster DI 46-4, Speedmaster 74 DI. Maszyny GTO DI i Quickmaster DI 46-4 drukują 

w technologii offsetu bezwodnego. Maszyna GTO DI powstała na podstawie klasycznej 

maszyny GTO, w której zamiast zespołu do zwilżania zamontowano system laserowy dla 

wykonywania form. Było to rozwiązanie przejściowe i firma zrezygnowała z budowy maszyn 

tego typu.  

 

Nowszym rozwiązaniem w tej dziedzinie jest maszyna Quickmaster DI 46-4. Maszyna ta 

również drukuje w technologii offsetu bezwodnego. System laserowy sterowany cyfrowo 

naświetla formę drukową na specjalnej folii poliestrowej z warstwą silikonową (firmy 

Presstek) – folia, w postaci zwoju, jest zamocowana na cylindrze formowym.  

Najnowszym produktem w technologii CtPress jest maszyna Speedmaster 74 DI. Jej działanie 

opiera się na technologii offsetu ze zwilżaniem formy drukowej. Do wykonania form 

wykorzystuje się aluminiowe płyty termoczułe Saphira. Maszyna posiada system 

automatycznego mocowania płyt na cylindrze formowym. Po zamocowaniu formę naświetla 

się systemem laserowym firmy Creo. Po zakończeniu drukowania nakładu forma jest 

automatycznie wyprowadzana z maszyny, a na jej miejsce mocowana jest kolejna płyta 

formowa. Maszyna ta ma również możliwość drukowania z form konwencjonalnych.[7]  

Inni producenci maszyn również proponują maszyny drukujące w technologii CtPress (patrz 

tabela). W technologii offsetu bezwodnego drukują maszyny: 74 Karat (firmy KBA Planeta 

i Scitex), Adast Dominant 705 CDI (firmy Adast), Ryobi 3404 DI (firmy Ryobi). W 

technologii klasycznego offsetu (ze zwilżaniem formy) drukują: maszyna Project D (firmy 

Komori), Oliver 74 EPIIDI (firmy Sakurai), TruePress 544/744 (Dainippon Screen).[6, 8, 9]  

Pierwszą maszyną drukującą w technologii CtPress z formą odnawialną jest, jak zaznaczono 

wyżej, maszyna DICOweb (wspólne opracowanie firm MAN Roland i Agfa). W maszynie tej 

obraz formy drukowej powstaje bezpośrednio na cylindrze formowym, gdzie jest wytwarzany 

za pomocą lasera i taśmy transferowej. W miejscu działania lasera warstwa taśmy przenosi się 

na cylinder formowy, gdzie zostaje termicznie utrwalona i w taki sposób powstaje obraz 

formy. Po zakończeniu procesu drukowania elementy drukujące zostają usunięte i cylinder 

formowy jest przygotowany do wytwarzania kolejnej formy.[10]  

Nowością jest oferta firmy Agfa dla maszyn pracujących w technologii CtPress, a mianowicie 

offsetowa warstwa termiczna Lite Speed, którą nanosi się w postaci płynnej na hydrofilową 

powierzchnię cylindra lub na płytę wielokrotnego użytku zamocowaną na cylindrze 

formowym w maszynie. Do natryskiwania warstwy termicznej stosowany jest system SPTM 

firmy Creo Scitex. Obraz (elementy drukujące) naświetla dioda laserowa emitująca promienie 

o długości fali 830 nm. Miejsca naświetlone laserem pod wpływem działania ciepła stapiają 

się i w ten sposób stają się nierozpuszczalne w wodzie. Miejsca nienaświetlone natomiast 

pozostają rozpuszczalne w wodzie. W procesie drukowania rozpuszczają się w roztworze 

zwilżającym i w ciągu pierwszych kilku cykli drukowania są przenoszone na pierwsze 

odbitki.  

 

Nowa technologia cieszy się dużym zainteresowaniem takich firm, jak: MAN Roland (pod 

kątem wykorzystania jej w maszynie DICOweb), Komori (dla maszyny Project D) 

i Shinohara (dla nowo projektowanej maszyny drukującej). 
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Risografia  
 

Odrębną grupę omawianych maszyn stanowią urządzenia, które łączą zasady drukowania 

sitowego z cyfrowym sposobem wytwarzania formy drukowej bezpośrednio w maszynie. 

Maszyny takiego typu nazywa się często powielaczami lub duplikatorami, ale najbardziej 

rozpowszechnioną nazwą jest risograf (od firmy Riso, która najwcześniej produkowała te 

urządzenia).  

W risografii forma drukowa powstaje w procesie wypalania głowicą termiczną otworków na 

specjalnej folii matrycowej. Głowica termiczna może być sterowana cyfrowo skanerem 

risografu lub bezpośrednio z komputera. Po wytworzeniu obrazu matryca jest automatycznie 

naciągana na cylinder. Wewnątrz tego cylindra znajduje się płynna farba. W procesie 

drukowania farba przeciska się przez wypalone miejsca matrycy (elementy drukujące) na 

zadrukowywane podłoże. Risografia stosowana jest najczęściej do wykonywania średnich 

i małych nakładów o niskiej i średniej jakości druków najczęściej czarno-białych lub 

wielokolorowych (nie wielobarwnych).[11, 12] 

  

 

Przyszłość maszyn CtPress 

  

W dniu dzisiejszym maszyny off-setowe CtPress są jeszcze ciekawostką na rynku maszyn 

poligraficznych. Nie ma jednak wątpliwości, że maszyny tej klasy mają przed sobą dużą 

przyszłość. Na przykład firma Heidelberg przewiduje do 2010 r. instalację opcji 

wykonywania formy drukowej bezpośrednio w maszynie we wszystkich produkowanych 

przez siebie maszynach arkuszowych.[6] Jeżeli chodzi o risografy, to urządzenia tego typu 

istnieją już od 20 lat i w zakresie swoich możliwości nadal będą spełniać zapotrzebowania 

rynku poligraficznego.  

 

 

Swietłana Chadżynowa  

Krzysztof Stępień  

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej  

 

 

Literatura  

1. H. Czichon, M. Czichon, Podstawy drukowania cyfrowego, „Świat Druku” nr 1/2002, s. 

34–43.  

2. D. Gudilin, Cyfrowaja pieczat: tiechnologii i pierspiektiwy, „Publish” nr 2/2002.  

3. E. Birbrajer, W. Sztolakow (MGUP), Maszyny cyfrowoj pieczati. Klasyfikacja i tiendencji 

razwitia, „Poligrafia” nr 2/2001, s. 76–79.  

4. B. Durniak, I. Strepko, G. Titow, Prystroji i systemy drukuwannia cyfrowogo, Lwów, wyd. 

„Feniks”, s. 108.  

5. H. Czichon, M. Czichon, Stan i perspektywy drukowania cyfrowego, „Świat Druku” nr 

2/2002, s. 17–21.  

6. K. Holland, Zwiezdny czas cyfrowogo ofsieta, „Publish” nr 8/2000.  

7. Materiały reklamowe firmy Heidelberg.  

8. Technologia DI na dobre podbiła offset, „Vidart” nr 7/2000, s. 14–15.  

9. Ryobi 3404 DI. Druk cyfrowy po japońsku, „Poligrafika” nr 12/2001, s. 36–37.  



„Świat Druku” i inne                     Wybór artykułów 
 

Druk cyfrowy Strona 7 
 

10. S. Radomski, Systemy cyfrowe w systemach DICO – MAN Roland. Część II, „Świat 

Druku” nr 12/2000, s. 21–24.  

11. Co to jest risografia, „Poligrafia Polska” nr 3/2001, s. 16–18.  

12. R. Zacerkowna, Cyfrowa technologia operatywnego trafaretnego druku (cyfrowe 

duplikatory), Wyd. NWP Meta, 1998, s. 6. 
 

  



„Świat Druku” i inne                     Wybór artykułów 
 

Druk cyfrowy Strona 8 
 

Druk cyfrowy - odmienna perspektywa 
 

Systemy druku cyfrowego powoli zdobywają sobie miejsce także na polskim rynku. Jednak 

fascynacja nową technologią zaczyna nabierać cech ideologii: dowiadujemy się, że druk 

cyfrowy wkrótce wyprze offset z większości zastosowań, albo że jest to rozwiązanie 

wszystkich problemów wydawców. Prawda jest bardziej skomplikowana i może warto 

spojrzeć na nią z innej perspektywy. 

 

 

Zwolennicy druku cyfrowego dość niechętnie przyznają, że trudno dziś znaleźć technologię o 

wydajności offsetu. Najszybsze obecnie produkowane urządzenia (atramentowe) osiągają 

około 80% wydajności maszyny offsetowej podobnego formatu; jedynie maszyny DI - 

hybryda naświetlarki do płyt z konwencjonalną maszyną offsetową - są w stanie drukować z 

identyczną wydajnością co offset. Nie da się też ukryć, że jakość druku cyfrowego zwykle 

jest niższa, a koszty - wyższe niż w wypadku druku offsetowego. Dlaczego zatem systemy 

druku cyfrowego skutecznie rywalizują z innymi technologiami? 

 

Oczywiście druk cyfrowy ma swoje zalety i dzięki nim może wejść tam, gdzie innych 

rozwiązań nie da się zastosować. Taką zaletą - zwykle niedocenianą - jest możliwość 

personalizacji lub zmiany zawartości każdego egzemplarza. Nie można tego zrobić w żadnej 

innej technologii opartej na drukowaniu z formy; nawet maszyny DI nie mają takich 

możliwości. Firmy zgrupowane w konsorcjum PODi (Print--On-Demand Initiative) zgodnie 

uznają, że personalizacja w połączeniu z "drukiem na żądanie" to właśnie pole do popisu dla 

maszyn cyfrowych. 

 

Czym jest jednak "druk na żądanie"? W praktyce uznajemy, że chodzi o produkcję "według 

potrzeb", tj. dokładnie tylu egzemplarzy, ile potrzeba i wtedy, kiedy są potrzebne. Można do 

tego dołączyć jeszcze dystrybucję, tj. drukujemy tam, gdzie trzeba, jak najbliżej odbiorcy. Jest 

to realizacja idei "Just-In-Time" powszechnie stosowanej w przemyśle, zwłaszcza na Dalekim 

Wschodzie: kooperanci dostarczają podzespoły i półprodukty bezpośrednio do fabryki w 

miarę zapotrzebowania. Ogranicza to lub eliminuje potrzebę magazynowania; nie mamy także 

zapasów (tu - niesprzedawalnego nakładu), co zwiększa naszą płynność finansową. Jednak z 

drugiej strony "druk na żądanie" opiera się na bliskiej współpracy klienta (zleceniodawcy) i 

producenta (wydawcy); zawsze będzie istnieć pokusa obejścia pośrednika (w tym przypadku 

drukarza) i dotarcia wprost do odbiorców - co już dzieje się np. na rynku muzycznym, a w 

dobie internetu jest łatwe także dla autorów książek. Pamiętajmy też, że "druk na żądanie" nie 

musi być jednoznaczny z drukiem cyfrowym, o czym wielu entuzjastów tego ostatniego 

zwykle zapomina. 

 

Czy rzeczywiście "druk na żądanie" jest odpowiedzią na problemy wydawców? Można 

spotkać się z argumentacją, że zmniejsza on koszty wydawcy, ponieważ nie ma zwrotów ani 

wznowień/dodruków. Jednak przy nakładach powyżej 1000 egzemplarzy druk cyfrowy jest 

droższy i (zwykle) wolniejszy - prawdziwe jego zalety zobaczymy dopiero wtedy, gdy 

maszyna będzie stała jak najbliżej odbiorcy. W innym przypadku mamy te same problemy - 

zamówienie do wydawcy, druk, dystrybucja - z kosztami na egzemplarz o wiele większymi 

niż normalnie. Jeśli wszystkie egzemplarze będziemy drukować "na żądanie", pojawia się też 

problem marketingowy: brak produktu na półkach - zamiast prezentacji oferty mamy więc 

oczekiwanie na zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów. Mogą sobie na to pozwolić 

właściciele luksusowych marek lub niszowych produktów, ale cała reszta powinna raczej 
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mieć magazyn towarów gotowych na sprzedaż. Może się więc okazać, że druk cyfrowy to 

doskonała metoda na dodruk i wznowienia, jednak podstawowy nakład lepiej produkować 

tradycyjnie. 

 

Inną ważną zaletą druku cyfrowego jest krótki czas realizacji zlecenia i niskie (niemal 

zerowe) koszty związane ze zmianą produkcji. Stąd naturalnym zastosowaniem są zlecenia 

druku bardzo niskich nakładów lub realizowane w ostatniej chwili - nikogo nie dziwi, że 

niemal wszystkie bilety lotnicze i kolejowe drukujemy cyfrowo. Jednak pomiędzy biletami i 

książkami jest duża różnica; nie ma właściwie systemu cyfrowego, który mógłby równie 

dobrze realizować oba typy zleceń. Pod tym względem offset jest znacznie bardziej 

elastyczny, lecz wymaga przygotowalni, która może kosztować tyle samo co cyfrowa 

maszyna drukująca. W takim systemie można z powodzeniem osiągnąć bardzo krótki czas 

realizacji zlecenia (np. w drukarniach gazetowych z naświetlarkami CtP w ciągu 15 minut od 

otrzymania ostatnich danych rusza druk całego nakładu), ale pozostaje kwestia wysokich 

kosztów przygotowalni i narządu maszyny. Krótki czas realizacji zlecenia to także sprawne 

przyjmowanie zamówień i dystrybucja produkcji; o wiele łatwiej wprawdzie przesłać plik 

cyfrowy niż wozić kurierem wyciągi lub płyty CD, ale nadal wydrukowany materiał trzeba 

odesłać do klienta - technologia druku przestaje mieć znaczenie, liczy się odległość. 

Potwierdza to znów, że "druk na żądanie" ma sens jedynie wtedy, gdy odbywa się jak 

najbliżej klienta. Z drugiej strony koszt egzemplarza wydrukowanego cyfrowo nie zależy od 

nakładu, co wręcz zachęca do dystrybucji procesu druku pomiędzy różne urządzenia (właśnie 

po to, aby być najbliżej klienta); przy konwencjonalnym druku rozdzielenie nakładu na 

większą liczbę drukarń może być nieopłacalne. 

 

Druk cyfrowy ma jeszcze jedną niemiłą cechę, która powoduje, że drukarze podchodzą doń 

niechętnie: bardziej widać w nim "cyfrowość" niż "druk". Większość technologii wywodzi się 

z systemów drukujących dane komputerowe, a w systemach informatycznych potrzebne są 

bazy danych, archiwa itp. - nieznane w typowej przygotowalni. Niewiele maszyn cyfrowych 

przypomina konwencjonalne maszyny drukujące, nie zawsze też możemy skorzystać z 

konwencjonalnej introligatorni. Drukarnia cyfrowa przypomina raczej ośrodek obliczeniowy 

niż drukarnię, tym bardziej, że zamiast maszynistów pracują w niej specjaliści od cyfrowego 

przetwarzania danych. Stąd też o wiele częściej spotkamy systemy druku cyfrowego w studiu 

usługowym niż w konwencjonalnej drukarni. Bardzo trudno przekonać posiadacza Roma-

yora, żeby zamiast nowego Adasta 515 kupił pięciokrotnie droższy system DocuTech czy 

Digimaster, tym bardziej, że wymagałoby to całkowicie nowego podejścia do działalności 

firmy. Dzisiejsze drukarnie "garażowe", oferujące niskie ceny za przeciętne usługi, długo 

jeszcze będą opierać się ofensywie technologii cyfrowych.  

Przykładem naturalnego rynku dla druku cyfrowego jest druk wielkoformatowy. Rynek 

ploterów i mediów ploterowych jest jednym z najszybciej rosnących segmentów poligrafii.    

W dalszym ciągu jednak urządzenia cyfrowe są zbyt wolne, aby sprostać potrzebom wielkich 

kampanii reklamowych potrzebujących setek plakatów, często składających się z dziesiątek 

paneli. Z drugiej strony tylko potężne plotery o szerokości wałka kilku (nawet do 8) metrów 

są w stanie sprawnie i tanio wydrukować pojedyncze "plakaty", które widzimy później na 

budynkach. To zastosowanie druku cyfrowego nie podlega dziś dyskusji, a biorąc pod uwagę 

pieniądze, jakie krążą w reklamie, z pewnością jest jednym z najbardziej zyskownych.  

Elementem istotnym dla przyszłości druku cyfrowego jest też cyfrowa komunikacja. Jeśli nie 

przyzwyczaimy się do przesyłania efektów swojej pracy w postaci danych cyfrowych, nie 

nabierzemy zaufania do druku cyfrowego. Widząc niechęć drukarzy do cyfrowych wydruków 

próbnych trudno łudzić się, że zaakceptują oni w pełni cyfrowy druk - gdzie czasami jedynym 

dostępnym rodzajem odbitek próbnych (np. przy druku zmiennych danych) jest nakład 
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próbny. Można odnieść wrażenie, że technologia wyprzedziła potrzeby użytkowników, dla 

których dziś bardziej liczy się koszt i jakość niż nowoczesność. Z drugiej strony popularność 

internetu oraz drukarek kolorowych znacznie zmniejsza popyt na usługi taniego druku - wiele 

potrzebnych informacji możemy ściągnąć za darmo z sieci i wydrukować w domu. 

 

Największym użytkownikiem cyfrowych systemów drukujących stają się wewnętrzne działy 

poligrafii dużych firm, które robią to samo, tylko na większą skalę. Ciągle jednak papier 

pozostaje podstawowym nośnikiem informacji, a np. druk cyfrowy w gazetach to nadal 

kwestia przyszłości, choć pierwsze gazety drukowane cyfrowo już zaczynają pojawiać się na 

rynku. Przekonanie odbiorców o wyższości komunikacji cyfrowej nad papierową, choć od lat 

głoszone przez ideologów "nowej fali", jeszcze nie nastąpiło; i to nie rozwój internetu 

spowodował, że Polacy w ogóle mało czytają… 

 

Mogłoby się wydawać, że przy takim spojrzeniu druk cyfrowy nie jest zbyt atrakcyjnym 

rozwiązaniem. To oczywiście nieprawda. Dziś widać, że jest to ciągle technologia niszowa, 

zaspokajająca specyficzne potrzeby pewnej grupy użytkowników. Jednak pewne cechy tej 

technologii - np. druk dynamicznie zmiennych danych, czy ekonomiczna produkcja niskich 

nakładów - pozwalają poszukiwać nowych zastosowań, których dotąd nikt nie próbował. Z 

pewnością niektóre z nich staną się standardem, a nie zapominajmy o tym, że technologie 

druku cyfrowego są ciągle ulepszane. Cyfrowa maszyna drukująca przyszłości wcale nie musi 

wyglądać tak jak obecnie; za rok - po targach Imprinta 2003 - spojrzenie na świat druku 

cyfrowego może więc być zupełnie inne 

  

 

Jacek Hamerliński  

Pre-Sales, Agfa Sp. z o.o 
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Wielkoformatowy druk cyfrowy - technika 

do zadań specjalnych 
 

Główny nurt cyfrowych przemian w poligrafii szerokim łukiem omija kłopotliwy problem 

wielkiego formatu. Dobrodziejstwa nowych technologii, takie jak personalizacja czy 

możliwość ominięcia wielu etapów przygotowalni i produkcji, zdają się nie docierać tam, 

gdzie powierzchnię egzemplarza liczy się w metrach kwadratowych. W czasach, gdy branża 

poligraficzna oswajała się z pojęciami takimi jak "CtP" czy "druk cyfrowy", na jej obrzeżach 

odbywała się już jednak inna, cicha rewolucja. Jej bohaterem było niepozorne i znane od 

dawna urządzenie - ploter.  

 

 

Wyposażane w pisaki lub noże, maszyny te rozwijane były pod kątem zastosowań 

reklamowych oraz inżynierskich. Pojawienie się ploterów przystosowanych do cięcia folii 

samoprzylepnej stanowiło milowy krok w rozwoju technik tworzenia powtarzalnej grafiki w 

dużym formacie. Pracownie reklamowe i szyldziarskie uzyskały narzędzie, dzięki któremu 

wykonanie tablicy, bannera, reklamy świetlnej stało się proste, jak nigdy dotąd. Szybki 

rozwój tego przemysłu nie był jednak w stanie ominąć podstawowego mankamentu grafiki z 

folii PCV: jej "płaskiego" charakteru. Ploter nie dawał możliwości tworzenia przejść 

tonalnych.  

 

W tym czasie w laboratoriach producentów drukarek atramentowych doskonalono już jednak 

element, który świetnie pasował w miejsce noża. Była nim głowica drukująca ink-jet. Chociaż 

jej fuzja z konstrukcją plotera wywołała prawdziwą reakcję łańcuchową, technologia druku 

wielkoformatowego ink-jet pozostaje raczej efektem łączenia i rozwijania znanych już 

wcześniej pomysłów niż spektakularnym, samodzielnym wynalazkiem. Tym mocniej warto 

podkreślić, że jej zalety nie ograniczają się do sprawniejszego rozwiązywania starych 

problemów. Urządzenia te nie tylko ułatwiły pracę, ale stworzyły zupełnie nowe, 

nieoczekiwane możliwości i zastosowania.  

