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УДК 655.3.02

Способи друку та їхнє використання
Друкування — це багаторазове отримання ідентичних

відбитків тексту та ілюстрацій шляхом перенесення фарбового
шару в більшості випадків з друкарської форми на матеріал,
що задруковується, тобто папір, картон, жерсть, плівку тощо.

Поліграфічна промисловість знає кілька видів друку,
тобто процесів, які відрізняються один від одного принципами
формування кольорового зображення на друкарській формі і
методом перенесення фарби з друкарської форми на папір у
процесі друкування. А це, у свою чергу, викликає різницю в
технології виготовлення друкарських форм (про що вже
йшлося у попередній публікації: Вісн. Кн. палати. — № 4. —
С. 19—21), конструкції друкарських машин, потребує різних
друкарських матеріалів.

Офсетний друк. Офсетний друк — різновид плоского
друку, технологія, яка передбачає перенесення фарби з дру-
карської форми на матеріал, що задруковується не безпосеред-
ньо, а через проміжний офсетний циліндр. Офсетний друк є
одним із найпоширеніших сучасних видів, який практично ви-
тіснив усі інші види друку. Цей вид друку уможливлює висо-
коякісне відтворення як однокольорових, так і багатокольо-
рових ілюстрацій і тексту. Він дає змогу випускати будь-яку
поліграфічну продукцію: книги, журнали, газети, буклети,
етикетки та упаковку.

У процесі друкування на офсетних друкарських маши-
нах по друкарській формі, закріпленій по окружності форм-
ного циліндра, спочатку  прокочуються зволожуючі валики,
які залишають вологу на проміжкових елементах, роблячи їх
несприйнятливими до фарби, а потім за той самий оборот ци-
ліндра по формі прокочуються валики з фарбою,  які наносять
її на друкувальні елементи.

З друкарської форми фарба переноситься на офсетний
циліндр, обгорнутий гумотканинним полотном, а з нього пере-
ходить на папір. Таким чином, друкарська форма безпосе-
редньо з папером не контактує. Зображення на друкарській
формі має бути прямим, на гумотканинному полотні воно
буде зворотним, і на папері — знову прямим.

За кожен робочий цикл машини здійснюється зволожен-
ня друкарської форми, накатування фарби на друкувальні еле-
менти, подання паперу, власне друкування і виведення гото-
вого відбитка на  приймальний стіл.

Є декілька способів надрукувати кольорове зображення
— друкувати кількома прогонами на однофарбовій машині і
друкувати на багатофарбовій друкарській машині. (Прогон —
це одноразове проходження матеріалу, що задруковується, че-
рез друкарську машину, незалежно від схеми побудови її
фарбових апаратів і її фарбності). Ці два способи базуються на
виготовленні набору друкарських форм, зображення на кож-
ній із них відповідає одному кольору.

Ці форми (пластини)  або встановлюються по черзі в ма-
шину з однією друкарською секцією (однофарбова машина),
або одночасно в машину з кількома друкарськими секціями
(багатофарбова машина).

З часу винаходу офсетного друку пройшло понад 100 ро-
ків, але цей спосіб друку залишається лідируючим у полігра-
фічному виробництві. На це є вагомі причини.

У порівнянні з усіма іншими видами друку офсетний
відрізняється надзичайною якістю та яскравістю. У нього шир-
ші можливості роботи з кольором. При друкуванні можуть
бути використані не тільки основні тріадні кольори, напри-
клад у системі CMYK (Cyan — голубий, Magenta —
пурпурний, Yellow — жовтий і blacK — чорний або контур), а
й додаткова палітра фарб — Pantone (пантонні фарби) для
задруковування великих площ чи для точного відтворення
кольору, а також лак.

Матеріалом для задрукування може бути не тільки папір
і картон, а й пластик, вініл тощо.

Для випуску великого тиражу технологія офсету дає
змогу видрукувати швидше, ніж інші види друку.

Чим більший тираж, тим вигіднішим стає друк, ціна на
одну копію зменшуватиметься.

На підготовку друкарської машини до друкування тира-
жу витрачається небагато часу.

Крім того, сучасне друкарське обладнання цього класу
оснащене автоматичними системами управління і контролю
процесу друкування, що значно полегшує працю друкаря, за-
безпечує високу якість і швидкість друкування тиражу.

Недоліки цього способу. При офсетному друці необхідні
додрукарські процеси (кольороподіл, кольоропроба, виго-
товлення форм), що робить неможливим виконання терміно-
вих замовлень (наприклад, за годину).

