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УДК  655.3.02

Способи друку та їхнє використання
Знання особливостей і можливостей окремих способів

друку дає змогу зменшити вірогідність отримати друковану
продукцію, яка надто відрізняється від бажаної якості. Перш,
ніж розпочати ознайомлення з основними способами друку,
деякими їхніми перевагами і недоліками, варто навести дані
про основні види друкарських форм.

Друкарська форма — це носій текстової і (чи) ілюстра-
ційної інформації, що має поверхню, на якій формуються
друкувальні та проміжкові елементи, та служить засобом ба-
гаторазового відбиття на відповідному поліграфічному ма-
теріалі певного зображення. Друкувальні елементи — це ді-
лянки форми, на які в процесі друкування наносять фарбу.
Проміжкові елементи —  це,  відповідно,  ті ділянки,  які не
приймають на себе фарбу. В поліграфічному виробництві
існують три основні види друкарських форм: офсетного,
високого і глибокого друку.

Саме про ці класичні друкарські форми і йтиметься.
Друкарські форми офсетного друку. В основі прин-

ципу офсетного (плоского) друку лежить той факт, що вода і
фарба не змішуються. Щоб здійснювати друкування, форма
повинна мати друкувальні елементи, які сприймають фарбу і
відштовхують воду (олеофільні), а також проміжкові еле-
менти, що не містять зображення і мають протилежні влас-
тивості, тобто сприймають воду і відштовхують фарбу (гідро-
фільні). На друкарських формах ці елементи розташовані
практично в одній площині. Перед отриманням кожного від-
битка в процесі друкування форму спочатку зволожують
водним (рідше спиртовим) розчином, який змочує тільки
гідрофільні проміжкові елементи. Потім наносять друкарсь-
ку фарбу, яка прилипає лише до олеофільних друкувальних
елементів. У зв’язку з тим, що друкувальні елементи знахо-
дяться в одній площині, вони покриваються рівномірним за
товщиною шаром фарби, і тому всі елементи відбитка мають
однакову товщину шару фарби.

У книговиробництві знаходять застосування форми
для малих офсетних друкарських машин, стандартні офсетні
форми для аркушевих або рулонних друкарських машин, а
також поліметалеві форми для особливо великих тиражів на
рулонних друкарських машинах.

Друкарські форми традиційно виготовляють шляхом
контактного копіювання з фотоформ, проте сьогодні на рин-
ку пропонують також значну кількість пристроїв для пря-
мого отримання форм. Вони використовують на вході сто-
рінкові файли і видають готові форми із заданою схемою
спуску. Ці форми отримують шляхом лазерного поелемент-
ного експонування, на відміну від одночасного експо-
нування всього зображення, яке переноситься на форму під
час звичайного копіювання.

Для аркушевих і рулонних офсетних машин застосо-
вують одні й ті самі форми. Вони виробляються з металу —
у більшості випадків з алюмінію товщиною близько 0,3 мм,
на який попередньо наносять світлочутливий шар. Такі фор-
ми можуть бути виготовлені як негативним, так і пози-
тивним шляхом копіювання (тобто копіюватися з негатива
чи позитива). Покриття поверхні формних пластин різне для
кожного виду форм.

У випадку негативного копіювання світлочутливе по-
криття формної пластини полімеризується в місцях потрап-
ляння світла (тобто там, де є зображення) і за рахунок хіміч-
них змін набуває властивостей притягувати фарбу. Неекспо-
новані ділянки покриття форми видаляються при подаль-
шому оброблянні і оголюють метал, що знаходиться під по-
криттям. Ці зони поверхні сприймають воду і відштовхують

фарбу, тобто відповідають ділянкам, що не містять зобра-
ження.

У випадку позитивного копіювання світлочутливий
шар під дією ультрафіолетового опромінювання стає нестій-
ким і при подальшому оброблянні видаляється. Покриття,
що не підлягає впливу опромінювання, сприймає фарбу і
відштовхує воду,  в той час як метал притягує воду і від-
штовхує фарбу.

Друкарські форми, виготовлені негативним копіюван-
ням, зазвичай використовуються для друкування тексту ти-
ражем до 100 тис. примірників. Метод виготовлення пози-
тивних копій має високу роздільну властивість і застосо-
вується за необхідності отримання високої якості при одно-
кольоровому друці,  а також практично в усіх випадках для
роботи в багатокольоровому режимі. Форми позитивного
копіювання зазвичай використовують для друкування ти-
ражем близько 200 тис. примірників, а деякі форми допус-
кають отримання і більшого тиражу. Для підвищення тиражо-
стійкості форми піддають випалу — обробленню інфрачер-
воними променями в спеціальній установці.

Існує також технологія плоского офсетного друку без
зволоження або "сухий офсет". Обійтися без зволожуючого
розчину дає змогу використання спеціальних формних плас-
тин з силіконовим шаром на проміжкових елементах. Проте
більш висока вартість формних пластин, у порівнянні з плас-
тинами для традиційної технології офсетного друку, низькі
тиражостійкість і стійкість до механічних пошкоджень, більш
жорсткі вимоги до стабільності температурного режиму в
процесі друкування, що вимагає обладнання друкарських
машин системами контролю температури, більш високі ви-
моги до якості фарб, які мають бути зниженої липкості й
в’язкості для офсету без зволоження, унеможливило широке
застосування цього способу друку.