 

 

Możliwości 
 

Traktowanie ploterowego druku wielkoformatowego jako alternatywy tradycyjnych technik 

poligraficznych byłoby błędem. Poświęciliśmy nieco uwagi jego genezie, aby pokazać, że jest 

to hybryda nie tylko technologiczna. Łączy ona także dwie dziedziny, zagospodarowując 

pustkę istniejącą do niedawna pomiędzy światem tradycyjnie rozumianej poligrafii a 

wymaganiami rynku reklamy wizualnej. W tej ostatniej branży - w przeciwieństwie do 

reklamy w mediach masowych - mamy najczęściej do czynienia z realizacjami 

jednostkowymi i niestandardowymi, wymagającymi jednoczesnego spełnienia kilku 

nietypowych wymagań: 

  

• Format: w zależności od zastosowań typowym formatem może być równie dobrze jeden, 

sto, jak i tysiąc metrów kwadratowych. 

  

• Nakład i możliwość personalizacji: wprawdzie plotery ink-jet nadają się znakomicie do 
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drukowania nakładów rzędu kilkudziesięciu (czasem nawet kilkuset) egzemplarzy, jednak 

jedną z najważniejszych ich zalet jest możliwość drukowania dosłownie pojedynczych prac 

oraz łatwość wprowadzania do projektu zmian i korekt w trakcie produkcji.  

• Zakres aplikacji: specjalne rodzaje mediów oraz atramentów pozwalają stosować wydruki 

wielkoformatowe w najróżniejszych, nietypowych sytuacjach - na bannerach, flagach, burtach 

ciężarówek i jachtów, w oknach wystawowych i na podłogach lokali, na szyldach, tablicach, 

stoiskach wystawienniczych. Wydruki świecą, są nanoszone na najbardziej nawet 

skomplikowane karoserie aut, muszą wytrzymywać ekstremalne przeciążenia powstające w 

wyniku uderzeń wiatru i inwencję twórczą miłośników graffiti…  
 
 

Maszyny 

 

Tak szerokie wymagania doprowadziły do zróżnicowania konstrukcji i parametrów 

spotykanych na rynku urządzeń, wśród których zaznaczył się wyraźny podział na dwie 

podstawowe grupy: 

  

• popularne, mniejsze plotery drukujące atramentami wodnymi i pigmentowymi  

•    ciężkie maszyny solwentowe superwielkiego formatu. 

  

 

Specjalnością tych pierwszych jest druk o najwyższej precyzji. Osiągają dziś one (rzadko 

wykorzystywane w praktyce) rozdzielczości 1200-1440 dpi lub nawet więcej. Druk sześcioma 

lub ośmioma kolorami pozwala np. uzyskać delikatne przejścia tonalne (CMYK + 

rozjaśniony cyjan i magenta) lub znacznie rozszerzyć przestrzeń barwną (CMYK + oranż 

i zieleń). Typowe szerokości pasa zadruku mieszczą się w granicach 1-2 m. Maszyny te 

pozwalają uzyskać perfekcyjne efekty, często niedostępne dla innych technik poligraficznych 

w procesie czterobarwnym. Cechy te czynią z nich idealne narzędzie do wydruków 

oglądanych z niewielkiej odległości, przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych - 

plakatów, reprodukcji, fotografii, grafiki prezentacyjnej, wystawienniczej itp. Coraz 

powszechniejsze zastępowanie tradycyjnych głowic termicznych (bubble-jet) znacznie 

doskonalszymi głowicami piezoelektrycznymi ułatwiło wykorzystanie odpornych na wilgoć 

i promienie UV atramentów pigmentowych, rozszerzając zakres zastosowań na krótko- 

i średniookresowe aplikacje zewnętrzne. Najpopularniejsze w Polsce urządzenia osiągają 

trwałość wydruków pigmentowych rzędu kilku miesięcy, a po zalaminowaniu folią odporną 

na UV - około 2-4 lat. Należą do nich przede wszystkim maszyny firm Encad, HP, Mutoh, 

Roland DGA czy ColorSpan, niektóre z nich spotykane również w specjalnych wersjach 

sygnowanych marką Kodak (firma ta przejęła ostatnio Encada), Océ lub Agfa. Alternatywna 

technologia pigmentowa stosowana jest np. w maszynach Xerox Xpress, wykorzystujących 

atramenty na bazie olejowej.  

 

W zastosowaniach zewnętrznych królują jednak wielkie maszyny solwentowe, drukujące 

atramentami na bazie rozpuszczalnikowej, o właściwościach zbliżonych do farb 

sitodrukowych. Kilkuletnią odporność na wilgoć i UV uzyskuje się tutaj bez konieczności 

laminowania. Są to urządzenia o szerokościach zadruku dochodzących do 5 m 

i skomplikowanej konstrukcji mechanicznej, pozwalającej na uzyskanie dużych szybkości 

druku. Nadają się znakomicie do dużych realizacji zewnętrznych - zwłaszcza przy większych 

seriach oraz tam, gdzie panelowanie i łączenie mniejszych brytów jest utrudnione lub 

niemożliwe. Choć w tego typu zastosowaniach używa się z reguły niskich rozdzielczości 

druku, maszyny producentów takich jak NUR Macroprinters, Vutek czy Scitex zaczynają 
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osiągać rozdzielczości 600, 720, a nawet 1200 dpi i są coraz częściej wyposażane w układy 

sześcio- lub ośmiokolorowe, podnoszące jakość druku. Duże maszyny solwentowe to 

urządzenia coraz częściej wąsko specjalizowane w konkretnych rodzajach zadań. Producenci 

oferują dziś zazwyczaj po kilka linii produktów różniących się formatem, jakością, 

szybkością drukowania, rodzajami mediów lub zaprojektowanych pod kątem konkretnych 

zastosowań wydruków.  

 

Wróćmy jeszcze na chwilę do popularnych maszyn mniejszego formatu, drukujących 

atramentami wodnymi i pigmentowymi. Konkurencja między producentami przez długi czas 

koncentrowała się tutaj na podnoszeniu parametrów takich jak rozdzielczość, a gdy 

wyśrubowano je ponad poziom praktycznych potrzeb, przeniosła się na obszar dzielący 

dotychczas ten rynek od dużych i drogich maszyn solwentowych. W konsekwencji pojawiły 

się urządzenia łączące cechy obu grup - mniejszy format i precyzję druku z najwyższą 

odpornością w warunkach zewnętrznych. Nowością są maszyny takie jak Mutoh Rockhopper 

czy Roland Soljet, posługujące się nowym rodzajem atramentu solwentowego na bazie 

roślinnej (tzw. "eko-solwent"). Nie wymagają one systemów wentylacji i specjalnych 

warunków eksploatacji, dzięki czemu eko-solwent może stać się wkrótce niemal tak 

powszechny jak atrament wodny czy pigmentowy. Jak widać z prezentowanego w tabeli 

zestawienia, przejście od najprostszych, małych ploterów termicznych do najbardziej 

wyrafinowanych urządzeń solwentowych staje się coraz bardziej płynne.  

Oprócz zastosowań reklamowych plotery wykorzystywane są w wielu innych dziedzinach, 

jak np. inżynieria, drukowanie na tekstyliach, proofing itp. Niektórzy producenci rozwijają też 

specyficzne technologie, stanowiące alternatywę głowic drukujących ink-jet. Są to jednak 

rozwiązania mało popularne w naszym kraju. Jednym z nich jest druk elektrostatyczny, 

wykorzystujący płynne tonery na specjalnych papierach. Wydruk przenosi się w wysokiej 

temperaturze na podłoże - folię lub banner, a następnie zabezpiecza laminatem lub 

specjalnym lakierem. Ciekawostką jest rozwijana w USA technologia typu "wire-jet" 

polegająca na strącaniu za pomocą strumienia powietrza kropelek farby powlekającej 

powierzchnię cienkich drutów (tab. 1).  

 

 

Media 
 

Nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne nie zapewniłyby ploterom 

dzisiejszej wszechstronności, gdyby nie bogaty wybór mediów. Obok papierów i folii 

samoprzylepnych znajdziemy tu materiały bannerowe i flagowe, nośniki translucentne (do 

podświetleń), perforowane folie okienne i specjalne folie podłogowe. Oferta producentów jest 

bardzo szeroka, a poszczególne produkty dostosowane są często do konkretnych rodzajów 

urządzeń, pozwalając na maksymalne wykorzystanie ich możliwości. W wypadku mniejszych 

ploterów drukujących atramentami wodnymi i pigmentowymi użycie specjalnie 

przystosowanych mediów jest bezwzględną koniecznością. Przetestowanie i dobranie 

najlepiej sprawdzających się produktów oraz skalibrowanie sprzętu jest kosztowne 

i czasochłonne, dlatego nie jest raczej do pomyślenia, aby klient zjawił się tutaj z własnym 

próbnikiem, decydując o wyborze materiału.  

 

Duże plotery solwentowe mają dobrą tolerancję na nietypowe rodzaje mediów, a dotyczy to 

zwłaszcza wysokowydajnych systemów produkcyjnych "heavy-duty", pomyślanych jako 

średnionakładowa alternatywa sitodruku. Teoretycznie wiele modeli może drukować na 

dowolnym materiale, jednak nawet w ich wypadku drukarnie wielkoformatowe preferują 
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najczęściej media zalecane przez producentów. Ciekawy pomysł premiujący użycie 

markowych produktów stanowi gwarancja Systemu Koordynowanych Wyrobów firmy 3M. 

Dotyczy ona wydruków sporządzonych na mediach tego producenta za pomocą wybranych 

maszyn oraz atramentów i obejmuje nie tylko materiał, ale kompletny produkt końcowy wraz 

z grafiką.  

 

 

Przegląd najpopularniejszych mediów do druku wielkoformatowego  

• Papiery  
Dostępne są w bardzo bogatym wyborze gramatur i rodzajów powierzchni. Do drukowania 

bilboardów używa się specjalnych papierów z błękitnym podłożem zapobiegającym 

prześwitywaniu poprzednio naklejonych warstw. Papiery laminuje się często np. na 

powierzchniach płyt z PCV pienionego, uzyskując gotowe tablice reklamowe lub szyldy. 

Papiery laminowane na podłożach z plansz piankowych stanowią często wypełnienie 

modułowych systemów wystawienniczych i prezentacyjnych.  

• Folie i papiery samoprzylepne  
Stosowane na szyldach, tablicach, elementach wystawienniczych i POS, dostępne są w 

wersjach matowych i błyszczących. Tańsze folie monomeryczne nadają się do realizacji 

płaskich. Grafikę na pojazdy i skomplikowane geometrycznie powierzchnie drukuje się na 

droższych foliach odlewanych, nie posiadających "pamięci kształtu".  

• Materiały bannerowe i flagowe  
Transparenty drukować można na podłożach z PCV lub lżejszych papierach bannerowych. 

Podłoża z PCV mogą mieć czarną przekładkę zapobiegającą prześwitywaniu. Specjalną 

odmianę nośników tego typu stanowią siatki stosowane do drukowania dużych powierzchni 

montowanych np. na rusztowaniach budowlanych. Produkowane są również poliestrowe 

tkaniny flagowe przystosowane do nadruku ploterowego.  

• Materiały do podświetleń  
Dobrze rozpraszające materiały translucentne wykorzystywane do drukowania grafiki na 

kasetony, panele podświetlane na przystankach komunikacji miejskiej, tablice informacyjne, 

menu itp. Wydruki można wykonywać na materiałach stosowanych w technologii tzw. 

elastycznego lica, znanej np. z otoków świetlnych na stacjach paliw.  

• Media specjalne  
Nie sposób wymienić tu wszystkich - wspomnijmy o perforowanych foliach do grafiki 

okiennej zapobiegających przesłanianiu widoku od wewnątrz, foliach łatwo usuwalnych 

dzięki specjalnej warstwie klejącej wielokrotnego użytku, foliach dwustronnie klejących, 

foliach do drukowania grafiki podłogowej, materiałach i papierach fakturowych oraz 

artystycznych, służących np. do drukowania reprodukcji.  

 

 

Laminowanie 
 

Oprócz funkcji estetycznych oraz ochrony przed brudem i uszkodzeniami mechanicznymi, 

laminowanie ma jeszcze jedną funkcję: pozwala ujednolicić wygląd elementów 

przygotowanych do ekspozycji w różnorodnych warunkach (np. nadać jednakowy połysk 

różnym mediom lub zastosować jednakowe media w różnych warunkach ekspozycji). 

Technika ta stanowi jednak przede wszystkim kolejny czynnik rozszerzający zakres 

zastosowań wydruków. Jak już wspomnieliśmy, dzięki odpowiednim, odpornym na wilgoć 

i UV laminatom nawet najprostsze plotery pigmentowe mogą dziś często konkurować z 

drogimi maszynami solwentowymi na polu zastosowań zewnętrznych. Papier może dzięki 
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laminatowi nabrać cech drogiego nośnika reklamowego. Zalaminowany na tzw. "kapsułę" 

arkusz uzyskuje sztywność pozwalającą często na bezpośrednią ekspozycję bez dodatkowych 

podkładów, folii zabezpieczających itp. W razie potrzeby wydruki laminuje się jednak na 

konkretnych podkładach - planszach piankowych, płytach z PCV, panelach wystawienniczych 

itp., uzyskując gotowe nośniki informacji i reklamy.  

 

 

Przygotowanie prac i proces druku 
 

Ploter wielkoformatowy można w pewnym uproszczeniu traktować jak zwykłą drukarkę 

atramentową. Przygotowanie prac jest proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ze strony 

grafika czy operatora DTP. Większość drukarń i pracowni wielkoformatowych przyjmuje 

pliki w formatach postscriptowych lub jako mapy bitowe. Wbrew pozorom objętości prac 

wielkoformatowych nie muszą być wielkie. Nawet zdjęcia oglądane z niewielkiej odległości 

mogą być przygotowane w rozdzielczościach rzędu 120-150 dpi, a przy dużych realizacjach 

zewnętrznych wartość ta spada do 25-50 dpi. W połączeniu z mechanizmami kompresji 

oferowanymi przez format PDF czy JPEG można zatem osiągnąć wygodne rozmiary plików, 

nadających się np. do przesyłania przez internet.  

 

Pewien problem stanowi kontrola kolorystyczna projektów, ponieważ wyposażanie 

popularnego oprogramowania graficznego w niezliczone profile kalibracyjne odpowiadające 

kombinacjom maszyn, mediów, atramentów i trybów druku byłoby oczywiście niemożliwe. 

Dlatego odpowiedzialność za ostateczną kalibrację spada na drukarnię, a w zadaniu tym 

pomaga najczęściej RIP (Raster Image Processor), dysponujący bogatymi możliwościami 

kształtowania parametrów wydruku. Bardziej zaawansowane produkty tego typu pozwalają 

na współpracę z urządzeniami pomiarowymi i generowanie własnych profili ICC.  

RIP poszerza zazwyczaj wybór rastrów, wśród których dominują odmiany rastrów 

modulowanych częstotliwościowo, takich jak np. rastry stochastyczne. Dlaczego? Przy 

wielkim formacie nie ma właściwie alternatywy - symulowanie płynnej zmiany wielkości 

plamki rastra opartego na regularnym wzorze, który znamy np. z druku offsetowego, 

wymagałoby absurdalnie wysokich rozdzielczości. Zamiast udawać urządzenia analogowe 

lepiej drukować to, co maszyny cyfrowe potrafią najlepiej - stałą wielkość plamki, kształtując 

poziomy szarości poprzez odpowiednie rozmieszczenie, a nie wielkość punktów rastra. 

Dzięki temu płynne przejścia tonalne uzyskuje się nawet przy małych rozdzielczościach 

druku, stosowanych w największych realizacjach zewnętrznych.  

Główne zadanie RIP-a polega jednak na przyspieszeniu procesu rastrowania, czyli zamiany 

pracy na format ostatecznej, wysyłanej do plotera mapy bitowej. Praca bez pomocy RIP-a jest 

wprawdzie możliwa, ale rastrowanie wydruków o dużej powierzchni może się w takim 

wypadku ciągnąć godzinami, zaś końcowy efekt zależy od często wątpliwej jakości 

sterownika. Podobnie jak w wypadku najprostszych drukarek, po zrastrowaniu praca trafia 

prosto do druku.  

 

Klienci 
  

Szerokie, niestandardowe możliwości są paradoksalnie jedną z przeszkód na drodze do 

upowszechnienia się tej techniki. Już sama kombinacja parametrów i kosztów sprawia, że 

główne pole zastosowań cyfrowego druku wielkoformatowego to właśnie sytuacje nietypowe. 
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Mniejsze plotery atramentowe stanowią dziś wprawdzie coraz powszechniejsze, ale 

najczęściej dodatkowe wyposażenie firm reklamowych, wystawienniczych, punktów 

usługowych pre-press czy nawet "klasycznych" drukarń cyfrowych. Na ograniczenie zakresu 

usług wyłącznie do druku wielkoformatowego mogą sobie pozwolić przede wszystkim firmy 

dysponujące największymi maszynami solwentowymi, których w Polsce jest zaledwie kilka. 

Wielkość rynku w naszym kraju trudno nawet porównywać z sytuacją w krajach zachodnich.  

Popyt na ten rodzaj usług mógłby być prawdopodobnie znacznie większy, gdyby nie druga 

przeszkoda o podłożu głównie psychologicznym. Jak przystało na technikę niestandardową, 

wybór maszyny, parametrów druku czy mediów to często poważne wyzwanie nawet dla 

samej drukarni. Natomiast klienci, stając wobec konieczności porównania ofert, złożenia 

zamówienia czy zweryfikowania jakości usług, czują się często zupełnie bezradni. Wystarczy 

powiedzieć, że rozpiętość cen sięga w Polsce kilkuset procent…  

 

W gronie klientów dominują zatem specjaliści - graficy, pracownicy agencji reklamowych 

i działów marketingu, fotograficy - i to głównie ci, którzy mają już doświadczenie w 

korzystaniu z tej techniki. Interesującą inicjatywę mającą ułatwić pokonanie wspomnianej 

bariery psychologicznej i oswojenie się z nową technologią stanowi niedawne uruchomienie 

serwisu internetowego DPI (www.dpi.pl), oferującego obok narzędzi zarządzania zleceniami 

także obszerny dział szkoleniowy i pomoc ekspertów oraz możliwość bezpłatnego 

sprawdzenia swoich umiejętności poprzez wykonanie wydruku próbnego.  

 

* 
 

Kilka ostatnich lat przyniosło gwałtowne przyspieszenie rozwoju technicznego i zaostrzenie 

konkurencji na rynku sprzętu i mediów. Nic nie wskazuje jednak na to, aby proces ten miał 

doprowadzić do przekształcenia plotera w narzędzie masowej produkcji poligraficznej. 

Maszyny mogą coraz więcej, jednocześnie jednak stają się coraz bardziej wyspecjalizowane. 

Czy to źle? Od początku zadanie plotera polegało na urzeczywistnianiu tego, co nieosiągalne 

dla innych technik poligraficznych, a nie na konkurowaniu z nimi. Dzięki temu właściciel 

niewielkiej kawiarni ma dziś do dyspozycji środki wyrazu nie gorsze od tych, z jakich 

korzystają wielcy producenci kawy. Jednostkowe realizacje z dziedziny reklamy wizualnej to 

jedno z ostatnich miejsc opierających się masowej sztampie, gdzie może zamanifestować się 

różnorodność pomysłów i indywidualność twórców reklamy. W czasach globalnej gospodarki 

i komunikacji marketingowej jest to wartość coraz bardziej poszukiwana, wykraczająca poza 

problemy czysto techniczne. Rosnący popyt na świeże pomysły to dobra prognoza dla 

cyfrowego druku wielkoformatowego, który może i powinien pozostać tym, czym jest dzisiaj 

 - niezwykłą techniką do zadań specjalnych 

.  

 

Łukasz Łukasiewicz  

 

redaktor naczelny Portalu  

 

Polskiej Reklamy Wizualnej signs.pl  
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Przygotowanie prac do druku 

wielkoformatowego ink-jet.  

Rozdzielczość 
 

Różnorodność konstrukcyjna i bogate możliwości ploterów wielkoformatowych sprawiają, że 

technika ink-jet uważana bywa za skomplikowaną i przeznaczoną wyłącznie dla specjalistów. 

W kilku kolejnych artykułach postaramy się obalić mit o niedostępności wielkiego formatu. 

Pokażemy, że przygotowanie projektów do druku podlega kilku prostym i uniwersalnym 

regułom, a z możliwości ploterów skorzysta bez trudu każdy, kto ma już doświadczenie w 

przygotowywaniu prac na użytek innych dziedzin poligrafii.  

