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УДК 655.3.02

Способи друку та їхнє використання*

Інші способи друку. Промислова революція пов-
ністю змінила підхід до виготовлення поліграфічної про-
дукції. З винаходом більш складних друкарських машин і
матеріалів для друкарських форм удосконалювались тра-
диційні способи друку і виникали нові. Так з’явились ти-
поофсет, флексографія і трафаретний друк. Процес розвит-
ку поліграфії безперервно продовжується та привів до
виникнення принципово нового  друку — цифрового.

Типоофсет або "сухий офсет" — спосіб високого не-
прямого друку, під час якого фарба з друкувальних еле-
ментів форми високого друку переноситься на папір не
прямо, а через еластичне полотно (офсетний циліндр). Зав-
дяки цьому стало можливим застосування типоофсету
для оформлення циліндричних предметів. Інші способи
друку тут далеко не завжди можна використати. Справа в
тому, що поверхні предметів у більшості випадків надто
нерівномірні, і для того, щоб забезпечити в усіх точках
зображення контакт між друкарською формою і предме-
том, що задруковується, необхідно використати пружинис-
тий елемент, яким і слугує офсетне полотно. Поєднання
всіх особливостей і забезпечує успіх типоофсету в паку-
вальній промисловості, а саме в галузі задруковування
предметів з уже сформованою складною геометрією по-
верхні і суттєвою нестабільністю властивостей.

Флексографський друк — різновид високого друку
із застосуванням фотополімерних форм і синтетичних
малов’язких швидковисихаючих фарб.

Флексографський спосіб друку дає якість відбитка,
подібну до тієї, що досягається при високому і офсетному
способах,  але він є єдиним способом друку,  яким можуть
задруковуватися майже всі види паперу, тонка фольга,
товстий картон, пакувальні матеріали з шорсткою по-
верхнею і тканини. Флексографський друк при малих тира-
жах дуже неекономічний, собівартість одиниці продукції
надто висока через значну собівартість друкарської форми.
Тому, як правило, майже всі флексографські друкарські
машини — рулонні ротаційні для друкування замовлень
великими тиражами.

Оскільки у цьому способі друку використовувалися
анілінові синтетичні барвники, то флексографію іноді ще
називають "аніліновий друк". Спочатку друкарські форми
виготовляли матрицюванням з каучуку, а після створення
фотополімерів —  експонуванням і вимиванням.  Для
друкарських форм використовують, як правило, офсетне
гумотканинне полотно (пластини).

Сучасні форми можуть переносити однорідну фарбо-
ву плівку при задрукуванні суцільних заливних ділянок
(плашок) і дають дуже мале розтискання під час друкуван-
ня тексту, штрихових і растрових зображень. Вони також
гарантують чіткість елементів на виворітку, відсутність
заливання фарбою проміжкових елементів форми і краще
градаційне відтворення півтонів на відбитку.

Від останнього покоління фотополімерних формних
пластин чекають більшого. Друкарські форми на їхній
основі мають бути сумісними з усіма типами фарб — не
тільки з водними фарбами або з фарбами ультрафіолето-
вого затвердіння (друкарські фарби, які закріплюються на
відбитку під дією ультрафіолетового випромінювання).

Флексографський друк ідеально підходить для виго-
товлення усіх видів етикеток і пакування. Проте сфера
його застосування стрімко розширюється. Сьогодні значну
кількість різних видів поліграфічної продукції в усьому
світі друкують, використовуючи флексографію, це журна-
ли, рекламна продукція, книги і газети.

Трафаретний друк — спосіб друку, при якому дру-
кувальні елементи форм пропускають крізь себе фарбу, а
проміжкові її затримують.  Друкарська форма для класич-
ного трафаретного друку являє собою сітку, яку покри-
вають спеціальною світлочутливою емульсією. Далі за
принципом фотографії наноситься зображення, проми-
вається водою — і трафарет готовий.  Його накладають на
друкарську поверхню і зверху наносять фарбовий шар.
Фарба розподіляється по трафарету за допомогою ракеля і
проникає крізь вільні отвори сітки на матеріал, що задру-
ковується. Цей спосіб забезпечує найбільшу товщину фар-
бового шару — до 100 мкм (тоді як в офсетному плоскому
друці — до 2  мкм).  Такий фарбовий шар дає фізично від-
чутну рельєфність друкарського зображення. Спосіб тра-
фаретного друку застосовують при друкуванні визитівок,
запрошень, рекламної продукції. Різновидом трафаретного
друку є шовкографія. Трафаретом для шовкографії пер-
вісно слугував шовк, який у сучасній поліграфії замінили
нейлонові чи металеві сітки частотою 4—200 ниток/см і
товщиною приблизно 18—20 мкм.

Ризографія — спосіб друку, що застосовується в спе-
ціальних друкарських апаратах — дуплікаторах. Заснова-
ний частково на офсетному принципі, і частково — на тра-
фаретному способі. Головна перевага цього способу друку
— оперативність і мала собівартість невеликих тиражів.
Оригіналом може бути відбиток із лазерного принтера, а
якщо дуплікатор має спеціальний вбудований блок для
приєднання до комп’ютера, то оригінал може виводитися
прямо з файла.