Додрукарська підготовка збільшує вартість, і друку-
вання маленьких тиражів стає нерентабельним. Це пов’язано з
особливостями технології виробництва, оскільки обладнання
розраховане на певний мінімальний обсяг друку. Якщо вико-
ристовувати обладнання для друкування тиражу, що менший
цього мінімуму, то кількість витратних матеріалів буде такою
самою, як і для мінімального обсягу друкування. Тобто, яким
би не був тираж (меншим мінімально рентабельного), вартість
все одно буде такою самою, як за мінімальний тираж.

Персоналізація даних і нумерація при офсетному друці
неможливі.

Складність друкування через необхідність підтримуван-
ня балансу "фарба-вода" ("сухий офсет") потребує додаткових
витрат на дорогі друкарські форми; його недолік — руйну-
вання елементів форми через розігрів друкарської пари),
інтенсивність кольорового шару нижча, ніж при високому
друці, неоднорідність відбитків, яка з’являється в результаті
нерівномірного зволоження.

Високий друк. Найстарішим вважається спосіб високо-
го друку, який широко застосовувався до середини ХХ сто-
ліття. Проте потім були винайдені досконаліші принципи дру-
кування, і високий друк поступово здав свої позиції. Високий
друк прийнятний для будь-якого виду видань, як однокольо-
рових, так і багатокольорових, однак він недостатньо ефек-
тивний для відтворення репродукції з гравюр, акварельних
одно- і багатокольорових ілюстрацій, малюнків (рисунків),
виконаних розмивною тушшю.

Позитивною особливістю цього способу друку є без-
проблемність самого процесу друкування, легкість виготов-
лення друкарських форм, висока контрастність відтворення
тексту, стабільність якості відтворення зображення впродовж
усього тиражу. Зокрема вона обумовлена відсутністю неста-
більних процесів, таких, як зволоження друкарських форм (в
офсетному друці). Суттєві зміни в технологію високого друку
внесли фотополімерні друкарські форми. Вони дали змогу
значно підвищити ефективнісь роботи за рахунок зменшення
затрат часу на підготовку до друкування. Фотополімерні дру-
карські форми одночасно сприяли у розвитку таких переваг
способу високого друку, як роздільна здатність, що умож-
ливлює друкування однокольорових і багатокольорових ілюст-
рацій з лініатурою до 200 lpi, з якістю, яка не поступається
офсету, можливість отримання на відбитку чітких, різких
контурів штрихових і растрових елементів, а також відносна
простота технологічного процесу підготовки машини і дру-
кування тиражу. Фарбові апарати друкарських машин для ви-
сокого друку конструктивно схожі з офсетними, дають мож-
ливість добитися точного зонального регулювання фарбового
шару, що забезпечує високоякісний друк найскладніших сю-
жетів.

* Продовження. Початок див.: Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 4. — С. 19—21.
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Недоліки — трудомісткість підготовки друкарської маши-
ни до друкування тиражу, обумовленої необхідністю приправ-
ляння (операції з перерозподілення тиску в зоні контакту форми
і паперу) через концентрацію тиску на краях друкувальних
елементів, та неминучий зворотний рельєф на відбитку.

Глибокий друк. При друкуванні глибоким способом до-
сягається більша точність і чіткість відтворення тонів світла,
тіней на зображенні. Серед його переваг також можна назвати
високу тиражостійкість, що дає можливість випускати великі
тиражі.

Для глибокого друку характерна однорідність відбитків і
відсутність "різновідтінковості", що властиво офсету. Це
обумовлено тим, що фарба рівномірно заповнює друкувальні
елементи одної глибини. Відповідно на матеріал, що задруко-
вується, передається однакова кількість фарби.

Малотиражне видання друкувати способом глибокого
друку невигідно через значні трудовитрати на виготовлення
циліндричних друкарських форм. Фарби, що використовуються
під час друкування,  шкодять здоров’ю,  тому дитячі видання
ніколи не друкуються цим способом.

Використання основних способів друку. Технічний
прогрес у поліграфічній технології та машинобудуванні, а та-
кож у суміжних галузях, особливо в електронній техніці, дає
змогу суттєво зблизити зображувальні можливості основних
способів друку. Якщо чверть століття тому технолог-полі-
графіст або видавець вважали, що для відтворення написаних
маслом картин найкращий спосіб — це спосіб високого друку,
а для акварелі — офсет, то сьогодні практично будь-яким
способом можна віддрукувати репродукцію однаково високої
якості. Інша справа, що в реальних умовах необхідно врахо-
вувати не тільки теоретичні можливості, а й конкретні мате-
ріали, обладнання, економічні показники тощо.