 

 

Prawdopodobnie najbardziej zniechęcającym problemem technicznym, z którym spotykają się 

adepci wielkiego formatu, jest duża objętość prac. Problem dotyczy projektów zawierających 

grafikę rastrową (mapy bitowe) – np. materiały o charakterze fotograficznym. I rzeczywiście 

– nie znając wymagań stawianych przez technikę ink-jet i bazując na doświadczeniach w 

przygotowaniu prac do druku offsetowego wielu grafików i specjalistów DTP wpada w 

pułapkę zawyżania rozdzielczości „na zapas”, dochodząc do granicy możliwości 

sprzętowych, lub po prostu – unika zastosowań wielkoformatowych.  

 

Tymczasem plotery drukujące stają się powszechnie dostępne i klienci coraz częściej 

oczekują, że ulotka, projekt reklamy czy okładka foldera zostanie wykorzystana również do 

wydrukowania kilku plakatów, billboardu lub bannera. Możliwość taką warto wziąć pod 

uwagę już na etapie projektowania, zawczasu planując odpowiednią rozdzielczość pracy.  

 

 

Problemy z punktem 
 

Logika podpowiada, że rozdzielczość pracy należałoby obliczyć w oparciu o znajomość 

rozdzielczości druku. O rastrach stosowanych w technice ink-jet powiemy w jednym z 

kolejnych artykułów, teraz zwróćmy jedynie uwagę, że w wypadku używanych w technice 

ink-jet rastrów modulowanych częstotliwościowo (np. rastrów stochastycznych) mamy do 

czynienia ze stałym rozmiarem punktu, wynikającym z rozdzielczości druku 

i determinującym precyzję obrazu. Nie stosujemy tu pojęcia liniatury i pomimo, że proces 

drukowania ma charakter cyfrowy, nie musimy się martwić o utratę płynności przejść 

tonalnych przy niskich rozdzielczościach. W praktyce możemy wybrać najniższą 

rozdzielczość dostępną dla konkretnego modelu plotera, przy której „ziarnistość” obrazu nie 

daje się jeszcze we znaki, a drobne szczegóły pozostają wystarczająco czytelne.  

Teoretycznie zastosowanie rastrów o stałej wielkości punktu stawia nas w komfortowej 

sytuacji – rozdzielczość druku powinna być bowiem jedynym czynnikiem kształtującym 

precyzję obrazu, a stąd już tylko krok do wyliczenia potrzebnej rozdzielczości pracy. Z tak 

wygodną sytuacją mamy jednak do czynienia rzadko – najczęściej w przypadku mniejszych 

ploterów przeznaczonych do druków najwyższej jakości. Ich obsługa rzadko korzysta z 

dodatkowych środków kształtujących jakość wydruku, manipulując raczej jego 
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rozdzielczością. Na precyzję może składać się jednak wiele dodatkowych czynników i w  

przypadku niektórych rodzajów maszyn to one zaczynają decydować o jakości i dokładności 

obrazu. Rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na przykład regulować szybkość drukowania 

oraz zmieniać konfigurację atramentów. Maszyna ośmiokolorowa może uzyskać wyższą 

efektywność dzięki wykorzystaniu podwójnego zestawu atramentów CMYK lub zostać 

wyposażona w zestaw CMYK+Lc+Lm+Ly+Lk dla podniesienia jakości i złagodzenia 

ziarnistości obrazu. Dodatkowe sterowanie dozowaniem atramentu, a nawet samym punktem 

rastra, pozwala na uzyskiwanie drastycznie różnych efektów przy tej samej rozdzielczości 

druku. Większość ploterów daje bardzo niewielki wybór rozdzielczości, a niektóre nie dają go 

wcale. Dla wielu urządzeń dolna, nieprzekraczalna granica rozdzielczości to 150, 300 czy 

nawet 360 dpi.  

 

 

Punkty w praktyce 
 

Jeżeli to, co powiedzieliśmy przed chwilą, utwierdziło niektórych czytelników w 

przekonaniu, że bez wieloletniej praktyki nie warto nawet zbliżać się do plotera, prosimy o 

cierpliwość. Przy braku prostego wzoru na wyliczenie rozdzielczości grafiki, takiego jaki 

stosujemy np. przygotowując prace do druku offsetowego, najlepszą pomocą faktycznie 

okazują się przykłady praktyczne. Nasze możliwości wpływania na rozdzielczość druku 

i znaczenie tego parametru dla ostatecznej dokładności odwzorowania obrazu zależeć będą 

bowiem od wybranej techniki, a często wręcz od możliwości konkretnej maszyny. Na 

szczęście w rzeczywistości staniemy przed koniecznością wyboru pomiędzy zaledwie 

kilkoma technikami druku. Można także, a nawet należy, skorzystać z doświadczenia 

pracowników wybranej drukarni, konsultując z nimi parametry pracy i drukowania.  

 

 

Druk atramentem wodnym i pigmentowym 
 

Wykorzystywane w tym wypadku plotery to urządzenia o mniejszej szerokości druku (1–

2 m), przeznaczone do realizacji prac o najwyższej jakości, eksponowanych zazwyczaj w 

warunkach wewnętrznych. Do typowych przykładów należą elementy stoisk 

wystawienniczych i promocyjnych czy też prace artystyczne (np. fotografia). W zależności od 

konstrukcji głowic drukujących będziemy zazwyczaj mogli wybrać pomiędzy rozdzielczością 

300 i 600 dpi albo 360 i 720 dpi, choć maszyny takie oferują często znacznie lepsze 

parametry. Dlaczego nie warto z nich korzystać? Po pierwsze – dla własnej wygody! Chcąc 

wyraźnie polepszyć końcowy efekt należałoby wraz ze wzrostem rozdzielczości druku 

podnieść również rozdzielczość (i objętość) grafiki, co przy dużym formacie jest szczególnie 

uciążliwe. Drugi powód ma charakter czysto finansowy. Dwukrotnie wyższa rozdzielczość 

wymaga najczęściej dwukrotnie większej ilości atramentu (stanowiącego podstawowy 

składnik kosztów) oraz dwukrotnie dłuższego czasu pracy maszyny, co nie pozostaje bez 

wpływu na cenę usługi.  

 

Nie dajmy się zatem nabrać na zawyżane przez konkurujących ze sobą producentów 

parametry dzisiejszych ploterów, uzyskujących bez trudu rozdzielczości 1440 dpi, a nawet 

większe. Wartości takie wyglądają dobrze w specyfikacji technicznej, jednak korzystanie z 

nich jest niewygodne, drogie, a w wielu wypadkach również niebezpieczne. Papier, folia lub 
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materiał bannerowy, które świetnie sprawdzą się przy rozdzielczościach 180, 360 lub 720 dpi, 

mogą nas nieprzyjemnie zaskoczyć przy próbie nasycenia ich zwiększoną dawką atramentu 

podczas drukowania z maksymalną rozdzielczością.  

 

Jeżeli wybrany ploter drukuje dodatkowymi, rozjaśnionymi kolorami atramentu (np. w 

konfiguracji CMYK+Lc+Lm), można bez obaw pozostać przy niższej rozdzielczości – np. 

360 dpi. Trudno byłoby wskazać zastosowania, przy których uzyskana w tym wypadku jakość 

byłaby niewystarczająca, gdyż raster staje się praktycznie niezauważalny nawet w jasnych 

partiach obrazu. Podobne efekty można uzyskać podnosząc rozdzielczość druku czterema 

kolorami (CMYK) do poziomu 600–720 dpi. Można przyjąć, że w wypadku drukowania z 

rozdzielczością 300 lub 360 dpi całkowicie wystarczające będzie przygotowanie pracy z 

rozdzielczością 120–150 dpi. Przy 600 czy 720 dpi możemy ją nieco podwyższyć, jednak 

mnożenie przez dwa nie ma sensu – główny powód stosowania wyższej rozdzielczości to 

chęć zwiększenia delikatności rastra, nie zaś ujawnienia większej ilości – niedostrzegalnych 

przecież z większej odległości – szczegółów.  

 

Plotery tego typu to urządzenia o niewielkiej wydajności, drukujące na specjalnie 

przystosowanych mediach powlekanych. Koszt metra kwadratowego wydruku jest w ich 

przypadku stosunkowo wysoki, jednak nakłady zazwyczaj niewielkie. Drukarnie 

wykorzystujące tę technikę nie stosują najczęściej uciążliwej „minimalki”, dzięki czemu 

można wykonać nawet niewielkie wydruki w nieznacznych ilościach.  

 

 

Drukowanie solwentowe 
 

Drukowanie atramentem solwentowym warto wybrać tam, gdzie potrzebna jest wysoka 

odporność na wilgoć, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne, a także w przypadku 

wielkich formatów i dużych nakładów. Plotery solwentowe to zazwyczaj ciężkie maszyny o 

dużej wydajności, drukujące tanimi atramentami na bazie rozpuszczalnikowej, zbliżonymi do 

farby sitodrukowej. Mogą drukować na praktycznie dowolnych mediach. Wszystko to 

pozwala obniżyć (czasem nawet kilkakrotnie!) cenę wydruku w stosunku do technologii 

atramentów wodnych czy pigmentowych. Prace nadające się do drukowania solwentowego to 

nie tylko realizacje zewnętrzne, takie jak billboardy, bannery, nadruki na siatkach, citylight, 

reklama na pojazdach itp., ale także większe elementy eksponowane we wnętrzach, np. 

wspomagające sprzedaż w sklepach lub super-marketach, tworzące oprawę plastyczną imprez 

i uroczystości itp.  

 

Korzystając z maszyn tego typu decyzję dotyczącą rozdzielczości pozostawmy ich obsłudze. 

To właśnie w wypadku ploterów solwentowych precyzję obrazu kształtuje się częściej 

poprzez manewrowanie dodatkowymi parametrami niż rozdzielczością. Jeżeli oferta drukarni 

dysponującej ploterem solwentowym zawiera opcję wydruku „fotorealistycznego” wysokiej 

jakości, to najczęściej kryje się za nią dokładniejszy tryb druku, a nie wyższa rozdzielczość.  

Z opcjami tego typu można się niekiedy zetknąć w wypadku zwykłych drukarek 

atramentowych, pozwalających na wydrukowanie obrazu z tą samą rozdzielczością, jednak 

przy różnej ilości jazd karetki.  

 

Jak zatem dobrać rozdzielczość pracy w tym wypadku? Drukarnie dysponujące maszynami 

solwentowymi nastawione są zazwyczaj na większe zlecenia i naprawdę duże formaty. Jeżeli 

praca trafia do druku atramentem solwentowym, to znaczy, że wydruk ma przynajmniej 



„Świat Druku” i inne                     Wybór artykułów 
 

Druk cyfrowy Strona 20 
 

kilkumetrową powierzchnię i będzie oglądany ze sporej odległości. W takiej sytuacji 

wymagania wobec rozdzielczości map bitowych zdecydowanie spadają:  

Podane przez nas wartości mają charakter orientacyjny. Każda drukarnia ma własne 

doświadczenia wynikające z parametrów posiadanego sprzętu, używanych atramentów 

i mediów. Standardy przyjęte przez poszczególnych wykonawców, podobnie jak oczekiwania 

i potrzeby zleceniodawcy, mogą znacznie się różnić. Dlatego najrozsądniej będzie 

skontaktować się z wybranym wykonawcą i wspólnie ustalić optymalną rozdzielczość pracy 

oraz parametry druku – najlepiej w oparciu o przykłady prac wykonanych na konkretnej 

maszynie.  

 

 

Druk eko-solwentowy 
 

Oprócz wymienionych ploterów drukujących atramentem wodnym, pigmentowym oraz 

solwentowym, na rynku pojawiają się obecnie maszyny korzystające z tzw. atramentów eko-

solwentowych. Łączą one bardzo dobrą jakość obrazu, charakterystyczną dla wydruków 

atramentem wodnym, z wysoką trwałością, typową dla atramentu solwentowego. W wypadku 

mniejszych formatów i niskich nakładów można je traktować jako alternatywę w każdej 

grupie zastosowań, biorąc jednak pod uwagę, że koszty usługi pozostaną wysokie, zbliżone 

do kosztów wydruku atramentem wodnym lub pigmentowym. Pokazane poprzednio 

przykłady mogą posłużyć do ustalenia orientacyjnej rozdzielczości pracy także w wypadku 

drukowania atramentem eko-solwentowym.  

 

 

Problemy z kreską 
 

Dotychczas zajmowaliśmy się grafiką rastrową o charakterze foto-graficznym. Sprawa 

komplikuje się w wypadku drobnych elementów kreskowych, takich jak np. liternictwo. 

Jeżeli wydruk ma być oglądany z bliska i zawiera detale tego typu, należałoby znacznie 

podwyższyć rozdzielczość pracy. Ponieważ jest to niewygodne, warto w takim wypadku 

rozważyć przygotowanie jej w formacie pozwalającym zachować wektorowy charakter 

niektórych obiektów. Dzięki temu zagwarantujemy sobie najwyższą precyzję wybranych 

detali bez zwiększania objętości.  

 

Łączenie umiejętnego posługiwania się formatami plików z rozsądnym gospodarowaniem 

rozdzielczością pozwala uniknąć objętości, które utrudniałyby obróbkę i przesyłanie prac. 

Nawet przy wydrukach największych rozmiarów pliki nie muszą przekraczać objętości rzędu 

200 megabajtów, a najczęściej zetkniemy się z objętościami na poziomie kilkudziesięciu 

megabajtów. Przy zastosowaniu odpowiednich mechanizmów kompresji objętość taką można 

często zmniejszyć do zaledwie kilku mega-bajtów, co pozwoli bez trudu przesłać pracę do 

druku przez internet. O formatach plików i związanych z nimi sposobach przygotowania 

projektów opowiemy już jednak w kolejnym artykule. 

  

 

Łukasz Łukasiewicz  
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Obszary zastosowań cyfrowego druku 

elektrofotograficznego 
 

Precyzyjne ustalenie zakresu zastosowań cyfrowego druku elektrofotograficznego nie jest 

łatwe, jednak na podstawie analizy publikowanych danych można wyróżnić następujące trzy 

segmenty zastosowań druku cyfrowego:  

A. Very short-run printing - drukowanie bardzo niskich nakładów  

B. Print on demand (POD), Just in time printing - drukowanie na żądanie  

C. Variable imaging or database print  

D. Druk dystrybuowany  

 

Very short-run printing - drukowanie bardzo niskich nakładów 

  

Chodzi tu o wytwarzanie typowych produktów poligraficznych, ewentualnie zadruk 

opakowań, których produkcja w tradycyjnej technologii byłaby ekonomicznie 

nieopłacalna. Tradycyjne drukowanie staje się nieopłacalne mniej więcej przy 

nakładzie około 500 egzemplarzy. Rozwój maszyn drukujących, jak i urządzeń do 

obróbki wykończeniowej sprawia, że granica ta obniża się. Często drukarnia jest w 

stanie zrealizować za odpowiednią cenę zlecenie druku nakładu 100-200 odbitek. Jeśli 

jednak takie zlecenia powtarzają się, to po dłuższym czasie drukarnia musi upaść.  

Typowymi produktami niskonakładowymi są: pełnokolorowe okładki broszur 

i książek; serie pilotażowe (np. małe nakłady książek), które służą do oszacowania 

zainteresowania rynku; egzemplarze periodycznych i nieperiodycznych publikacji 

przeznaczone dla celów promocyjnych i reklamowych; materiały informacyjne firm, 

materiały targowe; materiały reklamowe i promocyjne dla sklepów; katalogi; 

materiały szkoleniowe; dodruki książek 

  

Zalety druku cyfrowego są widoczne zwłaszcza przy produkcji książek. Druk cyfrowy 

umożliwia zmianę treści każdej drukowanej strony. W krótkim czasie (przy druku 

jednobarwnym kilka minut) otrzymujemy gotową książkę, którą można połączyć z 

okładką wydrukowaną oddzielnie. W przypadku tradycyjnej technologii produkcji 

książek nie sprzedaje się około 30% nakładu. Te straty nie powstają przy druku na 

żądanie.  

 

Print on demand (POD), Just in time printing - drukowanie na żądanie  

 

Drukowanie na żądanie to drukowanie nawet w jednym egzemplarzu przy niskich 

kosztach i bardzo krótkim terminie dostawy. Różnica między drukiem małych 

nakładów i POD nie jest zbyt duża. POD stosuje się w chwili, kiedy jest 

zapotrzebowanie na produkt - wysokość nakładu jest dostosowana do aktualnego 

zapotrzebowania. Przed drukowaniem kolejnego nakładu treść dokumentu można 

uaktualnić. W przypadku większych dokumentów zostaną wydrukowane tylko te 

fragmenty, które są potrzebne dla konkretnego klienta.  

Typowymi produktami POD są: książki, gazety i czasopisma; instrukcje techniczne 

i instrukcje obsługi (zostanie wydrukowana tylko potrzebna wersja językowa); 

materiały z konferencji, seminariów, kursów i szkoleń (zostaną wydrukowane tylko 
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dla danej liczby uczestników lub zainteresowanych, z możliwością wyboru treści); 

materiały dla agentów biur nieruchomości i firm ubezpieczeniowych, czy dla 

przedstawicieli handlowych (treść jest przystosowana do zakładanych potrzeb 

klienta); katalogi ofertowe i inne.  

 

Variable imaging or database print  

 

Możliwość drukowania dokumentów o zmiennej treści (personalizowanych) jest 

unikalną zaletą druku cyfrowego. Personalizacja na najniższym poziomie dotyczy np. 

adresu przesyłki. Personalizacja może polegać także w wyborze tych części 

dokumentu, które są interesujące dla konkretnego klienta. Zmiany mogą dotyczyć 

także samego layoutu dokumentu. 

  

Typowymi produktami druku zmiennych danych są: reklama przysyłana pocztą 

(mailing) i inne materiały marketingowe; personalizowane katalogi, książki 

i czasopisma, oferty usług bankowych, ubezpieczeniowych i innych, materiały 

konferencyjne, informacje dla turystów i mapy dostosowane do konkretnej trasy 

podróży, porozumienia, umowy 

  

 

Druk dystrybuowany  

 

Wydrukowane dokumenty trzeba przewozić z miejsca produkcji do miejsc 

dystrybucji. O wiele łatwiejsze jest przesyłanie informacji cyfrowej siecią. 

Drukowanie zdecentralizowane jest już stosowane przy produkcji gazet. Produkcja 

gazet jest kosztowna, a drukowanie w zakładach-filiach jest ekonomicznie opłacalne. 

Jednak w przypadku większości produktów na razie wygodniejszy i bardziej opłacalny 

jest druk scentralizowany. Gdyby i dla innych produktów zastosować drukowanie 

zdecentralizowane, a nakłady drukowane w filiach spadłyby poniżej granicy 

opłacalności, warto by było w tych przypadkach stosować druk cyfrowy.  

 

Wkrótce na polski rynek trafi arkuszowa cyfrowa maszyna drukująca Punch GSS 

320D, wyprodukowana przez firmę Punch International. Będzie ona po raz pierwszy 

w Polsce prezentowana na targach Euro-Reklama w Poznaniu 
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Obróbka wykończeniowa druków 

cyfrowych 
 

Systemy druku cyfrowego na pierwszy rzut oka przypominają wyglądem wysokonakładowe 

kopiarki. I nic w tym dziwnego, ponieważ są kolejnym etapem ewolucji analogowych 

urządzeń kopiujących, które po zastosowaniu rozwiązań cyfrowych otrzymały możliwość 

drukowania.  

 

 

Oprócz wyglądu, pozostałością po kopiarkowych przodkach są niektóre z modułów systemów 

druku cyfrowego, w tym moduły wykończeniowe. Proste sortery stosowane w kopiarkach 

zostały z czasem wzbogacone o zespół zszywający lub dziurkujący, a w najbardziej 

rozbudowanej wersji także o zespół złamujący. W przypadku systemów cyfrowych elementy 

te przyjęły formę profesjonalnych modułów oprawy broszurowej.  

 

Obecnie na rynku systemów druku cyfrowego można wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje 

urządzeń wykończeniowych:  

• urządzenia współpracujące on-line z systemami cyfrowymi  

• urządzenia nie współpracujące on-line z systemami cyfrowymi.  

 

 

Urządzenia należące do pierwszej grupy to moduły, których zadaniem jest w prosty sposób 

wykańczać drukowane zestawy podczas jednej ciągłej operacji. Moduły te, dołączone do 

końca linii produkcyjnych, potrafią okleić, złamać lub zszyć dokument. Mogą dołączyć do 

niego opcjonalnie grubszą okładkę lub przekładkę. Taki układ ułatwia pracę operatora 

dokonującego regulacji w jednym panelu i znacznie skraca czas pełnego wyprodukowania 

dokumentu.  

 

Producenci systemów druku cyfrowego dostarczają własne urządzenia wykończeniowe. 

Przykładem może być Xerox, oferujący SquareFold Booklet Maker dla DocuTechProduction 

Publisher, lub Heidelberg z systemami z serii Digimaster. Jednolita linia wygląda bardzo 

efektownie, ale przede wszystkim to jeden serwis i obsługa techniczna.  