До недоліків цього способу друку варто віднести не-
можливість використання глянцевого паперу через рідкі
фарби, невелику роздільну здатність, складність відтворен-
ня з кольорових тонових оригіналів.

Цифровий друк. Із розвитком комп’ютерних техно-
логій, появою різноманітного програмного забезпечення і
обладнання поліграфія суттєво змінилась. Нові вимоги
ринку, прискорення ритму життя змушують її ставати мо-
більною чи, точніше, оперативною. У зв’язку з цим все
більшої популярності набуває цифровий друк — виготов-
лення тиражної друкованої продукції за допомогою "циф-
рового" обладнання. Під цифровим обладнанням розу-
міють устаткування (ксерографи, ризографи, плотери тощо),
що друкує безпосередньо з електронних файлів, отриманих
від робочих станцій. Цифровий офсетний друк поєднує
принцип ксерографічного й офсетного друку та є най-
сучаснішим видом останнього. За допомогою цієї техноло-
гії зображення наноситься на друкарську форму, безпосе-
редньо встановлену в машину, шляхом прямого експону-
вання, лазерного гравіювання або іншого способу створен-
ня друкувальних і проміжкових елементів з управлінням
від комп’ютера видавничої системи. Ця технологія перед-
бачає отримання відбитків з використанням змінної дру-
карської форми, змінами в якій при кожному циклі управ-
ляє ЕОМ видавничої системи. За легкістю управління циф-
рову машину можна порівняти з принтером. Оскільки в
технологічному процесі не використовуються плівки і фор-
ми (як в офсетному друці),  значно зменшується не тільки
вартість підготовчих процесів, а й ризик втрати якості на
цих стадіях друку. Зміни можна вносити безпосередньо в
процесі виготовлення тиражу, після друкування кожного
примірника. Цей вид друку використовують для виготов-
лення невеликих тиражів продукції рекламного й інформа-
ційного характеру, таких, як візитівки, листівки, буклети,
брошури, флаєри, афіші, плакати, квитки, запрошення тощо.

*Продовження. Початок див.: Вісн. Кн. палати. — 2010. — № 4. — С. 19—21; № 6. — С. 11—12.



2

Перевага цифрового друку в тому, що перед тим, як
надрукувати весь тираж, ви маєте можливість побачити
пробний примірник, чого не можна зробити при офсетному
способі друку. Пробний відбиток допомагає оцінити якість
майбутнього тиражу, а також отримати загальне уявлення
про майбутнє видання.  Якщо зразок не задовольняє,  то
можна внести зміни перед запуском усього тиражу. При
використанні цифрового друку відпадає необхідність у до-
друкарській підготовці,  яка займає багато часу і потребує
чималих витрат. Вартість пробного відбитка дорівнює ціні
однієї копії.

Мінімальні строки підготовки і безпосередньо друку-
вання, а також безперервність цих процесів роблять циф-
ровий друк дуже оперативним.

Технічні можливості цифрових друкарських машин
дають змогу зробити відбитки бездоганної якості. Процес
друкування контролюється комп’ютером, що уможливлює
отримання точного суміщення кольорів і уникнення необ-
хідності накладання кольорів для приховування дефектів
— ця перевага притаманна тільки цифровому друку. Якість
стає особливо очевидною при друкуванні файлів, які
містять професійні фотографії натурних об’єктів чи творів
мистецтва. Відбитки, отримані способом цифрового друку,
мають насичені кольором зображення.

Цифровий друк дає можливість персоналізувати дані
і вводити нумерацію. Корективи можна вносити після дру-
кування кожного примірника тиражу. При офсетному дру-
ці це неможливо. Ще одна перевага цифрового друку —
невелика (у порівнянні з офсетом) вартість виготовлення
малих тиражів і короткі строки виконання. Макет після до-
друкарської підготовки відразу може бути віддрукований.

Недоліки цифрового друку. Незважаючи на названі
переваги, технічні можливості цифрового друку мають
деякі обмеження. Можливий тільки чорно-білий або повно-
кольоровий друк шляхом змішування чотирьох кольорів.
Вартість друкування в двох—трьох кольорах буде такою
самою, як за повнокольоровий друк. Неможливе друку-
вання золотими, срібними, а також пантонними кольо-
рами.

Цифровий друк невигідний при виготовленні серед-
ніх і великих тиражів як за собівартістю, так і за строками
виготовлення. У зв’язку з достатньо дорогими застосовува-
ними матеріалами та швидким їхнім витрачанням при
збільшенні тиражу, наприклад з 300 копій до 5000, не від-
бувається здешевлення, як при офсетному друці. Незва-
жаючи на короткий додрукарський процес, час друкування
значно більший, ніж на офсеті, що робить цифровий друк
невигідним за строками виконання середніх і великих
тиражів. Для цифрового друку підходять не всі сорти па-
перу через застосування рідкої фарби.

Таким чином, можливості поліграфії постійно розши-
рюються. Завтра можуть бути винайдені нові, ефективніші
способи друку, які сьогодні важко уявити.
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