Щоб видати текстову книгу, можна приблизно з однако-
вою економічною ефективністю використовувати способи
високого й офсетного друку. Швидкість друкування тексту на
ротаційних машинах майже однакова. Обидва ці типи дру-
карських машин мають "на вході" рулони паперу, а "на вихо-
ді" — сфальцьовані віддруковані з обох боків аркуші
(зошити). Застосовувати такі машини доцільно, починаючи з
тиражу в 25—30 тис. примірників, оскільки при малих
тиражах буде відчутна втрата паперу на технічні відходи.

Швидкість друкування на офсетних аркушевих друкар-
ських машинах становить 6—10 тис. відбитків за годину, на
аркушевих машинах високого друку — до 4,5 тис. відбитків за
годину. При використанні машин високого друку час, необхід-
ний для підготовки машини до друкування, суттєво більший,
ніж при друкуванні на офсетних машинах. Тому і загальні за-
трати часу, необхідні при випуску одного і того самого ви-
дання способом високого друку, вищі, ніж при використанні
офсетної технології.

Якщо книга містить схеми, діаграми, креслення, рисунки
— штрихові оригінали, виконані тушшю лініями з однаковою
насиченістю, то таку книгу можна виготовляти за технологією
як офсетного, так і високого друку.

Коли видавничий оригінал містить значну кількість
півтонових ілюстрацій, то для їхнього відтворення варто від-
дати перевагу офсетному друку.

При випуску книги з багатокольоровими ілюстраціями
(малюнки, рисунки, слайди, складні кольорові діаграми тощо)
вибір офсетної технології наперед визначений, оскільки тільки
у цьому випадку видання буде оптимальним за якістю полі-
графічного виконання і за економічними показниками. З дея-
ким спрощенням можна сказати, що для відтворення кольо-
рових оригіналів (альбомів, дитячих книг, ілюстрацій, кален-
дарів тощо) необхідно використовувати спосіб офсетного дру-
ку. Варто також відзначити, що офсетний друк вважається ви-
гідним при великих тиражах. При малих тиражах майже всю-

ди використовуються способи друку, об’єднані терміном
"цифровий друк".

Зовсім малим є обсяг видань, що випускаються способом
глибокого друку. За його допомогою ще зовсім недавно друкува-
лись зазвичай журнали, альбоми, де переважають репродукції
чорно-білих і кольорових фотографій, оскільки якість відтво-
рення оригіналів з великою площею тіней різної інтенсивності
способом глибокого друку дуже добра — соковиті, глибокі тони.
Поступова заміна масової видавничої продукції спеціалізованими
виданнями, які відповідають вузьким інтересам соціальних і
професійних груп, означає неминучий перехід до малотиражного
друку. Через дороговартісну і трудомістку підготовку формного
циліндра глибокий друк виявився неготовим до цього переходу і
поступився значним сегментом ринку журнальної, рекламної та
іншої комерційної продукції рулонному офсету. Глибоким
друком сьогодні друкуються переважно видання, що містять
велику кількість півтонових ілюстрацій при значному тиражі
(понад 1 млн пр.), а також з безперервним рисунком, що потребує
виготовлення безстикових формних циліндрів. В основному це
етикеточна та пакувальна продукція. Однак, завдяки потенційним
можливостям цей спосіб може бути застосований (і застосовує-
ться за кордоном) для друкування високохудожньої продукції.

Незважаючи на значні успіхи електронного кольоро-
поділу, що у більшості випадків визначає якість видань, спо-
соби друкування мають певні обмеження. Наприклад, оптична
густина, яка визначає насиченість зображення, при офсетному
друці зазвичай не перевищує навіть на крейдяному папері
1,7—1,8 одиниці. Тому вимоги зробити насиченішими деякі
ділянки репродукції картини, написаної маслом соковитими
мазками, не завжди можуть бути реалізовані. У той самий час
при використанні способу глибокого друку оптична густина
може досягати 2,5—3,0 одиниць, однак на світлих ділянках
зображення передача градацій надто ускладнена. На відтво-
рення цим способом ряду оригіналів, наприклад, виконаних
аквареллю, накладаються певні обмеження.

Створення багатокольорових зображень способом висо-
кого друку суттєво менш нормалізоване, ніж в офсеті, і крім
того, пов’язане зі складністю і довготривалістю приправляння
кольороподілення друкарських форм у друкарській машині
високого друку перед початком друкування.
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