Moduły te pracują z prędkością dyktowaną przez mechanizm drukujący i obsługują 

standardowe formaty papieru. Broszury są zszywane zszywkami, jednak tylko w bardzo 

rozbudowanych liniach mają czoła wyrównane poprzez docięcie. Osoba obsługująca nie musi 

mieć wiedzy z zakresu introligatorni, wszystkie ustawienia są zmieniane automatycznie, a 

mechanizm transportu papieru zmniejsza do minimum wszelkie zacięcia i błędy.  

Współzawodnictwo druku cyfrowego z tradycyjnymi systemami drukowania wymusiło 

wprowadzenie profesjonalnych urządzeń introligatorskich do oferty systemów druku 

cyfrowego. Jednak brak doświadczenia producentów systemów cyfrowych w zakresie 

urządzeń introligatorskich powoduje, że korzystają oni z doświadczeń i rozwiązań swoich 

partnerów. Xerox łączy swoje linie z urządzeniami odpowiadającymi standardowi DFA 

(Document Finishing Architecture), podobnie jak Heidelberg, Océ i Hewlett-Packard.  

Marki takie jak Duplo, GBC, Horizon lub Nagel oferują profesjonalne oklejanie, złamywanie, 

szycie drutem i docinanie wydruków. Wszelkie regulacje następują automatycznie po 

uwzględnieniu zmian na panelu operatora dzięki zgodności łączy logicznych i fizycznych. 

Urządzenia dostosowują swoją prędkość do modułu drukującego. Istnieje możliwość łatwej 

dalszej rozbudowy takiego zestawu o inne urządzenia lub opcje danej marki, np. szycie z 
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oczkiem lub dokładanie insertów.  

 

Druga grupa urządzeń wykończeniowych to wszystkie te urządzenia, do których 

zadrukowany dokument nie jest dostarczany bezpośrednio z systemu druku cyfrowego. W 

większości są to maszyny stosowane przy druku offsetowym: złamywarko--zszywarki, 

gilotyny, oklejarki, złamywarki, kopertownice, bindownice itp. Gwarantują profesjonalną 

oprawę, wymagają jednak od operatora odpowiedniego przeszkolenia i doświadczenia. 

Urządzenia te nie muszą synchronizować prędkości z modułem drukującym, jednak 

współpraca w trybie off-line wydłuża czas wyprodukowania dokumentu. Urządzenia 

pracujące off-line można uzupełnić o opcje niedostępne dla urządzeń on-line, np. łam 

krzyżowy czy perforację w przypadku złamywarek lub frezowanie grzbietu w przypadku 

oklejarek. Bardzo często proces produkcyjny broszury w trybie off-line opiera się o kilka 

odrębnych urządzeń.  

 

Dostrzegając rosnące z dnia na dzień znaczenie druku cyfrowego, wiodący producenci branży 

introligatorskiej wypuszczają na rynek urządzenia umożliwiające klasycznym urządzeniom 

pracę na wydrukach cyfrowych. Przykładem jest dwupółkowa zbieraczka Duplo DSF-2000 

przeznaczona do pobierania zestawów z wydruków ułożonych w stos i przekazująca je dalej 

do obróbki złamywarkom lub oklejarkom. Pojawiły się także wycinarki z możliwością 

bigowania, pracujące na gramaturach i formatach papieru stosowanych w druku cyfrowym.  

W celu usprawnienia współpracy tych urządzeń z wydrukami cyfrowymi producenci 

wyposażają je w czytniki graficznych oznaczeń końca zestawów i czytniki kodów 

kreskowych. Informacje zawarte w kodzie mają za zadanie zautomatyzowanie procesu 

poprzez zaprogramowanie ustawień pracy. W ten sposób eliminuje się ewentualne błędy 

operatora.  

 

Prostota obsługi, prędkość pracy, możliwość personalizacji wydruków i inne zalety powodują, 

że druk cyfrowy staje się coraz bardziej popularny. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 

osiągnięcia w tej dziedzinie można przewidzieć dalszy rozwój urządzeń wykończeniowych 

druku cyfrowego. Już są podejmowane kroki w celu zwiększenia objętości broszur 

wykonywanych w systemach pracujących on--line. Obecnie w zależności od producenta waha 

się ona średnio od 1do 30 arkuszy (80 g/m2). Przy zwiększeniu grubości broszury 

nieodzowna będzie zmiana sposobu szycia (zastąpienie zszywek drutem) i standardowe 

wyrównanie czoła broszury. Wymogiem niejako ekonomicznym jest zwiększenie tolerancji 

formatu wydruków przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości cięcia i wycinania. 

Perforacja i bigowanie będą szły w parze z konfekcjonowaniem wydruków, np. przy 

zastosowaniu zintegrowanych kopertownic.  

 

Jeśli chodzi o dalszy rozwój urządzeń pracujących off-line, będzie on zgodny z tendencjami 

na rynku druku offsetowego. Obecnie są prowadzone prace nad zintegrowaniem systemu 

wykończeniowego poprzez połączenie tradycyjnych zbieraczek i zbieraczek dla wydruków 

cyfrowych w jedną uniwersalną linię do produkcji broszur. 
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Druk cyfrowy - zastosowania w 

opakowalnictwie 

Wprowadzenie  
 

Rynek opakowań stanowi ważną część gospodarki. Według niektórych źródeł[1] wzrost obrotów 

na tym rynku na przestrzeni pięciu lat (od roku 1999 do 2003) wynosił 72,35 miliardów dolarów 

w ciągu roku. Wydatki na opakowania elastyczne w tym samym okresie wzrosły o 33%.  

 

Znaczącą rolę w przygotowaniu, produkcji i dystrybucji opakowań odgrywa druk cyfrowy. 

Stosuje się go w dwu dziedzinach: druku etykiet oraz druku bezpośrednio na opakowaniach.  

Na świecie są prowadzone liczne prace badawcze i naukowe dotyczące analizy procesów 

występujących w opakowalnictwie, badań materiałów, marketingu i in. Wyniki tych prac są 

prezentowane w referatach na corocznych międzynarodowych konferencjach DPP dotyczących 

druku cyfrowego i jego przemysłowych zastosowań (International Conferences on Digital 

Production Printing and Industrial Applications) oraz NIP – dotyczących technologii druku 

cyfrowego (International Conferences on Digital Printing Technologies). W oparciu o referaty z 

kilku konferencji DPP i NIP został opracowany niniejszy artykuł.  

Zasadniczą zmianą w procesie wytwarzania opakowań, jaka nastąpiła w ostatnich latach, jest 

digitalizacja tego procesu, będąca skutkiem wzrostu komputeryzacji gospodarki, rozwoju sieci 

lokalnych i Internetu. Zmiana dotyczy zarówno wprowadzenia druku cyfrowego do druku 

opakowań, jak i komputeryzacji projektowania i innych etapów produkcji opakowań. 

Digitalizacja umożliwiła nie tylko wprowadzenie nowych systemów wytwarzania opakowań, ale 

także spowodowała zmiany w dziedzinie marketingu, przebiegu pakowania i dystrybucji 

opakowanych towarów.  

Nowe aspekty rynku opakowań  
 

Wprowadzenie nowych technologii cyfrowego druku opakowań i rozpowszechnienie lokalnych 

i globalnych sieci cyfrowych (LAN i Internet) umożliwiły zredukowanie próbnych cykli nowych 

produktów i zwiększyły szybkość globalnej dystrybucji towarów oraz umożliwiły wprowadzenie 

scentralizowanej kontroli procesu pakowania towarów.  

 

Zaznaczyły się nowe aspekty rynku opakowań:  

• wzrost roli znaków firmowych (w skali lokalnej i międzynarodowej)  

• łączenie się producentów opakowań, ale także użytkowników, w grupy (na przykład 

stowarzyszenia CPC – consumer-producer companies[9])  

• wzrost konkurencji i konieczność jej uwzględniania w produkcji opakowań  

• wzrost wymagań klienta co do opakowań  

• wzrost wydajności wytwarzania produktów (rzędu 100–300/min [8]), co stymuluje także wzrost 

szybkości pakowania  

• zmiany w realizacji logistyki dystrybucji (często w skali międzynarodowej), ograniczanie lub 

wręcz eliminowanie magazynowania opakowań.  

 

 

 

Wszystkie te aspekty prowadzą do zasadniczych zmian w przygotowaniu, produkcji i dystrybucji 

opakowań. Cykl życia produktu na rynku skraca się, staje się mniej przewidywalny. Badania 
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marketingowe wskazują, że wynosi on około sześć miesięcy.[9] Oprócz tradycyjnych funkcji 

konfekcjonowania oraz ochrony towaru opakowanie musi spełniać zasadniczą rolę dekoracyjną 

oraz reklamowania towaru i producenta. Opakowanie powinno zawierać elementy 

uatrakcyjniające produkt, wskazujące na jego unikalne cechy, dostosowane do potencjalnych 

wymagań indywidualnego klienta (na przykład powinno wskazywać, że towar jest odtłuszczony, 

bezkofeinowy, nie zwiera konserwantów itp.), do aktualnej mody, popularnych wydarzeń, 

sytuacji w danym regionie (na przykład nawiązywać do aktualnych zdarzeń – festiwalu, 

popularnej piosenki itd.). Ogólnie – z jednej strony zwiększa się oddziaływanie opakowania na 

klienta, z drugiej zaś rośnie zróżnicowanie opakowań.  

 

Wymagania te rodzą konieczność stworzenia w nowoczesnym druku opakowań możliwości 

dokonywania bardzo szybkich zmian szczegółów graficznych, stosowania druku w pełnym 

kolorze. Jednocześnie zmniejszają się nakłady drukowanych opakowań.  

Zaspokojenie tych wymagań jest możliwe przez zastosowanie cyfrowych technologii druku. 

Zmiany idą w kierunku zmniejszenia kosztów produkcji opakowań, zwiększenia wpływu 

opakowania na klienta, ogólnie dają znacznie lepsze efekty ekonomiczne.  

Jednocześnie nie należy zapominać, że w przypadkach bardzo dużej, masowej produkcji 

wyrobów opłacalne są w dalszym ciągu tradycyjne technologie druku opakowań, przede 

wszystkim offsetowa i fleksograficzna.[8] Druk cyfrowy nie eliminuje, ale uzupełnia tradycyjne, 

analogowe technologie druku opakowań. Jednak wskutek powyższych zmian rynku jego rola 

ciągle szybko wzrasta.  

 

Drukowanie opakowań jako element opakowalnictwa  
 

Drukowanie opakowań stanowi ważną część procesów opakowalniczych. Według niektórych 

źródeł [2] ponad 200 miliardów dolarów przeznaczane jest rocznie na druk opakowań. Ze 

względu na niskie nakłady druku i często zmienne dane używane w druku opakowań 

ograniczenie tych kosztów jest ważnym aspektem ekonomicznym opakowalnictwa.  

 

Obserwowany jest ciągły wzrost zastosowań druku cyfrowego w dziedzinie opakowań. Druk 

opakowań realizowany jest na różnych podłożach (papiery, kartony, tworzywa sztuczne) albo 

bezpośrednio na produkcie. Duży udział w całej produkcji drukowanej mają etykiety 

umieszczane na towarze (kody identyfikujące towar, naklejki reklamowe lub informacyjne).  

Zastosowanie cyfrowej technologii druku natryskowego znacznie ułatwiło drukowanie 

bezpośrednio na produkcie. Dzięki temu, że jest to druk bezstykowy, bez kontaktu głowicy 

drukującej z podłożem, na którym nanoszony jest obraz, grubość stosowanego podłoża nie ma 

zasadniczego wpływu na jakość wydruku. Możliwe jest także stosowanie druku natryskowego na 

nietypowych materiałach – ceramice, szkle, na dyskach CD i DVD itd.  

 

Druga cyfrowa technologia druku, druk termotransferowy, znajduje szerokie zastosowanie w 

produkcji etykiet. Wprowadzanie bardzo zróżnicowanych termicznych taśm barwiących 

(szczególnie szeroko projektowanych i wprowadzanych w Japonii) znacznie ułatwia drukowanie 

etykiet.  

 

Druk cyfrowy jest bardzo elastyczny, wprowadzanie zmian do drukowanych danych jest w tej 

technologii bardzo proste i realizowane przy minimalnych nakładach. Koszt wprowadzania 

zmiennych danych do pliku wejściowego jest bardzo mały. Umożliwia to na przykład w druku 

opakowań akcesoriów hotelowych proste i szybkie wprowadzanie zmian sezonowych, a 

stosowanie cyfrowego przekazywania informacji poprzez sieci daje możliwość upowszechnienia 
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zmian praktycznie w tym samym czasie we wszystkich obiektach danej firmy na świecie.  

 

Liczne badania[8,3,1] prowadzą do zgodnego wniosku, że produkcja opakowań musi 

uwzględniać dwa główne wymagania: z jednej strony zapewniać dobre parametry ekonomiczne 

(interesy producenta), a z drugiej strony być przystosowana do aktualnych (często zmiennych) 

wymagań odbiorcy końcowego.  

 

W procesach opakowalniczych można wyróżnić kilka zasadniczych etapów:[3]  

• kompletowanie i dostarczenie materiałów do produkcji w odpowiedniej ilości i jakości  

• konstruowanie opakowania  

• projektowanie graficzne opakowania z użyciem pełnego koloru druku  

• drukowanie (w odpowiedniej technologii druku)  

• pakowanie towaru (napełnianie opakowania, zawijanie, konfekcjonowanie)  

• czynności logistyczne (magazynowanie i dystrybucja opakowanego towaru).  

 

 

Wykonywanie nadruków na opakowaniach może odbywać się na różnych etapach produkcji 

opakowania – może być realizowane zupełnie oddzielnie, po czym gotowe opakowania są 

dostarczane do wyprodukowanego towaru, może być częściowo włączone w proces wytwarzania 

produktu, lub – co jest najlepszym rozwiązaniem – może być całkowicie zintegrowane z 

procesem wytwarzania wyrobu. Zastosowanie tego ostatniego wariantu jest bardzo ułatwione po 

wprowadzeniu cyfrowego druku opakowań.  

Typowe dwa warianty powstawania opakowania (tradycyjny i zintegrowany) zilustrowane są na 

schematach 1 i 2[1].  

 

W tradycyjnym modelu powstawania opakowania trzy podstawowe elementy: projekt 

opakowania, materiał opakowaniowy i pakowany produkt są dostarczane oddzielnie. Projekt 

opakowania jest przygotowywany graficznie i funkcjonalnie w oddzielnej fazie, a następnie są 

tworzone jego pośrednie formy narzucone przez wymogi technologiczne późniejszego procesu 

druku (na przykład jest wykonywa forma offsetowa do drukowania obrazu na opakowaniu). 

Równolegle jest dostarczany materiał do druku opakowania (papier, folia). Po druku i obróbce 

końcowej (na przykład składaniu i sklejaniu wydrukowanego opakowania) jest ono na następnym 

stanowisku wypełniane produktem, w efekcie czego powstaje gotowy wyrób. Czasem 

wydrukowane opakowania są jeszcze w pośredniej fazie, przed wypełnieniem produktem, 

magazynowane. Gotowe opakowane wyroby są przekazywane do magazynu lub przesyłane do 

hurtowni. Potem następuje dystrybucja towaru do poszczególnych detalicznych przedsiębiorstw 

handlowych, za których pośrednictwem trafia on do końcowego użytkownika (klienta).  

 

Tradycyjny model produkcji opakowania jest rozbudowany, pracochłonny i wymaga ścisłej 

synchronizacji poszczególnych etapów realizacji. Magazynowanie opakowań, jak i gotowych 

wyrobów wymaga określonych nakładów, często, szczególnie przy krótkich, zmiennych seriach 

opakowań prowadzi ze względu na starzenie się (przy spadku zapotrzebowania) do 

nieuniknionych strat (nieaktualne opakowania są wycofywane z obiegu). Przy dużym tempie 

zmian warunków zewnętrznych (zmiana mody, ustanie działania starego bodźca na 

zapotrzebowanie na dane opakowanie – na przykład nowe wydarzenie na rynku) często powstaje 

potrzeba zmiany elementu graficznego opakowania i zmagazynowane poprzednio wydrukowane 

opakowania idą na straty. Wprowadzenie druku cyfrowego daje możliwość zintegrowania 

procesu druku z produkcją towaru i zastosowanie tak zwanego druku na żądanie[8] – drukowane 

są opakowania wyłącznie do towarów wyprodukowanych.  

Z linii produkcyjnej wychodzi gotowy opakowany produkt. Eliminuje to magazynowanie 
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opakowań i straty na niepotrzebnych opakowaniach. Jednocześnie taki schemat powstawania 

opakowania eliminuje szereg elementów przygotowania opakowania – pozostają jedynie 

przygotowanie graficzne, dostarczenie materiału opakowaniowego i produktu. Wszystkie te 

elementy spotykają się w procesie pakowania, w trakcie którego jest realizowany sam druk 

opakowania.  

 

Schemat ten może być realizowany z zastosowaniem druku cyfrowego.  

W praktyce w zależności od specyficznych cech procesu wytwarzania produktu i samego 

opakowania granice pomiędzy poszczególnymi etapami przedstawionymi na obu schematach nie 

są sztywne, zacierają się i sposób postępowania może być modyfikowany.[2,3]  

Ważną cechą zastosowania druku cyfrowego jest elastyczność wprowadzania zmian. 

Jakakolwiek zmiana sytuacji na rynku (na przykład zmiana aktualnych zainteresowań 

użytkowników powodowana ważnym regionalnym zdarzeniem lub zmianą przepisów prawnych 

w danym kraju dotyczących oznakowań towaru) powoduje konieczność wprowadzenia – czasem 

niewielkich – zmian w treści lub formie napisów albo grafiki na opakowaniu. W takim przypadku 

niewielka zmiana w pliku wejściowym do druku na opakowaniu przy stosowaniu cyfrowych 

technologii druku wymaga praktycznie bardzo prostych i mało kosztownych zmian 

programowych i dzięki alternatywnemu systemowi produkcji opakowania może być 

natychmiastowo wprowadzona do procesu drukowania.  

Alternatywny sposób produkcji opakowania w połączeniu z drukiem cyfrowym jest też 

wykorzystywany w przypadku wprowadzania na rynek nowego produktu, w nowym 

opakowaniu. Wytwarzana jest wtedy niewielka seria produktu (według niektórych źródeł[2] 

wynosząca od kilkuset do 1000 sztuk) wykorzystywana do szybkiej promocji towaru. W ten 

sposób dzięki zastosowaniu druku cyfrowego można tanio i szybko przeprowadzać wstępny 

marketing nowych produktów.[2,9]  

 

Wielu autorów[3,1,8] zwraca uwagę na fakt, że cykl innowacji procesu produkcji opakowań jest 

procesem ciągłym, rozwiązanie jednego aktualnego problemu prowadzi do powstawania 

następnych. Wynika to z ciągle zmieniających się wymagań rynku. Analiza projektowania 

i realizacji procesu wykonania opakowania w połączeniu z ciągłym ulepszaniem poszczególnych 

technologii druku opakowań jest słuszna i ciągle aktualna.  

 

Podsumowując można stwierdzić, że zastosowanie cyfrowych technologii druku (przede 

wszystkim druku natryskowego i termotransferowego) wprowadza szereg nowych pozytywnych 

cech druku opakowań:  

• umożliwia szybkie, elastyczne, zależne od sytuacji na rynku zmiany w produkcji opakowań  

• znacznie upraszcza przygotowanie opakowania: elektroniczne pliki wejściowe nie wymagają 

dalszego przetwarzania (np. wykonywania form offsetowych, odbitek próbnych)  

• umożliwia szybkie zmiany w raz przygotowanym opakowaniu, przystosowuje je do 

małonakładowych druków  

• zwiększa szybkość przygotowania opakowania  

• daje małe koszty instalacji stanowiska do druku  

• daje możliwości łatwej i taniej realizacji prac wykończeniowych druku (na przykład 

laminowanie, odcinanie arkuszy ze wstęgi może być łatwo realizowane w końcowym etapie 

drukowania)[4]  

• umożliwia stosowanie nowej drogi promowania produktu (szybkie wykonanie nowych 

opakowań do krótkiej serii promocyjnej) i nowych wydajnych metod marketingu (na przykład 

szybkie rozprzestrzenienie nowego wzoru opakowania w wielu krajach poprzez internet)[8]  

• umożliwia integrację technologii druku opakowania z systemem produkcji opakowania[1]  

• powoduje rozwój logistyki (digitalizacja procesów wykończeniowych druku)  



„Świat Druku” i inne                     Wybór artykułów 
 

Druk cyfrowy Strona 29 
 

• umożliwia wprowadzenie nowych systemów produkcji opakowań z zastosowaniem druku na 

żądanie POD (Print-On-Demand), co eliminuje konieczność magazynowania opakowań[8]  

• eliminuje straty występujące często w druku tradycyjnym, kiedy wydrukowane w dużym 

nakładzie opakowania zalegają magazyny i stają się (po wprowadzeniu nawet małej zmiany) 

zupełnie bezużyteczne. 