Друкарські форми високого друку. Ці форми мають
рельєфні друкувальні елементи, що знаходяться в одній пло-
щині, а проміжкові заглиблені на різну глибину, залежно від
їхньої площі. Оскільки поверхні всіх друкувальних елемен-
тів розташовані в одній площині, то в процесі друкування
вони покриваються рівномірним за товщиною шаром фарби,
у результаті чого на всіх ділянках відбитка (як і в офсетно-
му друці) товщина шару фарби практично однакова. На
заглиблені проміжкові елементи фарба не потрапляє. Ве-
личина заглиблень залежить від відстані між друкувальними
елементами: чим більше відстань між ними, тим більш за-
глибленими мають бути проміжкові елементи. Так, у за-
лежності від відстані між штрихами, глибина проміжкових
елементів становить від 0,04 до 0,7—1,0 мм.

У високому друці використовують велике різноманіття
друкарських форм, що розрізняються за багатьма ознаками.
У свою чергу, форми підрозділяються на оригінальні та сте-
реотипи. Оригінальні форми виготовляються з текстових
або образотворчих  оригіналів і призначені для друкування
тиражу або для розмноження друкарських форм. Стерео-
типи — це форми-копії, отримані з оригінальних форм і які
слугують тільки для друкування тиражу. Оригінальні ілюст-
раційні форми, незалежно від способу їхнього виготовлення,
зазвичай називають кліше.

Друкарські форми можуть бути виготовлені у вигляді
монолітних гнучких або жорстких (рідше еластичних) плас-
тин, форматом, який дорівнює формату задрукованого папе-
рового аркуша. Вони складаються з окремих пластин, які
містять одну чи кілька полос видання. Використовуються
також текстові друкарські форми,  складені з окремих літер
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або суцільних рядків тексту. Такі форми називаються скла-
дально-відливними.

При виготовленні друкарських форм високого друку
широко використовують ливарні, фотографічні, хімічні про-
цеси, процеси пресування, механічного оброблення металів і
полімерів. Тиражостійкість друкарських форм залежить від
друкарського процесу. Вона коливається від кількох десят-
ків до 500 і більше тисяч відбитків.

Широке застосування для друкування мають оригі-
нальні форми, отримані формативним записом інформації
шляхом копіювання зі штрихових, растрових чи текстових
негативів на формні пластини, тобто форми, виготовлені
фотохімічними способами.

Друкарські форми глибокого друку. Форма для гли-
бокого друку представляє собою циліндр, на поверхні якого
методами хімічного травлення або гравіювання, на відміну
від форм для високого друку, утворені заглиблені друку-
вальні елементи. Передавання градацій здійснюється шля-
хом зміни обсягу комірок (друкувальних елементів).  У дру-
карській секції на форму наноситься валиком рідка фарба,
залишок якої видаляють сталевою пластиною — ракелем.
Проміжкові елементи виконують роль опорних елементів
для ракеля і перешкоджають видаленню фарби з друкуваль-
них елементів.

На основу циліндра для глибокого друку, який виго-
товляється зі сталі, гальванічним способом у спеціальній
установці наносять проміжний нікелевий шар і робочий шар
(тиражний), на поверхні якого формуються друкувальні еле-
менти. Шар нікелю товщиною 1—2 мкм слугує для забезпе-
чення міцного скріплення робочого шару зі стальною по-
верхнею циліндра.

Матеріал робочого шару вибирають у залежності від
особливостей технології формування друкувальних елемен-
тів. Нині застосовують такі технології: хімічне травлення,
механічне гравіювання, лазерне гравіювання.

Якщо циліндри підлягають хімічному травленню чи
механічному гравіюванню, робочий шар виготовляється з
міді, а якщо лазерному гравіюванню — то з цинку. При ви-
користанні міді під робочий шар товщиною майже 100 мкм
наносять основний мідний шар товщиною 2—3 мм і розділь-
ний шар, який дає змогу після друкування видаляти робо-
чий шар без ушкодження основного шару. Товщина шару
цинку, який підлягає лазерному гравіюванню, становить
близько 55 мкм.

Перед процесами гравіювання чи травлення поверхню
робочого шару шліфують і полірують. Після формуван-
ня рельєфу форми її покривають шаром хрому товщиною
6—8 мкм. Хромове покриття наносять гальванічним шляхом
і слугує воно для підвищення тиражостійкості форми до
кількох мільйонів відбитків. Робочий шар із зображенням

видаляється механічним і гальванічним способом, після
чого циліндр використовується повторно.

При формуванні друкувальних елементів методом
травлення використовують пігментний папір (папір з піг-
ментованим желатиновим шаром), на який фотомеханічним
способом копіюється спочатку растр, а потім відретушо-
ваний півтоновий діапозитив. Отримане зображення за до-
помогою пігментно-перевідного верстата переноситься на
мідну поверхню формного циліндра і проявляється теплою
водою. У результаті розчинення водою незадубілих при ко-
піюванні часток желатину на поверхні циліндра формується
рельєф, який відтворює градацію тонів і визначає інтенсив-
ність травлення. У результаті травлення формується растро-
ва структура з однаковою площею і різною глибиною комірок.

При механічному гравіюванні зображення формується
з точок, які гравіюються на поверхні форми алмазним різцем.

Лазерне гравіювання полягає у використанні лазерного
променя в якості інструмента гравіювання формного ма-
теріалу на ділянках, які відповідатимуть елементам майбутньої
форми. Передавання градації може здійснюватись за рахунок
як зміни глибини комірок, так і варіювання їхньої площі.

Складність, тривалість і висока собівартість виготов-
лення друкарських форм значно обмежує застосування спо-
собу глибокого друку.

Для того, щоб зробити процес формування рельєфу на
циліндрах глибокого друку менш трудомістким, уже з’явились
нові розроблення систем з полімерним робочим шаром,
використання якого вдвічі скорочує вартість гравіювання.
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