  

 

Cyfrowe metody druku, mimo bardzo wielu zalet, nie eliminują metod tradycyjnych, bardziej 

ekonomicznych przy bardzo dużych nakładach opakowań.  

 

Główne technologie cyfrowego druku opakowań i ich właściwości  
 

W cyfrowym druku opakowań stosowane są dwie główne technologie: natryskowa 

i termotransferowa. Trzecia technologia – elektrofotograficzna (praktycznie: laserowa) znajduje 

tu znacznie ograniczone zastosowanie.[8]  

Ogólnymi wymaganiami druku opakowań są:  

• druk w pełnym kolorze, najczęściej z wykorzystaniem sześciu barw podstawowych (CMYK 

plus jasna magenta i jasny cyjan), a ostatnio nawet druk bardzo zróżnicowanych stopni czerni 

(kilka odcieni barw podstawowych szarych i czarnych – tu najczęściej pigmentowy barwnik 

czarny)  

• duża wydajność druku (według wielu autorów: 500 m2 druku w ciągu godziny)  

• duża szybkość druku (na przykład około 50 m/min[8])  

• zmienna w bardzo szerokim zakresie grubość stosowanych podłoży (na przykład aż do 10 mm 

przy stosowaniu tektur falistych[2])  

• często możliwość drukowania na materiałach nietypowych: ceramice, szkle, metalach  

• drukowanie zarówno na arkuszach, jak i na nośniku konfekcjonowanym w rolce, o 

zróżnicowanych szerokościach  

• dobra jakość wydruku (dobra kolorystyka, rozdzielczość druku rzędu 600 dpi).  

 

 

Podłożami, na których głównie realizowany jest druk opakowań, są papiery i materiały pochodne 

(kartony, tektura, itp.) folia z tworzywa sztucznego i folia aluminiowa. Procentowy udział 

poszczególnych materiałów jest według[7] następujący: 54% stanowi papier, 38% – tworzywa 

sztuczne, 8% – aluminium. Szczególne wymagania stawiane są opakowaniom artykułów 

spożywczych. Muszą one spełniać ostre wymogi sanitarne, nie mogą wydzielać niekorzystnych 

zapachów, muszą być odporne na działanie światła i wilgoci.  

Bardzo ważnymi materiałami w druku opakowań są barwniki: atramenty w druku natryskowym, 

termoczułe taśmy barwiące w druku termotransferowym. W wielu przypadkach w druku 

natryskowym są stosowane atramenty szybko schnące pod wpływem promieniowania 

ultrafioletowego (U.V. curing inks). Zastosowanie ich bardzo szybko wzrasta, mimo dość 

wysokiej ceny komponentów, ze względu na dobre własności barwne, szybkie schnięcie, brak 

emisji szkodliwych gazów podczas odparowywania rozpuszczalnika. Spełniają one ostre 

wymaganie dotyczące dużej szybkości schnięcia (na przykład według[8] 3–10 s). Przykładowo 

udział zastosowań tych atramentów w USA w latach 1999–2004 wzrastał rocznie o około 15% 

(tablica 1).  

 

Tablica 1 jednocześnie ilustruje znaczną przewagę ilościową zastosowań atramentów 

rozpuszczalnikowych szybko schnących w druku etykiet.  

W ostatnich latach w druku natryskowym (szczególnie w druku czarnych powierzchni) 



„Świat Druku” i inne                     Wybór artykułów 
 

Druk cyfrowy Strona 30 
 

zastosowano atramenty pigmentowe, mające bardzo dobrą odporność na działanie światła 

i wilgoci.  

 

Termoczułe taśmy barwiące są produkowane w bardzo wielu odmianach. Przy druku barwnym 

efektywność ich wykorzystania jest bardzo mała (na jeden arkusz drukowanego opakowania 

przypada tyle arkuszy taśmy, z ilu barw podstawowych tworzony jest drukowany obraz, a 

wykorzystanie powierzchni jednego arkusza zwykle nie przekracza dziesięciu procent. Reszta 

taśmy jest tracona. Mimo tego koszty druku termotransferowego są niższe niż natryskowego. 

Ważnym jest także fakt, że druk termotransferowy nie wymaga tak starannego doboru własności 

zestawu barwnik – papier, jak to ma miejsce w druku natryskowym. Druk natryskowy ma jednak 

tę przewagę, że nie jest drukiem stykowym i można go stosować bezpośrednio na produktach, a 

niekoniecznie na papierze.  

Ogólnie koszt materiałów eksploatacyjnych w cyfrowym druku opakowań stanowi znaczną część 

kosztów całkowitych.  

 

Podsumowanie  
 

Ogólnie można stwierdzić, że druk cyfrowy jest nowoczesną technologią w druku opakowań, ma 

szereg zalet zarówno bezpośrednio wpływających na parametry techniczne druku, jak i na 

możliwości organizacji produkcji opakowań i jej efekty ekonomiczne. Uzupełnia on i często 

wypiera tradycyjne analogowe technologie druku.  
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Biurowe drukarki fotograficzne. Budowa, 

parametry, jakość fotografii cyfrowych 
 

Wymagania wobec drukarek fotograficznych  
 

Obecnie coraz bardziej popularne jest wykonywanie barwnych wydruków fotograficznych o 

wysokiej jakości w warunkach biurowych lub w domu użytkownika aparatu fotograficznego. 

Drukarka fotograficzna jest jednym z nowych urządzeń biurowych, w których stosuje się 

technologie druku cyfrowego. Cyfrowy aparat fotograficzny umożliwia natychmiastowe 

obejrzenie fotografowanej sceny plenerowej lub obiektu i coraz częściej użytkownik chce 

utrwalić zdjęcie na papierze nie czekając na wykonanie odbitki w profesjonalnym 

laboratorium fotograficznym. Dlatego powstaje potrzeba zastosowania taniej drukarki 

fotograficznej, wykonującej realistyczne zdjęcia barwne.  

 

Tak więc szybki wzrost liczby użytkowanych cyfrowych aparatów fotograficznych stymuluje 

rozwój konstrukcji wyspecjalizowanych drukarek fotograficznych. Polepsza się też znacznie 

jakość drukowanych na nich zdjęć.  

 

Drukarki fotograficzne charakteryzują się pewnymi specyficznymi cechami, wyróżniającymi 

je spośród drukarek biurowych. Do wymagań tych należy przede wszystkim konieczność 

szczególnie dobrego odtwarzania fotografowanych obiektów, drukowanie obrazów o dużym 

nasyceniu barwy i subtelnych przejściach tonalnych między elementami fotografii.  

Producenci nowoczesnych drukarek fotograficznych zwracają uwagę zwłaszcza na wierne 

odtwarzanie szczegółów obrazu w ciemnych partiach fotografii, co bardzo zbliża wydruki do 

fotografii wykonywanych analogowymi aparatami fotograficznymi, wywoływanych w 

tradycyjnych laboratoriach fotograficznych. Wierne odtwarzanie cieni i szczegółów w 

ciemnych partiach obrazu osiąga się przede wszystkim przez zastosowanie w druku trzech 

podstawowych barw szarości: czarnej K, ciemnoszarej LK, lekkoszarej LLK. Prawie z reguły 

do realizacji takich elementów wydruku stosowane są barwniki pigmentowe. W omawianych 

partiach obrazu zwiększana jest także rozdzielczość drukowania.  

 

 

Poza tym, aby wiernie odtwarzać w druku barwne elementy zdjęć, drukarki fotograficzne 

wykorzystują zwykle znacznie więcej niż cztery barwy podstawowe CMYK. Zwykle bywa to 

sześć barw (CMYK + LC + LM), a często wprowadza się dodatkowo barwę czerwoną R 

i niebieską B. Te dodatkowe barwy, R i B, eliminują konieczność tworzenia ich z kombinacji 

punktów rastra z barw CMY i zwiększają liczbę otrzymywanych odcieni (przykładowo, w 

jednym z rozwiązań drukarki: o 30% i o 15% odcieni barwy niebieskiej).  

 

 

W przypadku stosowania ośmiu barw podstawowych niektóre drukarki fotograficzne mają 

wymienne kartridże (np. można użyć alternatywnie barw CMYK + LC + LM + R + B lub 

CMYK + LC + LM + LK + LLK).  

 

W drukarkach fotograficznych występują z reguły wysokie rozdzielczości druku (często rzędu 

np. 2880×720 lub 5760×1440 dpi); oczywistym jest, że stosowanie zwiększonych 

rozdzielczości pociąga za sobą spadek szybkości druku (wzrasta czas przetwarzania danych 
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do druku i czas działania mechanizmu drukującego, zmniejszana jest prędkość przesuwu 

papieru). Praktycznie prędkość druku fotografii średniej klasy drukarki fotograficznej wynosi 

około 0,5 strony A4 w ciągu minuty.  

 

Aby utrzymać prędkość druku fotografii w rozsądnych granicach, drukarki fotograficzne 

często wykonują wydruki ze zmienną szybkością, regulowaną automatycznie w zależności od 

wielkości drukowanego obszaru obrazu: przy druku szczegółów na małych powierzchniach 

stosowana jest duża rozdzielczość i prędkość druku spada drastycznie, a przy druku obszarów 

o jednorodnym zabarwieniu drukowanie jest realizowane dużymi punktami, o małej 

rozdzielczości, ale znacznie szybciej. Jak wykazały badania, jakość druku takich partii 

fotografii jest znacznie gorsza od jakości druku jej bardzo zróżnicowanych tonalnie drobnych 

elementów.  

 

Jednak wskutek cech oka obserwatora pozwalających na łączenie zbiorcze efektów 

obserwacji różnice te nie wpływają na pozytywną ostateczną ocenę całości zdjęcia. Ogólnie 

można stwierdzić, że drukarki  

 

fotograficzne powinny charakteryzować się dużą prędkością druku przy zachowaniu 

wysokich parametrów jakości druku i najczęściej tak właśnie jest.  

Drukarki fotograficzne wyposażone są z reguły w rozbudowane zespoły podawania 

i transportu papieru. Oprócz typowych formatów fotograficznych (np. 10×15 cm, 9×13 cm 

itd.) w drukarkach fotograficznych często można podawać papier fotograficzny rozwijany z 

rolki – wtedy wyposażone są one w podzespół obcinania wydrukowanego zdjęcia. Ze 

względu na wysokie ceny papieru fotograficznego drukarki fotograficzne najczęściej 

zadrukowują formatki zdjęć lub papier z rolki bez marginesów. Charakterystyczne dla 

drukarek fotograficznych jest stosowanie papierów o podwyższonej gramaturze (np. 120 

g/m2, a nawet do 200 g/m2 i więcej). Drukowane formaty zdjęć mogą osiągać wymiary 

arkuszy A4, a nawet A3+ (13”×19”). Ze względu na różnorodność stosowanych formatów 

zadruku zespoły podawania papieru i odbierania wydrukowanych zdjęć drukarek 

fotograficznych są wyposażone w szereg wysuwanych lub chowanych tacek prowadzących 

papier.  

 

Drukarki fotograficzne posiadają dodatkowe porty do komunikacji, w tym gniazda 

popularnych kart pamięci Compact Flash, port Ethernet, USB obsługujący protokół transmisji 

danych PictBridge, umożliwiający bezpośrednie podłączenie cyfrowego aparatu 

fotograficznego z drukarką, port IrDA lub Bluetooth do połączenia z telefonem komórkowym 

z wbudowanym aparatem cyfrowym.  

Często drukarka fotograficzna wyposażona jest w ekran LCD do wyświetlania drukowanego 

zdjęcia, umożliwiający prostą edycję i poprawki zdjęć.  

Niektóre drukarki fotograficzne mogą wykonywać bezpośrednie nadruki na płytach 

CD/DVD.  

 

Drukarki fotograficzne cechują się niską emisją akustyczną – np. drukarki Canon – 35 dB(A).  

Cechą charakterystyczną drukarek fotograficznych w stosunku do innych drukarek 

komputerowych jest ich wyposażenie w lepsze niż standardowe systemy zarządzania barwą.  

Systemy te, wraz z formą przygotowanego pliku wejściowego (z cyfrowego aparatu 

fotograficznego), mają znaczny wpływ na jakość wydrukowanego zdjęcia. Plik wejściowy 

jest kontrolowany wzrokowo na ekranie wyświetlacza aparatu cyfrowego, komputera 

pośredniczącego w przekazywaniu obrazu do drukarki lub bezpośrednio na wyświetlaczu 

drukarki.  
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Aby otrzymać dobrą odbitkę zdjęcia, musimy już przy fotografowaniu zadbać o odpowiednią 

rozdzielczość pliku wejściowego (przede wszystkim o wielkość matrycy fotoczujników 

aparatu fotograficznego) i prawidłowe nastawy parametrów aparatu podczas wykonywania 

zdjęcia.  

 

Rolą drukarki fotograficznej jest zastosowanie dobrego systemu zarządzania barwą, tak aby 

fotografia wiernie odtwarzała plik wejściowy. Dlatego drukarki fotograficzne mają duże 

gamuty barwne, umożliwiające prawidłowe odtwarzanie barwy fotografowanej sceny.  

Powyżej zestawione są parametry przykładowych drukarek fotograficznych – tabela 1.  

 

Budowa drukarki fotograficznej  
 

W drukarce fotograficznej elementami konstrukcyjnymi wymagającymi szczególnej precyzji 

wykonania i działania są przede wszystkim prowadnice głowicy natryskującej (karetka z 

kartridżami barwnika), mechanizm transportu papieru wraz z prowadnicami (w tym także 

tacki wejściowa i wyjściowa) oraz układ sterowania pracą drukarki PCA (Printed Curcuit 

Assembly). Poszczególni producenci drukarek fotograficznych stosują specjalne systemy 

polepszania jakości wydruków, optymalizujące wygląd drukowanego zdjęcia. W zależności 

od stosowanej technologii druku (sublimacyjna, termiczna piezo lub termiczna bubble jet) 

systemy te są zróżnicowane i zawierają różne elementy.  

Firma Canon bazuje na własnej, specjalnej konstrukcji głowic natryskujących (z 

opatentowanym umieszczeniem elementów piezoelektrycznych i dużą liczbą dysz – 3072), 

specjalnych atramentach (np. ink Chroma Life 100) i systemach sterowania (np. Easy Photo 

Print Pro).  

 

Firma Epson stosuje własne systemy, oparte przede wszystkim na zmiennej objętości 

wystrzeliwanej kropli atramentu (i w konsekwencji zróżnicowanej wielkości drukowanej 

plamki) – Variable Sized Dropelt Technology, automatycznym zarządzaniu zmiennością 

rozdzielczości RPM (Resolution Performance Management) oraz specyficznych cechach 

stosowanych atramentów, np. Ultra Chrome Hi Gloss ink.  

Hewlett-Packard rozwija rodzinę systemów PhotoREt (PhotoREt III, IV, PRO), opierając się 

przede wszystkim na tworzeniu drukowanego punktu z wielu kropel składowych, na 

stosowaniu całej rodziny specjalnych atramentów – np. HP Vivera pigment ink, oraz na 

własnych systemach sterowania pracą drukarki.  

 

Cechy konstrukcji wszystkich drukarek fotograficznych to: zwiększanie liczby stosowanych 

kartridży (co wiąże się z wprowadzaniem nowych barw podstawowych) i rozdzielanie 

kartridży poszczególnych barw, rozwój konstrukcji samych głowic drukujących – 

umożliwiających wytryskiwanie kropel o coraz mniejszych objętościach, dochodzących do 

1,5 a nawet 1 pl, i stosowanie coraz bardziej wyszukanych systemów polepszania jakości 

wydruków i sterowania pracą drukarki. Cechą szczególną jest dostosowywanie własności 

barwników i papieru fotograficznego.  

 

Technologie druku fotograficznego, materiały eksploatacyjne  
 

W drukarkach fotograficznych stosuje się praktycznie dwie technologie druku: 

termosublimacyjną (lansowaną przede wszystkim przez firmę Kodak) oraz natryskową: z 
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przetwornikami termicznymi (Hewlett-Packard, Canon) oraz piezoelektrycznymi (Epson).  

Druk w technologii termo-sublimacyjnej[4] jest bezrastrowy, gazowy barwnik 

poszczególnych barw podstawowych wnika dokładnie w ten sam punkt specjalnego papieru.  

W związku z tym jakość zdjęć wykonanych w tej technologii jest dobra, ale koszty ich 

wykonania są duże. Wynika to także z konieczności bardzo dokładnego wykonania 

elementów zespołu transportu papieru i rozbudowanego zespołu sterowania pracą drukarki.  

W technologii druku natryskowego z przetwornikami termicznymi (bubble jet) wymagane 

jest zapewnienie ściśle określonej temperatury (około 130oC) atramentu w dyszach 

natryskujących; proces odparowywania atramentu, tworzenia bąbelka i w konsekwencji 

wielkości i kształtu wystrzeliwanej kropli atramentu jest skomplikowany, zależy od cech 

elementu grzejnego, atramentu, parametrów zasilania, kształtów i materiału dyszy 

natryskującej. Aby uzyskać dobrą jakość drukowanej fotografii, producent drukarki 

fotograficznej opartej na tej technologii musi zapewnić wysokie wymagania stabilności 

temperatury pracy głowicy natryskującej i wszystkich wymienionych parametrów. Niemniej 

jednak prowadzone ciągle przez producentów (a szczególnie przez czołową w tej technologii 

firmę Hewlett-Packard) prace badawczo-rozwojowe uwzględniają te wymagania i jakość 

zdjęć wykonywanych w tej technologii jest dobra.  

 

W technologii druku natryskowego z przetwornikami piezoelektrycznymi[4,1] (rozwijanej 

przede wszystkim przez firmę Epson) formowanie kropli atramentu i sterowanie pracą 

elementów piezo jest prostsze, umożliwia formowanie kropel o zmiennej objętości, 

wystrzeliwanych z tej samej dyszy. Zasilanie elementów piezo i wystrzeliwanie kropel może 

być realizowane z bardzo dużą częstotliwością, co ułatwia uzyskiwanie dużych rozdzielczości 

druku, a więc umożliwia dobrą jakość drukowanych zdjęć.  

 

Można ogólnie stwierdzić, że druk natryskowy (w obu wersjach – bubble jet i piezo) jest 

dominującą technologią stosowaną w drukarkach fotograficznych. Uzyskanie bardzo dobrych 

jakościowo zdjęć fotograficznych wykonywanych natryskowo wiąże się ściśle z 

prawidłowym wzajemnym doborem materiałów eksploatacyjnych – atramentu i papieru 

fotograficznego. Wynika to z procesu powstawania punktu na papierze fotograficznym – 

interakcji atramentu i papieru w procesie drukowania[1,3].  

 

Atramenty stosowane w drukarkach fotograficznych są bardzo zróżnicowane. Barwy CMY 

i pochodne są tworzone najczęściej z atramentów rozpuszczalnikowych o dużej możliwości 

tworzenia subtelnych odcieni. W celu polepszenia ich odporności na działanie światła 

i wilgotności zawierają szereg składników dodatkowych (zwykle polimerowych), 

dobieranych przez poszczególnych producentów.  

 

Atramenty odtwarzające barwę czarną i pochodne (jasno- i ciemno-szarą) są atramentami 

pigmentowymi. Wprowadzane ostatnio atramenty barw specjalnych, czerwonej i niebieskiej, 

są specjalnymi związkami chemicznymi, a ich skład jest najczęściej jeszcze tajemnicą 

firmową.  

 

Cechą charakterystyczną cząsteczek nowoczesnych atramentów jest ich budowa kapsułkowa. 

Sam pigment jest zawarty wewnątrz cząsteczki, pokrytej zewnętrznymi warstwami 

chroniącymi (od wpływów przede wszystkim świetlnego promieniowania ultrafioletowego).  

Papiery fotograficzne są z reguły papierami specjalnymi, powlekanymi chemicznymi 

warstwami wierzchnimi, a także warstwą spodnią ułatwiającą składowanie i transport papieru 

w czasie drukowania zdjęcia; zapobiega ona fałdowaniu się papieru i daje odpowiednią 

sztywność wydrukowi. Warstwy wierzchnie ułatwiają absorpcję barwnika, nadają zdjęciu 
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połysk i dużą gładkość. Często papier fotograficzny jest powlekany żywicą, wzmacniającą 

efekt prawdziwych, tradycyjnych zdjęć fotograficznych.  

 

Papiery fotograficzne mają z reguły większą gramaturę niż zwykły papier biurowy.  

Producenci drukarek fotograficznych w materiałach reklamowych podają zestawy 

stosowanych papierów i atramentów dobrane tak, aby otrzymać żądaną, wysoką jakość 

drukowanych zdjęć.  

 

Parametry jakości wydruków fotograficznych – badania, wyniki  
 

Drukowanym zdjęciom cyfrowym stawia się bardzo wysokie wymagania jakościowe. Można 

je zestawić w kilka grup: wymagania kolorystyczne i estetyczne, odpornościowe (odporność 

na działanie światła i wilgoci), wymagania związane z trwałością zdjęcia.  

Wydruki z drukarek fotograficznych mają bardzo duże nasycenie barw, czasem nawet 

przesadnie większe niż obrazy fotografowanych scen oglądanych gołym okiem. Powierzchnia 

drukowanych zdjęć jest z reguły błyszcząca. Zdarzają się jednak celowe odstępstwa od tej 

reguły (np. przy zdjęciach artystycznych, które czasem są celowo zmatowione, lub przy 

zdjęciach, które mają stwarzać złudzenie, że są tradycyjne, wykonywane w dawniejszych 

czasach; wtedy drukuje się je z zastosowaniem specjalnych systemów druku, np. tworzących 

lekko brązowe tło zdjęcia).  

 

Ze względu na przystosowanie zdjęć do częstego oglądania lub umieszczania ich w albumach, 

zdjęcia cyfrowe wykonywane są na bardziej sztywnym papierze. Szczególną uwagę zwraca 

się na odporność zdjęć na działanie wilgoci (nie mogą one pod wpływem wilgoci fałdować 

się) i promieniowania świetlnego (barwy na zdjęciach nie mogą blaknąć, nawet przez długi 

czas po wydrukowaniu zdjęcia). Osiąga się to przez stosowanie odpowiednich papierów 

i atramentów używanych do drukowania.  

 

Aby ilościowo określić parametry jakości drukowanych zdjęć, przeprowadzane są badania 

określające liczbowe wartości parametrów jakości wydruków. Parametry jakości druków 

monochromatycznych określa międzynarodowa norma ISO/IEC 13660[8]. Przykładowo są to: 

zabarwienie (a właściwie, w odniesieniu do druków czarno-białych, zaczernienie obrazu – 

darkness), rozmazanie krawędziowe (blurriness), nierównomierność krawędzi (raggedness), 

szerokość linii, satelity itd. Parametry związane z barwą drukowanych zdjęć nie są 

znormalizowane międzynarodowo, ale powszechnie używa się dwóch ważnych parametrów: 

różnica barwy zdjęcia w stosunku do wzorca delta E oraz średnie nasycenie barwy. Parametry 

te są zdefiniowane i określone liczbowo na podstawie definicji poważnych firm zajmujących 

się określaniem i drukiem obrazów barwnych (Kodak, Adobe, HP, Epson, Canon), 

ewentualnie norm poszczególnych państw (USA, Niemcy, Japonia), oraz ustaleń liczących się 

ośrodków badawczych, np. BAM w Berlinie, ośrodki japońskie i amerykańskie.  

Przeprowadzono także szereg badań jakości barwnych zdjęć cyfrowych w Instytucie 

Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej[1,2,3]. Ostatnio przeprowadzone 

badania dotyczyły wydruków barwnych z drukarek fotograficznych opracowanej własnej 

strony testowej, wykonanych na 10 drukarkach fotograficznych trzech producentów: Canon, 

Epson, Hewlett-Packard (dobrano modele natryskowych drukarek fotograficznych średniej 

klasy cenowej, z przetwornikami termicznymi i piezoelektrycznymi).  

 

Badano wymienione poprzednio parametry, zarówno z normy ISO/IEC 13660, jak 

i parametry barwy (na poletkach o zróżnicowanym procentowo od 0 do 100% nasyceniu barw 
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podstawowych C, M, Y, K oraz R, G, B, w 13 stopniach nasycenia; wzorowano się na 

poletkach barwnych z norm niemieckich DIN oraz amerykańskiej ANSI) i dodatkowo 

(opracowanie własne wzorców): jakość tekstu różnej wielkości (od 2 do 10 punktów 

drukarskich), odwzorowanie linii oraz punktu, zakres rozróżnialności linii.  

 

Do badań użyto także typowego (według opracowań stowarzyszenia IS&T – Society of Image 

Science and Technology) dla badań jakości obrazu barwnego o wysokiej rozdzielczości 

(obraz papugi, zawierający także bardzo drobne szczegóły o zbliżonym odcieniu barwy).  

Jednym z testów oceny jakości wydruków z drukarek fotograficznych była ocena 

subiektywna, wzrokowa (szczególnie dotycząca zdjęcia papugi).  

Badając parametry jakości barwy porównywano je z wartościami parametrów z wzorca 

elektronicznego firmy Adobe. Szczegóły warunków przeprowadzenia badań i ich wszystkie 

wyniki zamieszczone są w literaturze[1].  

 

Badania wykazały, że drukarki fotograficzne dobrze odwzorowują geometryczne cechy 

badanych obrazów (parametry według normy ISO/IEC 13660). Przykładowe wyniki badania 

parametru nierównomierności krawędzi (raggedness) i szerokości odtwarzanej linii pokazane 

są na rysunku 6.  

 

Na kolejnych rysunkach – ilustracjach przykładowych wyników badań, wprowadzono 

kodowe oznaczenia wydruków. Aby uniknąć sugerowania się przy ocenie wyników 

pomiarów renomą firmy, modele drukarek zostały zakodowane numerami od 1 do 10. Litery 

alfabetu za numerem drukarki oznaczają rodzaj użytego do badań papieru fotograficznego.  

Jak widać na rysunku 6 rozmazanie krawędziowe drukowanej linii wzorcowej jest minimalne. 

Także wyniki pomiarów szerokości drukowanej na poszczególnych drukarkach 

fotograficznych linii są obarczone minimalnym błędem (w granicach do 42 mikrometrów, co 

jest dopuszczalne według normy ISO/IEC 13600 i niezauważalne wzrokowo). Podobne 

wyniki otrzymywano przy druku innych linii wzorcowych.  

 

Odwzorowanie drobnych szczegółów geometrycznych (badane mikroskopowo na elementach 

obrazu papugi i szczegółów drobnego tekstu, oraz subiektywnie wzrokowo) jest stosunkowo 

dobre. Wartości odchyłek parametrów geometrycznych w stosunku do wzorców są 

zróżnicowane dla poszczególnych drukarek fotograficznych, ale sumarycznie nie są duże, 

mieszczą się w granicach dopuszczanych przez normę i są wzrokowo niezauważane.  

Zwrócono uwagę, że drukarki fotograficzne zmniejszały nierównomierność krawędzi 

drukowanej linii wzorcowej nr 4 (linia ta, celowo o dużej nierównomierności krawędzi, jest w 

normie ISO/IEC 13660 opisana binarnie) do wartości niezauważalnej wzrokowo. 

Jednocześnie zauważono, że zaczernienie linii jest znacznie mniejsze niż linii wzorcowej 

(szczególnie dla barwy czarnej składanej z barw podstawowych CMY).  

 

Krawędzie linii i kształty poszczególnych punktów drukowanych przez piezoelektryczne 

drukarki fotograficzne są bardziej regularne niż linie i punkty z drukarek z przetwornikami 

termicznymi. Jednak należy stwierdzić, że widoczne jest to dopiero przy badaniach 

mikroskopowych, przy obserwacji wzrokowej nie można stwierdzić tych różnic.  

Badając różnice barwy delta E poletek barw podstawowych o różnych nasyceniach, 

drukowanych przez poszczególne drukarki fotograficzne (różnica w stosunku do barw wzorca 

firmy Adobe) stwierdzono, że drukarki o dużej liczbie barw podstawowych (6 lub 8) znacznie 

lepiej odwzorowują barwę niż drukarki o podstawowych barwach CMYK.  

 

Zauważono, że drukarki fotograficzne, szczególnie te drukujące z dużą rozdzielczością 
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i stosujące wiele barw podstawowych, gorzej odtwarzają barwę na dużych polach zadruku o 

jednorodnym odcieniu barwy niż na małych polach lub w szczegółach. Taki sposób 

drukowania może wynikać z dążenia do zwiększenia prędkości wydruku przez obniżenie 

jakości na dużych przestrzeniach barwnych (możliwe jest celowe ograniczanie rozdzielczości 

przy realizacji dużych jednorodnych barwnie pól zdjęcia).  

 

Stwierdzono, że drukarki fotograficzne mają znaczne kłopoty z wiernym odtwarzaniem barw 

ze stuprocentowym nasyceniem. Obrazy o mniejszym nasyceniu barwy drukowane są 

znacznie lepiej.  

 

Odwzorowanie barw R, G, B składanych z barw C+M+Y jest zdecydowanie gorsze niż na 

wydrukach sporządzanych oddzielnymi barwami podstawowymi R lub B (w drukarkach o 

ośmiu barwach podstawowych).  

 

W czasie badań oceniono także wstępnie wpływ papieru na jakość wydruków, realizowanych 

dla poszczególnych barw podstawowych.  

Stwierdzono największy wpływ papieru na wydruki barwy czerwonej. Oczywistym jest, że 

dla papieru niefotograficznego wydruki były najgorsze.  

Ogólnie można stwierdzić, że wydruki z drukarek fotograficznych mają dobrą jakość. 

Odtwarzanie parametrów geometrycznych na drukowanych zdjęciach jest zdecydowanie 

lepsze, niż wierne odtwarzanie barw. 

 

Wnioski  
 

Podsumowując można wyciągnąć następujące wnioski dotyczące drukarek fotograficznych 

i jakości drukowanych zdjęć cyfrowych:  

• drukarki fotograficzne stanowią wyodrębnioną grupę drukarek biurowych o specyficznych 

cechach konstrukcyjnych  

• konstrukcje drukarek cyfrowych i stosowane technologie druku zdjęć szybko się rozwijają, 

polepszają się ich parametry techniczno-eksploatacyjne  

• polepsza się szybko jakość barwników i papierów stosowanych do druku zdjęć  

• do druku zdjęć stosuje się coraz częściej wiele (do ośmiu) barw podstawowych  

• jakość drukowanych zdjęć jest dobra i wciąż się polepsza  

• w wielu ośrodkach badawczych i laboratoriach producentów drukarek fotograficznych 

prowadzone są ciągłe badania rozwojowe w zakresie druku fotograficznego i oceny jakości 

zdjęć.  
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CtP w technologii fleksografii - zalety i 

tendencje rozwoju 
 

Fleksografia jest technologią bezpośredniego drukowania wypukłego wykorzystującą 

elastyczne formy drukowe, charakteryzujące się krótkim czasem relaksacji. Umożliwia 

zadrukowywanie chłonnych i niechłonnych podłoży drukowych. Stosowana jest głównie do 

produkcji materiałów dla przemysłu opakowaniowego.  

Jako ciekawostkę przytoczę, że choć technologia fleksografii swoimi początkami sięga 

wczesnych lat dwudziestych XX wieku, obecną nazwę przyjęła dopiero w roku 1952. 

Wcześniej była znana jako druk anilinowy.  

Fleksografia jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się techniką druku. Dzięki 

innowacjom wprowadzonym w ostatnich latach technologia ta z powodzeniem konkuruje dziś 

z offsetem i wklęsłodrukiem.  

Konkurencyjność fleksografii spowodowana jest dwoma głównymi aspektami:  

• opłacalnością dla niskich nakładów  

• wysoką jakością gotowych produktów otrzymywanych tą techniką.  

 

Powyższe dwa aspekty wynikają z:  

• udoskonalenia maszyn drukujących pod względem rozwiązań konstrukcyjnych oraz ich 

oprzyrządowania  

• dynamicznego rozwoju technologii wykonywania form drukowych pod względem 

materiałów i urządzeń do ich obróbki.  

 

Historyczny zarys rozwoju technologii wykonania fleksograficznej formy drukowej  

Fleksograficzna forma drukowa przeszła długą drogę rozwoju. Istnieje kilka metod, którymi 

można ją wykonać, mianowicie:  

• metoda klasyczna, tzw. matrycowania – najstarsza technologia wykonania formy drukowej 

polegająca na matrycowaniu arkusza gumy w prasie pod wpływem temperatury i nacisku, 

przy użyciu pierwotnej, metalowej formy drukowej; produktem finalnym jest gumowa forma 

drukowa w postaci arkusza  

• metoda fotochemiczna przy użyciu:  

– kompozycji ciekłych jedno- lub dwuskładnikowych  

– analogowych płyt fotopolimerowych, wynalezionych w roku 1974.  

W obydwu przypadkach produktem finalnym są elastyczne formy drukowe w postaci arkusza, 

jedno- lub dwuwarstwowe  

• metoda digitalna, zwana powszechnie technologią Computer-to-Plate (CtP).  

 

Opis wykonania fleksograficznej formy drukowej w technologii CtP  

Digitalne wykonanie formy drukowej w technologii „od komputera do formy drukowej” 

eliminuje konieczność wykonania zrastrowanego negatywu, który w metodzie fotochemicznej 

kopiowany jest na płytę w celu wytworzenia elementów drukujących. Proces wytworzenia 

elementów drukujących w technologii digitalnej obejmuje elektroniczne wykonanie obrazu, 

który za pomocą naświetlarki laserowej przekazywany jest bezpośrednio na materiał 

pierwotny formy drukowej.  

Metoda digitalna wykonania flekso-graficznej formy drukowej może być realizowana za 

pomocą jednej z dwóch metod:  

• metody fotochemiczno-laserowej, w której używana jest digitalna płyta fotopolimerowa z 

wierzchnią warstwą czarnej maski czułej na promieniowanie laserowe; metodę tę 
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zaprezentowano po raz pierwszy na targach drupa’95  

• metody bezpośredniego grawerowania materiałów wykonanych z polimeru lub mieszanek 

gumowych bądź silikonowych.  

 

Drugą z technologii, nazywaną też DDF (Direct Digital Flexo) lub DLE (Direct Laser 

Engraving), stosowano od 1972 roku. Pierwotnie sporadycznie – ze względu na niską jakość 

formy drukowej. Obecnie z powodu swych zalet, które zostaną opisane w dalszej części 

artykułu, metoda dynamicznie rozwija się dzięki postępowi technologicznemu w zakresie 

możliwości nowych naświetlarek laserowych i materiałów do grawerowania.  

Ze względu na finalną postać formy drukowej technologię digitalną można podzielić na 

technologie:  

• Computer-to-Plate (CtP) – forma drukowa jako elastyczny arkusz, wymagający przed 

drukiem zamontowania na trzpieniu nośnym, przy użyciu taśm montażowych  

• Computer to Sleeve (CtS) – forma drukowa ma postać tulei gotowej do druku bezpośrednio 

po procesie wytworzenia.  

 

Formy drukowe digitalne mające postać arkusza lub tulei drukowej mogą być wykonane 

zarówno metodą fotochemiczno-laserową, jak i metodą bezpośredniego grawerowania.  

 

Proces wykonania formy fleksograficznej technologią CtP w metodzie fotochemiczno-

laserowej  

W metodzie tej wykorzystywane są płyty fotopolimerowe zawierające na stronie użytkowej 

warstwę czarnej maski uczulonej na promieniowanie laserowe. Proces wykonania formy 

obejmuje kolejno następujące etapy:  

• obróbka graficzna obrazu, której finalnym produktem jest rozseparowany na kolory plik 

cyfrowy zawierający zrastrowany obraz formy drukowej  

• naświetlanie wstępne płyty cyfrowej od strony podłoża w celu usunięcia z warstwy 

światłoczułej tlenu będącego inhibitorem (substancją opóźniającą) reakcję fotopolimeryzacji, 

przez co płyta staje się bardziej światłoczuła; ponadto w czasie naświetlania polimeryzuje 

spodnia warstwa i ustalona zostaje głębokość reliefu formy drukowej  

• zerwanie folii ochronnej zabezpieczającej przed uszkodzeniami warstwę czarnej maski  

• montaż płyty na cylindrze nośnym naświetlarki laserowej  

• naświetlanie laserowe, podczas którego zostaje wytworzony zintegrowany z płytą 

fotopolimerową zrastrowany negatyw; wypalone przez promieniowanie laserowe miejsca 

będą później elementami drukującymi formy  

• naświetlanie właściwe za pomocą promieniowania UVA, podczas którego następuje 

fotoutwardzenie elementów formy drukowej w miejscach, gdzie usunięta została warstwa 

czarnej maski; naświetlone elementy w wyniku reakcji fotopolimeryzacji stają się 

nierozpuszczalne w pierwotnym wymywaczu  

• wymywanie płyty – w procesie wymyciu ulegają pozostała warstwa czarnej maski oraz 

wszystkie nienaświetlone elementy płyty fotopolimerowej  

• suszenie formy drukowej w celu odparowania resztek wymywacza i osiągnięcia pierwotnej 

grubości płyty  

• doświetlanie promieniowaniem UVA, aby przez pełną fotopolimeryzację zwiększyć 

odporność mechaniczną formy fleksograficznej  

• doświetlanie promieniowaniem UVC w celu usunięcia kleistości powierzchni formy 

drukowej.  

 

Produktem finalnym jest forma drukowa mająca postać arkusza. Przed drukiem wymaga ona 

zmontowania na elemencie nośnym umożliwiającym zainstalowanie jej w maszynie 
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drukującej – tuleja drukowa, folia napinająca.  

 

Proces wykonania formy fleksograficznej technologią CtS w metodzie fotochemiczno-

laserowej  

W metodzie wykorzystywane są płyty fotopolimerowe. Proces wykonania formy obejmuje:  

• obróbkę graficzną  

• naświetlanie wstępne płyty  

• oklejenie płyty fotopolimerowej na obwodzie tulei drukowej za pomocą taśmy kompresyjnej  

• wulkanizację stykających się krawędzi płyty w celu zamknięcia obwodu drukowego  

• szlifowanie szwu; powstaje tuleja drukowa bez widocznego końca  

• napylenie warstwy czarnej maski na powierzchnię tulei  

• kolejne etapy wykonania formy drukowej są identyczne jak w przypadku technologii CtP w 

metodzie fotochemiczno-laserowej; proces wymaga jednak specjalnych urządzeń 

umożliwiających obróbkę płyty fotopolimerowej na tulei (naświetlarki, wymywarki 

cylindryczne).  

 

Proces wykonania formy fleksograficznej technologią CtP w metodzie bezpośredniego 

grawerowania  

W metodzie tej do wykonania formy drukowej wykorzystywane są płyty wykonane z 

polimeru, mieszanek EPDM lub mieszanek silikonowych. Proces wykonania formy obejmuje 

kolejno etapy:  

• obróbka graficzna  

• montaż materiału pierwotnego na cylindrze naświetlarki  

• grawerowanie przy użyciu wysoko-energetycznego promieniowania laserowego, podczas 

którego wytworzone zostają elementy drukujące formy  

• oczyszczenie powierzchni formy drukowej z resztek.  

 

Produktem finalnym jest forma drukowa mająca postać arkusza.  

Proces wykonania formy w porównaniu z metodą fotochemiczno-laserową jest krótszy pod 

względem liczby kolejnych procesów. Oczyszczona z resztek wygrawerowanego pyłu forma 

nie wymaga dalszych procesów obróbki.  

 

Proces wykonania formy fleksograficznej technologią CtS w metodzie bezpośredniego 

grawerowania  

W metodzie tej do wykonania formy drukowej wykorzystywane są tuleje drukowe z 

naniesioną w procesie wulkanizacji warstwą polimeru, mieszanki EPDM lub silikonu. Po 

procesie wulkanizacji warstwa materiału, z którego zostanie wykonana forma drukowa, jest 

dokładnie szlifowana w celu uzyskania określonego obwodu drukowego i idealnego 

wygładzenia powierzchni.  

Proces wykonania formy obejmuje:  

• obróbkę graficzną  

• grawerowanie przy użyciu wysoko-energetycznego promieniowania laserowego  

• oczyszczenie powierzchni formy drukowej z resztek.  

 

Po opisanym procesie otrzymuje się formę drukową w postaci tulei, która jest gotowa do 

użycia w maszynie.  

 

Metoda fotochemiczno-laserowa i metoda bezpośredniego grawerowania – różnice  

Podstawową różnicą w obydwu metodach jest liczba procesów technologicznych potrzebnych 

do wykonania formy drukowej. Metoda bezpośredniego grawerowania wymaga mniej pracy 
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ze strony operatora w zakresie obsługi urządzeń oraz nie wymaga jakiejkolwiek obróbki 

chemicznej.  

Kolejną różnicą jest rodzaj stosowanego źródła promieniowania laserowego w naświetlarkach 

używanych do wykonania formy drukowej.  

 

Typy laserów stosowanych w technologii CtP w metodzie fotochemiczno-laserowej  

• lasery Nd:YAG (neodymo-itrowo-aluminiowo-granatowe)  

Wytwarzane promieniowanie ma długość fali 1064 nm i moc od 60 do 80 Wat. Zaletą lasera 

jest dość duża odległość, w której ogniskowa ma taką samą wielkość, przez co łatwo 

skalibrować naświetlarkę pod względem prawidłowej odległości źródła światła od 

powierzchni obrabianej płyty.  

Wadami lasera są:  

– jego bardzo niska sprawność, wynosząca tylko około 1%; niewykorzystana energia 

zamieniona zostaje w ciepło, przez co naświetlarki wyposażone w ten rodzaj lasera wymagają 

stosowania urządzeń chłodzących  

– wysokie zapotrzebowanie energetyczne  

– krótka żywotność lampy wyładowczej.  

Naświetlarki z laserem Nd:YAG były wykorzystywane jako pierwsze w technologii CtP.  

• diody laserowe – wytwarzające promieniowanie o długości fali 830 nm i o niskim natężeniu. 

Z tego powodu naświetlarki z tym źródłem promieniowania wyposażone są w układ nawet do 

240 diod – w zależności od wielkości urządzenia.  

Zalety zespołu diod laserowych:  

– nie wymagają chłodzenia  

– posiadają dużą sprawność  

– długa żywotność – nawet do ok. 10 tysięcy roboczogodzin  

– najniższy koszt jednej diody.  

Wady:  

– niższa prędkość grawerowania czarnej maski  

– promieniowanie ma dość niską głębię ostrości (krótki zakres stabilnej wielkości 

ogniskowej), przez co digitalna płyta fotopolimerowa wymaga precyzyjnej dokładności 

montowania.  

• lasery włókniste – źródło promieniowania najpowszechniej stosowane przez producentów 

naświetlarek do technologii CtP we fleksografii.  

Wytwarzają promieniowanie laserowe o długości fali 1110 nm i mocy 9 Wat. Naświetlarki 

mogą być wyposażone w kilka laserów włóknistych, co skracając czas naświetlania zwiększa 

ich produktywność.  

Zalety:  

– wysoka głębia ostrości  

– niska energochłonność  

– dosyć niska cena lasera  

– prosta obsługa urządzeń wyposażonych w tego typu laser.  

Wada:  

– wyższy stosunek cena/żywotność w porównaniu z diodami.  

 

Typy laserów stosowanych w technologii CtP w metodzie bezpośredniego grawerowania  

Technologia grawerowania wymaga stosowania wysokoenergetycznego promieniowania w 

celu wypalenia elementów niedrukujących z materiału pierwotnego. Obecnie używane są 

lasery na bazie dwutlenku węgla, o mocy nawet powyżej 300 Wat.  

 

Zalety wykonania formy fleksograficznej w technologii CtP  
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• z procesu produkcyjnego formy drukowej wyeliminowany zostaje negatyw fotograficzny, 

dzięki czemu:  

– wyeliminowane zostają koszty filmów fotograficznych, chemikaliów do ich obróbki 

i koszty zakupu naświetlarek do wytworzenia negatywów  

– zostaje wyeliminowany problem zanieczyszczeń negatywu, co powodowało ryzyko 

skopiowania ich na formie drukowej, a następnie odtworzenia na odbitce  

– brak zagrożenia zjawiskiem podświetleń z powodu powietrza lub cząsteczek 

zanieczyszczeń znajdujących się pomiędzy negatywem a powierzchnią płyty 

fotopolimerowej, co prowadziło do pomniejszenia wielkości elementów drukujących na 

formie drukowej  

– wyeliminowany zostaje magazyn negatywów.  

• dzięki większej światłoczułości digitalnej płyty fotopolimerowej i wysokiej rozdzielczości 

wiązki laserowej można skopiować na płytę mniejsze punkty negatywowe i wytworzyć 

mniejsze punkty drukujące, co umożliwia:  

– wytworzenie na formie bardzo cienkich linii pozytywowych, tekstów pozytywowych nawet 

z możliwością wytworzenia szeryfowych pisanek o stopniu pisma 3 punkty  

– wytworzenie cienkich i głębokich linii negatywowych oraz tekstów w kontrze, łatwych do 

odtworzenia w procesie drukowania bez ryzyka zalania farbą z powodu małej głębokości  

– stosowanie do reprodukcji dużo wyższych liniatur niż w technologii analogowej; wyższych 

nawet niż 150 l/cm  

– rozszerzenie zakresu stopnia pokrycia rastrowego na formie drukowej do zakresu 1–100%; 

w przypadku analogowej technologii wykonania fleksograficznej formy drukowej nie ma 

możliwości wytworzenia punktu 1%, niezależnie od liniatury  

– możliwe jest stosowanie rastów FM, co eliminuje niedoskonałości technologii fleksografii 

przy reprodukcji przejść tonalnych  

– możliwe jest rastrowanie powierzchni aplowych formy drukowej, dzięki czemu apla na 

odbitce jest bardziej intensywna, a pokrycie farbą gładsze; dodatkowo dzięki rastrowaniu 

powierzchni aplowych możliwe jest produkowanie form kombinowanych typu raster – 

kreska, co zmniejsza liczbę kolorów przy separowaniu pracy  

• w czasie drukowania uzyskuje się odbitkę drukową o:  

– mniejszym przyroście punktu  

– wyższym kontraście  

– wyższej gęstości optycznej w porównaniu do druku z form analogowych  

– obniżonym punkcie bieli.  

Jakość odbitki jest porównywalna z jakością odbitki offsetowej i wklęsłodrukowej.  

• kontakt powietrza z powierzchnią elementów drukujących podczas naświetlania głównego 

umożliwia zajście inhibicji tlenowej, w wyniku której uzyskuje się pomniejszenie wysokości 

punktów drukujących formy drukowej, co jest szczególnie zauważalne przy najniższych 

stopniach pokrycia.  

Wpływa to na:  

– mniejszy dot gain, szczególnie w wysokich światłach odbitki drukowej  

– mniejsze ryzyko rozgniecenia najmniejszych punktów rastrowych przy drukowaniu ze zbyt 

dużym dociskiem.  

 

Zalety technologii wykonania formy drukowej metodą bezpośredniego grawerowania:  

• zostaje wyeliminowany proces naświetlania wstępnego, naświetlania właściwego, 

wymywania, suszenia, doświetlania promieniowaniem UVA i UVC; wykonanie formy jest 

krótsze pod tym względem, a tym samym zostaje wyeliminowane ryzyko powstania błędów 

na formie podczas trwania każdego z procesów  

• zostają wyeliminowane wszelkie chemikalia używane do wymywania, dzięki czemu proces 
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wykonania formy drukowej jest bardziej korzystny dla środowiska i zdrowia człowieka  

• grawerowanie laserowe umożliwia wytworzenie dowolnego profilu punktu rastrowego 

i korektę jego wysokości  

• wyszlifowana powierzchnia materiałów przeznaczonych do grawerowania lepiej i bardziej 

jednorodnie przekazuje farbę drukarską na odbitkę  

• krawędzie elementów drukujących są bardziej ostre, co przekłada się na ostrość odbitki  

• wyższa wytrzymałość mechaniczna elementów drukujących, co przekłada się na możliwość 

uzyskania większej liczby odbitek i stabilność kolorystyczną długich nakładów  

• materiały używane do wykonania formy drukowej są odporne na octan etylu, który 

destrukcyjnie wpływa na fotopolimer; można dzięki temu np. bez problemu drukować 

wybiórczo dwukomponentowe systemy farbowe.  

 

Wadą technologii bezpośredniego grawerowania jest przede wszystkim brak w chwili obecnej 

materiału, który oddawałby jej techniczne możliwości pod względem kształtów elementów 

drukujących, przy jednocześnie dobrych właściwościach drukowych pod względem transferu 

farby. Jest to ciągle kompromis pomiędzy tymi parametrami. W ostatnim czasie producenci 

wprowadzają na rynek wiele kombinacji różnych materiałów testowych w celu znalezienia 

optymalnego rozwiązania.  

 

Zalety wykonania formy w technologii CtS  

• możliwość drukowania „bez końca”, dzięki czemu przy wysokiej jakości odbitki czyni to 

technologię fleksograficzną konkurencyjną wobec wklęsłodruku w wielu zastosowaniach  

• wyeliminowane zostają proces montażu formy drukowej na cylindrze lub tulei oraz taśmy 

montażowe używane do tego procesu  

• skrócony zostaje narząd maszyny przez lepsze pasowanie form, a tym samym zredukowana 

zostaje ilość makulatury  

• możliwe jest drukowanie z wyż-szymi prędkościami niż w przypadku druku z form 

drukowych w postaci arkusza, dzięki mniejszym wibracjom podczas obtaczania formy.  

 

Wady technologii:  

• wysoki koszt form drukowych, porównywalny z ceną cylindrów wklęsłodrukowych, przez 

co technologia jest opłacalna tylko dla wysokich nakładów  

• zapotrzebowanie na większą  

powierzchnię do magazynowania tulei.  

 

Aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie urządzeń do technologii CtP  

Technologia CtP wymaga wysokonakładowych inwestycji, dlatego przed jej zakupem 

drukarnia powinna rozważyć następujące aspekty:  

• wymagania jakościowe klienta  

• konkurencyjność zakładu  

• liczba wdrożeń nowych projektów w drukarni w ciągu określonego czasu  

• okres zwrotu kosztów z inwestycji  

• maksymalny format form drukowych stosowany w drukarni  

• zakup RIP-a sterującego naświetlarką laserową  

• rodzaj lasera stosowanego w danej naświetlarce, gdyż przekłada się to na jej żywotność 

i wydajność  

• koszty eksploatacji  

• dostępność serwisu u dostawcy urządzeń.  

 

Hubert Orowiecki  
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Jak technologia cyfrowa zmienia rynek 

produkcji akcydensowej 
 

Technologia cyfrowa na dobre ugruntowała swoją pozycję na światowym rynku 

poligraficznym. Dotyczy to również technologii HP Indigo: w skali światowej istnieje 

odpowiednia infrastruktura, materiały eksploatacyjne są dostępne w bieżącej sprzedaży, 

funkcjonują też liczni partnerzy oferujący wysokiej jakości sprzęt i oprogramowanie. Jak 

wynika z danych rynkowych, produkcja akcydensowa będzie w dalszym ciągu odnotowywała 

wzrost. Z kolei nowe trendy rynkowe powodują, że technologia cyfrowa staje się bardzo 

atrakcyjnym rozwiązaniem dla typowych drukarń akcydensowych. Ocenia się, że rynek 

produkcji akcydensowej wzrośnie do roku 2010 o 13%, osiągając poziom 17 trylionów stron 

(15 trylionów zadrukowanych w 2005 roku). W roku 2005 tylko 9% prac akcydensowych 

było wykonanych w technologii cyfrowej, biorąc pod uwagę wszystkie ich kategorie – druki 

biurowe, projekty komputerowe, materiały typu POS i inne. Do roku 2010 udział druków 

wykonanych cyfrowo ma, według prognoz, wzrosnąć o 1/3, do 12%, co odpowiada 

poziomowi 1,5 tryliona zadrukowanych stron. Na tak dynamiczny wzrost składa się kilka 

czynników. Jak wspomniano na początku, technologia cyfrowa jest już bardzo dojrzała, 

posiada odpowiednią infrastrukturę, na rynku istnieje też rozbudowany łańcuch dostawców 

wspierających jej rozwój. Po drugie, obserwuje się tendencję do obniżania nakładów zleceń; 

obecnie ponad 66% wszystkich prac stanowią zamówienia o nakładach nieprzekraczających 5 

tys. egz. Po trzecie, dzięki wyeliminowaniu etapu narządu maszyny, strat materiałowych 

związanych z jej rozruchem oraz konieczności utrzymywania odpowiednich stanów 

magazynowych, druk cyfrowy stał się wysoce konkurencyjną technologią wobec druku 

konwencjonalnego. Dzięki stale rosnącej liczbie zainstalowanych maszyn cyfrowych w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat rzeczywisty koszt wyprodukowania jednej strony w technologii 

cyfrowej obniżył się o 56%[1]. Druk cyfrowy jest także technologią, która oferuje możliwość 

zaproponowania klientowi wartości dodanej. Pełnokolorowy druk personalizowany pozwala 

na wykonywanie przyciągających wzrok wyrobów o wysokiej wartości, które mogą skrócić 

okres niezbędny na zwrot z inwestycji w maszynę cyfrową. Portfolio tego rodzaju prac jest 

niezwykle szerokie: od prostych personalizowanych materiałów typu direct mailing po 

specjalistyczne wyroby fotograficzne i w całości dedykowane indywidualnemu odbiorcy 

instrukcje obsługi do luksusowych samochodów. „Wprowadzenie na rynek maszyn z serii HP 

Indigo 5500 stworzyło zupełnie nowe możliwości dla wielu drukarń – mówi Paul Randall, 

szef marketingu w zakresie maszyn HP Indigo na rynki Europy, Środkowego Wschodu i 

Afryki. – Będąc pierwszą w pełni uniwersalną maszyną na rynku, HP Indigo 5500 

spowodowała, że opłacalny stał się druk prac jedno- i dwukolorowych w technologii 

cyfrowej”.  

 

Technologia cyfrowa na dobre ugruntowała swoją pozycję na światowym rynku 

poligraficznym. Dotyczy to również technologii HP Indigo: w skali światowej istnieje 

odpowiednia infrastruktura, materiały eksploatacyjne są dostępne w bieżącej sprzedaży, 

funkcjonują też liczni partnerzy oferujący wysokiej jakości sprzęt i oprogramowanie. Jak 

wynika z danych rynkowych, produkcja akcydensowa będzie w dalszym ciągu odnotowywała 

wzrost. Z kolei nowe trendy rynkowe powodują, że technologia cyfrowa staje się bardzo 

atrakcyjnym rozwiązaniem dla typowych drukarń akcydensowych. Ocenia się, że rynek 

produkcji akcydensowej wzrośnie do roku 2010 o 13%, osiągając poziom 17 trylionów stron 

(15 trylionów zadrukowanych w 2005 roku). W roku 2005 tylko 9% prac akcydensowych 

było wykonanych w technologii cyfrowej, biorąc pod uwagę wszystkie ich kategorie – druki 
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biurowe, projekty komputerowe, materiały typu POS i inne. Do roku 2010 udział druków 

wykonanych cyfrowo ma, według prognoz, wzrosnąć o 1/3, do 12%, co odpowiada 

poziomowi 1,5 tryliona zadrukowanych stron. Na tak dynamiczny wzrost składa się kilka 

czynników. Jak wspomniano na początku, technologia cyfrowa jest już bardzo dojrzała, 

posiada odpowiednią infrastrukturę, na rynku istnieje też rozbudowany łańcuch dostawców 

wspierających jej rozwój. Po drugie, obserwuje się tendencję do obniżania nakładów zleceń; 

obecnie ponad 66% wszystkich prac stanowią zamówienia o nakładach nieprzekraczających 5 

tys. egz. Po trzecie, dzięki wyeliminowaniu etapu narządu maszyny, strat materiałowych 

związanych z jej rozruchem oraz konieczności utrzymywania odpowiednich stanów 

magazynowych, druk cyfrowy stał się wysoce konkurencyjną technologią wobec druku 

konwencjonalnego. Dzięki stale rosnącej liczbie zainstalowanych maszyn cyfrowych w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat rzeczywisty koszt wyprodukowania jednej strony w technologii 

cyfrowej obniżył się o 56%[1]. Druk cyfrowy jest także technologią, która oferuje możliwość 

zaproponowania klientowi wartości dodanej. Pełnokolorowy druk personalizowany pozwala 

na wykonywanie przyciągających wzrok wyrobów o wysokiej wartości, które mogą skrócić 

okres niezbędny na zwrot z inwestycji w maszynę cyfrową. Portfolio tego rodzaju prac jest 

niezwykle szerokie: od prostych personalizowanych materiałów typu direct mailing po 

specjalistyczne wyroby fotograficzne i w całości dedykowane indywidualnemu odbiorcy 

instrukcje obsługi do luksusowych samochodów. „Wprowadzenie na rynek maszyn z serii HP 

Indigo 5500 stworzyło zupełnie nowe możliwości dla wielu drukarń – mówi Paul Randall, 

szef marketingu w zakresie maszyn HP Indigo na rynki Europy, Środkowego Wschodu i 

Afryki. – Będąc pierwszą w pełni uniwersalną maszyną na rynku, HP Indigo 5500 

spowodowała, że opłacalny stał się druk prac jedno- i dwukolorowych w technologii 

cyfrowej”.  

 

Nowe sposoby zarabiania  
 

Technologia druku cyfrowego stanowi uzupełnienie dla technologii konwencjonalnej, a 

podejście firmy HP do tego zagadnienia opiera się na możliwie dużej pomocy w integracji 

systemów druku cyfrowego z istniejącą już infrastrukturą. Jednym z narzędzi pozwalających 

na tego rodzaju integrację jest HP Indigo Commercial Job Estimator, umożliwiający 

obliczenie kosztów wykonania zlecenia na maszynie cyfrowej i konwencjonalnej. W efekcie 

program pomaga drukarzowi podjąć decyzję, na którym z urządzeń powinna zostać 

wyprodukowana dana praca. W skali globalnej możliwość wdrożenia technologii cyfrowej 

powoduje przekształcenia w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw poligraficznych. 

Tradycyjne drukarnie akcydensowe stają się „dostawcami usług poligraficznych” (print 

service providers – PPS). „Prawdziwy dostawca usług poligraficznych oferuje o wiele więcej 

niż tylko tradycyjną usługę nanoszenia farby drukowej na podłoże – tłumaczy Paul Randall. – 

Staje się on częścią dynamicznego zespołu, zaangażowanego w aktywną współpracę z 

klientami i reprezentującymi ich agencjami reklamowymi. Firma taka stale pracuje nad 

wzbogacaniem swojej oferty w zakresie wyrobów poligraficznych, zajmuje się 

opracowywaniem baz danych i aktywnym ich zarządzaniem, proponuje też usługi typu 

‘fullfilment’, polegające na prowadzeniu w imieniu klienta całych kampanii marketingowych. 

Wszystko to powoduje, że jej związki z klientami stają się coraz bliższe, zaś dla dostawcy 

usług poligraficznych otwierają się zupełnie nowe możliwości zarabiania, a jednocześnie 

zaproponowania klientom większej wartości dodanej w produkowanych wyrobach”. Kolejną 

zaletą druku cyfrowego jest możliwość reprodukcji aż 97% kolorów z biblioteki Pantone. W 

rezultacie możliwe staje się odwzorowanie kolorów firmowych i specjalnych. Na poszerzenie 

listy wyrobów, które mogą być wykonywane w technologii cyfrowej, wpływa także szeroka 
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gama podłoży – np. w maszynach HP Indigo można stosować materiały o gramaturze od 65 

do 350 g/m2[2] 

  

Maszyny akcydensowe dla współczesnego rynku 
  

W ofercie HP przeznaczonej na rynek produkcji akcydensowej znajdują się cztery modele 

urządzeń. Zostały one zaprojektowane z myślą o różnych wielkościach produkcyjnych, ale 

łączy je ten sam atrament, oparty na unikalnej technologii HP ElectroInk. To najważniejszy 

element odróżniający druk cyfrowy HP Indigo od innych technik druku cyfrowego. Płynny 

atrament HP ElectroInk powoduje, że produkowane z jego pomocą wyroby wyglądem 

przypominają te wykonane w offsecie. Podobieństwo, pod względem jakości, do druku 

konwencjonalnego pozwala na integrację druków wykonanych w obu technologiach przy 

produkcji różnych materiałów. Kolejna wspólna cecha maszyn akcydensowych HP Indigo to 

sterujące nimi programy typu front-end i zintegrowane z maszynami urządzenia 

wykańczające oferowane przez partnerów HP. Maszyny HP Indigo wykorzystują 

standardowe formaty danych, pliki przetwarzane w systemie workflow można wysłać 

zarówno do urządzenia cyfrowego, jak i do naświetlarki CtP. Pierwszy model z portfolio 

urządzeń akcydensowych to HP Indigo 3500, zaprojektowany z myślą o drukarniach 

wykonujących w skali miesiąca zlecenia o łącznym nakładzie nieprzekraczającym 200 tys. 

pełnokolorowych stron A4. Maszyna oferuje 7-kolorowy druk z możliwością personalizacji i 

wydajność 68 kolorowych str./min (4 tys./godz.) bądź 136 str./min w trybie jednokolorowym. 

Flagowym produktem wśród arkuszowych urządzeń HP Indigo jest model HP Indigo 5500. 

Urządzenie pozwala na druk w siedmiu kolorach, oferuje wysoki poziom automatyzacji i jest 

przeznaczone do całodobowej eksploatacji. Maszyna ta jest dedykowana dla firm o 

miesięcznym potencjale sięgającym 500 tys. pełnokolorowych stron, oferując szereg 

zastosowań umożliwiających zwiększenie zysków drukarń. Będąc odpowiednim 

rozwiązaniem przy drukowaniu materiałów marketingowych, personalizowanych druków 

typu direct mailing i instrukcji obsługi oraz innych produktów akcydensowych, HP Indigo 

press 5500 oferuje jednocześnie możliwość produkcji wysokiej jakości zdjęć do typowych 

wyrobów z rynku foto, takich jak albumy czy kalendarze, a także, opcjonalnie, druk na 

podłożach kartonowych do grubości 450 mikronów. Najnowsze urządzenie HP Indigo 7000 

zostało pokazane na ubiegłorocznych targach drupa. Oferuje druk 7-kolorowy z prędkością 

120 stron/ min A4, w czterech kolorach, lub 240 str./min A4 w jednym bądź dwóch kolorach. 

Urządzenie zostało opracowane z myślą o druku akcydensowym, druku książek, fotoalbumów 

czy dokumentów transakcyjnych. Maszyna przesuwa próg rentowności druku cyfrowego w 

porównaniu z tradycyjnym drukiem offsetowym przy realizacji zleceń w skali miesiąca na 

poziomie miliona pełnokolorowych stron A4. Z kolei HP Indigo w3250 to urządzenie do 

wysokonakładowego druku akcydensów, materiałów typu direct mailing i wydawnictw. Jest 

to 7-kolorowa maszyna zwojowa pracująca z prędkością 8 tys. pełnokolorowych str. A4/godz. 

i przeznaczona do całodobowej eksploatacji. Sugerowane przez producenta miesięczne 

obciążenie wynosi do 3 mln kolorowych stron. HP Indigo press 7000 i HP Indigo press 

w3250 zaspokajają także zapotrzebowanie na niskonakładowy druk książek w technologii 

cyfrowej. Oczekuje się, że rynek druku książek „na żądanie” wzrośnie z ok. 20 mld egz. 

Wyprodukowanych w roku 2006 do ok. 38 mld egz. w roku 2009[3]. Ze względu na rosnący 

popyt na pozycje niskonakładowe, rzadko spotykane bądź drukowane na własne potrzeby 

wydawców, dla firm świadczących cyfrowe usługi poligraficzne pojawia się kolejny 

atrakcyjny rynek odbiorców. Wyroby fotograficzne, takie jak fotoalbumy, pocztówki czy 

kalendarze, drukowane w maszynach HP Indigo tworzą nowe obszary zastosowań w zakresie 

fotografii cyfrowej, otwierając jednocześnie nowe możliwości przed firmami zajmującymi się 
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usługami foto i drukarniami akcydensowymi. „Rynek druku akcydensowego od zawsze 

cechowała swego rodzaju lotność – mówi Paul Randall. – Jednak po rewolucji, jaka zaszła w 

poligrafii w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, można zauważyć, że druk cyfrowy oferuje nowe 

możliwości zarobku i powoduje, że zlecenia wcześniej przynoszące straty stają się opłacalne”. 

Firma HP zajmuje się m.in. certyfikacją podłoży do druku cyfrowego i oferuje narzędzia w 

rodzaju HP Indigo Commercial Job Estimator czy programu „Capture Business Success” 

(który ma pomóc klientom w skutecznym konkurowaniu, najbardziej wydajnym 

wykorzystywaniu swojego parku maszynowego i ciągłym rozwijaniu przedsiębiorstwa). 

„Produkcja akcydensowa jest dziś o wiele bardziej dynamiczna niż kiedykolwiek, a przy tym 

integrująca działalność drukarń, współpracujących z nimi agencji oraz końcowych 

użytkowników – konkluduje Paul Randall. – W prosty sposób, właśnie za sprawą technologii 

cyfrowej, rynek ulega ciągłym przemianom”.  
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Plotery 

Ploter (ang. plotter) – komputerowe urządzenie peryferyjne, służące do pracy z dużymi 

płaskimi powierzchniami, mogące nanosić obrazy, wycinać wzory, grawerować itp. Plotery są 

również używane do kreślenia map. Ploterów używają głównie graficy komputerowi, 

poligrafowie i architekci. 

Wyróżnia się następujące rodzaje ploterów: 

 ze względu na prowadzenie papieru 

 ploter płaski 

 ploter bębnowy 

 ze względu na zastosowanie 

 nanoszące obraz 

 ploter atramentowy 

 ploter solwentowy 

 ploter kreślący 

 ploter laserowy 

 ploter grawerujący 

 ploter tnący 

 

Ploter płaski - mechanizm rysujący lub wycinający porusza się swobodnie po osi X i Y nad 

płasko rozłożonym materiałem(np. papierem)  

Budowa 

Pióro zamocowane jest na pionowej belce, po której porusza się za pomocą silnika 

krokowego, co zapewnia ruch w osi pionowej. Cała belka porusza się z kolei wzdłuż osi 

poziomej nad całą powierzchnią papieru, również z użyciem silnika krokowego. W ploterach 

płaskich ważne jest zwrócenie uwagi na naciąg linek prowadzących pióro jak i na poślizgi 

silników, mogących wywołać niedokładność kreśle 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_peryferyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafik_komputerowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poligraf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
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 Ploter bębnowy 

W ploterach typu bębnowego pióro porusza się jedynie powyżej osi bębna w linii prostej, 

bęben zapewnia ruch papieru. 

 

Budowa 

Budowa i sposób zamocowania pióra przypomina budową ploter płaski, jednak z tą różnicą iż 

belka na której zamontowane jest pióro jest nieruchoma. Ruch w kierunku prostopadłym do 

ruchu pióra zapewnia bęben, który jest poruszany za pomocą silników krokowych. Ploter 

bębnowy jest zdolny do wykonania 4 różnych ruchów: 

 obrót bębna w tył 

 obrót bębna w przód 

 pióro w lewo 

 pióro w prawo 

Do ruchu można zaliczyć również: 

 upuszczenie pióra 

 podnoszenie pióra 

Do uzyskania krzywych i łuków stosuje się technikę która polega na zastąpieniu krzywej, 

linią łamaną składającą się z odcinków o długości jednego kroku silnika i kierunku 

najbardziej zbliżonym do kierunku krzywej. 

 

 

Ploter grawerujący - sterowane komputerowo urządzenie grawerujące w materiałach 

twardych (metale, szkło, tworzywa sztuczne, drewno). Mogą one być dwuwymiarowe 

(głowica porusza się tylko w osi X i Y) lub trójwymiarowe (głowica porusza się również w 

osi Z czyli można grawerować na różne głębokości). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ploter_p%C5%82aski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grawerstwo
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Plotery grawerujące stosowane są np. do grawerowania napisów, 

tworzenia matryc, wykonywania drobnych detali.  

 

Ploter atramentowy (drukarka wielkoformatowa) – sterowane komputerowo urządzenie drukujące. 

Jest rodzajem plotera wyposażonego w głowicę z tuszem lub atramentem, umożliwiającą druk 

zarówno grafiki wektorowej, jak i rastrowej na dowolnych płaskich powierzchniach. Głowice są tego 

samego typu, co w drukarkach atramentowych, i mogą być stosowane do nanoszenia podobnej ilości 

kolorów podstawowych, a także innych substancji, np. zabezpieczających. 

Plotery atramentowe są najczęściej typu bębnowego, gdzie materiał może być w postaci arkusza lub 

wstęgi, głowica przesuwa się wzdłuż osi bębna (oś X) a ruch w osi Y uzyskiwany jest poprzez przesuw 

zadrukowywanego podłoża. 

Maksymalna szerokość stosowanego materiału zależy od typu plotera i zawiera się od ok. 85 cm do 

nawet kilku metrów. 

Plotery atramentowe stosowane są w poligrafii, zastosowaniach inżynierskich, geodezji, także w pracy 

biurowej. 

Na ploterach atramentowych drukować można: mapy, plany, schematy, rysunki techniczne, diagramy, 

arkusze lub obszerne zestawienia danych itd. 

Niektóre modele wyposażono także w głowicę tnącą, dzięki czemu mogą one spełniać rolę plotera 

tnącego – tzw. ploter drukująco-tnący. Istnieją też modele ploterów drukujących, gdzie głowicę z 

atramentem zastąpiono przez laser. Są to ploterylaserowe. 

 

 

Ploter solwentowy  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ploter
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_wektorowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_rastrowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poligrafia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_techniczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykres
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ploter_tn%C4%85cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ploter_tn%C4%85cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Laser
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Ploter tnący – sterowane komputerowo urządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania 

kształtów w arkuszach miękkich materiałów. Działa na zasadzie głowicy wyposażonej w 

ostrze, która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału. 

Można wyróżnić plotery płaskie – do arkuszy ograniczonej wielkości, ułożonych na płaskiej 

powierzchni, gdzie głowica przesuwa się nad powierzchnią wzdłuż dwu osi X i Y, orazplotery 

bębnowe (rolkowe) – do arkuszy o większej powierzchni oraz materiałów w postaci wstęgi, w 

których rolka przesuwa materiał (oś Y) a głowica przesuwa się wzdłuż osi bębna (oś X). 

Większą dokładność cięcia uzyskuje się w ploterach płaskich, jednak obecnie plotery rolkowe 

dorównują im w większości zastosowań. 

Maksymalny rozmiar materiału przy ploterach płaskich najczęściej jest w granicach formatu 

A0, przy bębnowych ograniczony jest jeden wymiar (szerokość rolki), dochodzący do kilku 

metrów, drugi zależy tylko od długości wstęgi – nawet do kilkudziesięciu metrów. 

Plotery tnące są stosowane w poligrafii do nacinania liter i innych kształtów w folii 

samoprzylepnej, do wykrawania w tkaninach elementów ubrań, do wycinania w skórze części 

składowych butów, do wycinania na folii flock i flex tzw. prasowanek na koszulki, 

bejsbolówki i inną odzież napisów, loga, itp. 

Do wycinania kształtów np. w styropianie (także w trzech wymiarach), 

w kamieniarstwie i szklarstwie do piaskowania napisów stosuje się plotery grawerujące. 

Większość ploterów tnących po wymianie noża na pisaki może pracować również jako ploter 

kreślący grafikę wektorową. Mogą być programowane za pomocą tych samychjęzyków 

programowania, co drukarki. Do znanych firm produkujących plotery tnące na potrzeby 

poligrafii należą m.in. Roland, Mutoh, GCC i Summa. W dziedzinie ploterów stołowych 

(płaskich) dominują takie firmy jak ZUND, ARISTO, KONGSBERG. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ploter_p%C5%82aski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ploter_b%C4%99bnowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ploter_b%C4%99bnowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poligrafia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Styropian
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamieniarstwo
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szklarstwo&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowanie_(technologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ploter_graweruj%C4%85cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_wektorowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_programowania
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_programowania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roland_Corporation
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Ploter kreślący 

 
 

 

Ploter Laserowy - zasada działania plotera laserowego jest taka sama jak drukarki laserowej. 

Cała tajemnica druku laserem kryje się w elektrostatyce (przyciąganie się różnych ładunków 

elektrycznych) oraz zjawiskach zachodzących pod wpływem światła w elementach 

światłoczułych. Promień świetlny emitowany przez laser małej mocy odbijany jest za pomocą 

zespołu zwierciadeł, trafia na wcześniej naładowany światłoczuły bęben selenowy lub 

organiczny.  

Wiązka lasera punktowo rozładowuje powierzchnię bębna i tworzy obraz drukowanej strony. 

Po naświetleniu jednej linii bęben obraca się. Cząsteczki tonera zawierające żelazo są 

ściągane do tych miejsc bębna, które odpowiadają zadrukowanym punktom. Jednocześnie jest 

ładowany papier przesuwający się w pobliżu drutu pod napięciem. Obrót bębna powoduje, że 

pokryte tonerem miejsca stykają się z powierzchnią papieru. Naładowany papier ma potencjał 

o tym samym znaku co bęben, lecz o większej wartości. Dzięki temu cząsteczki tonera są 

odrywane od powierzchni bębna i osiadają na papierze. Zadrukowany papier jest przeciągany 

pomiędzy wałkami elementu utrwalającego, które topią żywicę zawartą w tonerze i 

wpasowują toner w papier. Proces drukowania kończy się rozładowaniem bębna i usunięciem 

resztek tonera z jego powierzchni oraz rozładowaniem zadrukowanego arkusza papieru. Do 

czyszczenia bębna używa się pompy próżniowej lub listwy czyszczącej.  

Plotery laserowe są szybkie, pracują cicho i mogą być używane jako drukarki tekstowe 

wysokiej klasy. Są one jednak dość drogie. Nowe monochromatyczne plotery, są 

przeznaczone do komputerów osobistych. 
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Jaki ploter wybrać? - Jaki najlepszy? - 

Polecane modele. 

W przypadku druku wielkoformatowego potrzebne nam jest specjalne urządzenie peryferyjne, dzięki 

któremu będziemy mogli wykonać wszystkie, potrzebne nam wydruki. Ploterów w sprzedaży jest cała masa, 

a z racji tego, że sprzęty te są dość drogie, zakupu powinniśmy dokonywać rozsądnie i wedle własnych 

potrzeb. 

 

Zobacz również artykuły: 

● Drukarka dla studenta - jak wybrać? 

● Drukarka do zdjęć - jak wybrać? 

● Jak wybrać drukarkę? 

Co to jest ploter? 

Ploterem nazywamy peryferyjne, drukujące urządzenie do komputera, które działa jak bardzo duża i 

zaawansowana drukarka. Dzięki ploterowi możemy drukować obrazy lub tekst na płaskich, dużych 

powierzchniach, a także wycinać wzory oraz grawerować. Z pomocą ploterów wykonuje się mapy, 

http://www.morele.net/wiadomosc/drukarka-dla-studenta-jak-wybrac-jaka-najlepsza/1934/
http://www.morele.net/wiadomosc/drukarka-do-zdjec-jak-wybrac-drukarke-fotograficzna/1049/
http://www.morele.net/wiadomosc/jak-wybrac-drukarke/361/
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skomplikowane schematy lub dokumenty w dużej rozdzielczości, a także prasowane naklejki na ubrania czy 

też plakaty. 

  

Rodzaje ploterów 

Plotery występują w wielu różnych rodzajach, a każdy z nich cechuje się innymi możliwościami i 

właściwościami. 

  

 Ploter płaski – kreśli on linie na płasko położonym materialne, a znajdujący się w nim element piszący 

przesuwa się w osi pionowej wzdłuż poprzeczki, która porusza się w osi poziomej. Takim ploterem 

niestety nie będzie można drukować materiałów o dużych formatach. 

 Ploter bębnowy – w takim ploterze jest tylko jedna oś przesuwania głowicy. Drukowanie wykonywane 

jest poprzez przemieszczanie się papieru wokół bębna drukującego. Plotery bębnowe pozwalają na 

uzyskanie kilkumetrowego wydruku, a bęben może się poruszać do przodu i do tyłu. 

 Ploter tnący – pozwala nacinać i wycinać na materiale linie. Urządzenie wyposażone jest w głowicę z 

ostrzem i stosuje się je w poligrafii, a zasada działania może opierać się zarówno na budowie bębnowej, 

jak i płaskiej. Taki ploter do naklejek powinien wycinać w miarę szybko i co najważniejsze dokładnie. 

 Ploter rysujący – dzięki takiemu ploterowi możemy wydrukować grafiki w dużych formatach. Drukowanie 

odbywa się z zastosowaniem trzech możliwych rodzajów głowic: laserowej, tuszowej lub atramentowej. 

Jeżeli potrzebujemy wysokiej jakości wydruku, to powinniśmy wybrać ploter atramentowy lub tuszowy. 

Jeżeli grafiki nie muszą być wysokiej jakości, to zdecydowanie lepiej jest postawić na tańszy w 

eksploatacji ploter laserowy. 

 Ploter drukująco-tnący – urządzenie to posiada możliwości ploterów tnących oraz rysujących. Nadaje 

się zarówno do drukowania materiałów, jak i do wycinania. 

 Ploter grawerujący – dzięki niemu wykonany napisy lub matrycę, a także wygrawerujemy drobne detale 

na twardych materiałach. 

Najlepsze plotery. 

Hewlett-Packard Designjet T120 ePrinter (CQ891A) 

 3150,00 zł  
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 Formaty nośników: A1, A3, A4 

 Pamięć: 256 MB 
4.8      
11 

Produkt dostępny 
 Natychmiastowa wysyłka 

Hewlett-Packard Designjet T1500 CR356A 

 22364,00 zł  

 

 Formaty nośników: A1 

 Pamięć: 1 GB (RAM), 320 GB (dysk twardy) 
0      
0 

Produkt dostępny 
 brak informacji 

Epson SURECOLOR SC-T3200 (C11CD66301A0) 
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 10640,00 zł  

 

 Formaty nośników: 24 cale (ARCH) 

 Pamięć: 1 GB (RAM) 
0      
0 

Produkt dostępny 

 brak informacji 

Ploter komputerowy – który najlepszy? 

Wybór odpowiedniego plotera należy rozpocząć od jego przeznaczenia, czyli musimy ustalić, który z wyżej 

wymienionych typów będzie nam potrzebny. Agencje reklamowe lub drukarnie z pewnością powinny kupić 

ploter drukujący lub drukująco-tnący, natomiast do zastosowań kartograficznych lub dokumentacji lepsze 

będą plotery płaskie lub bębnowe. 

  

Wielkość plotera 

Ploter wielofunkcyjny może występować w kilku różnych rozmiarach. Wielkości ploterów oznaczane są 

wielkością wydruków. Największe będzie urządzenie A0, jednakże nie zawsze będzie nam potrzebny aż tak 

duży format. Jeżeli drukujemy mało dokumentów w takim formacie, to nie opłaca się kupować tak dużego 

plotera. Wtedy lepiej będzie postawić na wielkości A1, A2 lub A3. Kiedy potrzebujemy natomiast 

standardowych, małych wydruków, najlepiej jest kupić ploter biurkowy A4, który będzie znacznie tańszy. 

  

Im więcej drukujemy lub wycinamy, tym bardziej profesjonalny powinien być ploter komputerowy. Warto 

tutaj zwrócić uwagę na szybkość wydruku oraz na jakość podzespołów, a także producenta. W urządzeniu 

zawsze powinien być dość spory pojemnik na tusz, żeby nie trzeba było go ciągle zmieniać. 
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Rodzaj podajnika 

Plotery mogą być wyposażone w podajniki na role lub na arkusze, a także na oba rodzaje papieru. Tutaj 

wybór powinien być podyktowany indywidualnymi preferencjami użytkownika. Z pewnością w przypadku 

ploterów produkcyjnych warto postawić nawet na potrójny rolkowy podajnik. 

  

Tryb języka PostScript 

W większości przypadków tryb ten nie będzie nam potrzebny (ma zastosowanie głównie w poligrafii). 

Jednakże jego obecność gwarantuje nam, że pliki mogą być drukowane na wszystkich drukarkach w takich 

samych parametrach. Język PostScript obsługuje współrzędne i kolory wydruku, a co za tym idzie 

dokładniej określa jego precyzję. Ten sam efekt możemy jednak uzyskać dzięki formatowi PDF, a z racji 

tego, że moduł języka PostScript zwiększa znacząco cenę plotera, czasami lepiej będzie z niego po prostu 

zrezygnować. 

  

Podłączenie plotera 

Obecnie bardzo dobrze spisuje się ploter wielofunkcyjny, w którym jest karta sieciowa i serwer 

wydruków. Dzięki zastosowaniu łączności bezprzewodowej będziemy się mogli komunikować z ploterem 

zdalnie i unikniemy uciążliwego okablowania. Jeżeli nie przeszkadza nam to, że ploter będzie trzeba 

połączyć z komputerem przez USB, to możemy zaoszczędzić, wybierając urządzenie bez karty sieciowej. 

Karta taka kosztuje ok. 2 tys. złotych i jeżeli w przyszłości stwierdzimy, że chcemy się za jej pośrednictwem 

komunikować, to zawsze będzie można ją dokupić osobno. 

  

Dodatkowe funkcje 

 Drukowanie bez nadzoru – wyższej klasy urządzenia mogą samodzielnie drukować nawet przez cały 

dzień, a to zmniejsza ilość potrzebnego na ich obsługę czasu i obniża koszty. 

 Cicha praca – czasami w niewielkich pomieszczeniach wykonuje się zadania, które wymagają skupienia. 

Jeżeli ploter będzie bardzo hałasował, może być deprymujący. 

 Charakterystyczny wydruk – możemy zakupić ploter, który będzie drukował bezwonnie lub który 

zalaminuje nam od razu wydrukowane lub wycięte materiały. 

  

Ploter wielkoformatowy w wersji uniwersalnej do różnych zastosowań będzie z pewnością droższy, ale 

uzyskamy z nim urządzenie 2, a nawet 3w1 i w pewnym sensie zaoszczędzimy. Jeżeli nasz budżet na ploter 

nie jest duży, to postawmy na urządzenie laserowe, ale miejmy świadomość, że ta oszczędność odbędzie 

się kosztem jakości wydruków. Zawsze lepiej jest kupić mniejszy, ale bardziej precyzyjny sprzęt, niż coś 

wielkiego, ale niedokładnego. 
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Z uwagi na to, że ploter komputerowy jest drogim urządzeniem, konieczne jest dokonanie zakupu u 

sprawdzonego, pewnego sprzedawcy, który wystawi nam kartę gwarancyjną i zapewni dość długi okres 

gwarancji. Zwróćmy też uwagę na dostępność i cenę ewentualnych części zamiennych, a także szacunkowe 

koszty napraw danego urządzenia.  

 

źródło: morele.net 

 

 

 

 


