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Комплексна методика забезпечення якості репродукування 

у плоскому офсетному друці 

 

 The complex method of quality stabilization of printed  production in offset printing   was 

designed, which includes ways of effective control and standardization of all processes of pre-

press and printing stages of printing production. Also was considered influence of forming and 

printing processes on the final quality of the imprint. The essence of the actions whitch aimed at 

minimizing the influence of a exploitating environment and increasing the printing run stability 

was revealed. 

 

Якість поліграфічної продукції у плоскому офсетному друці хоч і регулюється 

параметрами друкарського процесу безпосередньо в процесі тиражування, однак саме 

елементи друкарської форми відіграють ключову роль у формуванні якісних характеристик 

відбитка. Але слід врахувати й закономірну зміну репродукційно-графічних характеристик 

оригіналу, яка має місце на різних етапах його опрацювання та пов’язана зі втратою 

градаційної передачі при перетворенні зображення. Такі спотворення є характерними не 

лише для додрукарської стадії, але й присутні і в друкарських процесах. Тож встановлення 

закономірних меж таких спотворень та розроблення можливих шляхів їх компенсації є 

важливою науковою задачею, що дозволить стабілізувати не лише формні процеси, а й 

допоможе керувати якістю друкарського процесу, що в свою чергу буте сприяти мінімізації 

кількісті технологічних відходів у процесі виготовленні друкованої продукції.  

Текстово-ілюстраційна інформація зазнає змін ще на стадіях її опрацювання у 

додрукарській стадії, а саме при створенні та адаптації оригінал-макету. Однак найбільшому 

перетворенню інформація піддається при процесах растрування та кольороподілення. Такі 

перетворення можуть спричиняти появі таких спотворень як: неточність передачі кольорів, 

зменшенні роздільної здатності та градаційні спотворення елементів зображення. Головним 

чинником таких перетворень є вплив закономірної стохастичності процесів растрування та 

кольороподілення оригінал-макету, експонування та проявлення друкарських форм.  

На підставі проведеного аналізу [1-3] були визначені параметри формного процесу, 

що мають безпосередній вплив на якість відтворення елементів друкарських форм, а саме:  

- тип пластин (характеристики копіювального шару); 

- конструкційні особливості CtP-пристрою; 

- точність налаштування процесу експонування (питома потужність лазеру, точність 

фокусування); 

- тип растрування (FM- чи AM-растр); 

- лініатура та кут нахилу растру; 

- форма растрової точки; 

- роздільна здатність; 

- параметри проявника (за наявності); 

- температура робочої зони процесу проявлення; 

- швидкість процесу проявлення. 

Важливим етапом комплексної оцінки формних процесів безперечно є вхідний 

контроль, який слід розпочати із візуальної оцінки поверхні формної пластини. Вона має 

бути рівномірно забарвленою, без різного роду точок, полос та плям. Наявність таких 

дефектів може свідчити про нерівномірність та неоднорідність товщини копіювального шару 

формної пластини. Крім того на поверхні мають бути відсутні будь які сліди механічних 

пошкоджень (вм’ятин, заломів тощо), інакше якість процесу експонування по всій площі 

форми може дещо різнитися, так як фокусна відстань буде різною. Також важливо 
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періодично контролювати лінійні розміри та товщину формних пластин, які не мають 

перевищувати допустимі значення відповідно до стандарту ISO 12635:2008 [4].          

Для забезпечення ефективного контролю за величинами спотворень, що присутні у 

формному процесі, особливо на етапах растрування, експонування та проявлення було 

розроблено сучасну тест-шкалу, що складається із чотирьох основних груп контрольних 

елементів, а саме: контрольні шкали міри роздільної здатності та елементи якості 

відтворення геометрії мікроліній (в негативі та позитиві) та полів шахової структури різної 

роздільної здатності;  шкала елементів растрового зображення напівтонів з різною площею 

растрової точки Sвідн, від 10% до 100% з кроком 10%;  елементи растрового зображення в 

світлих частинах зображення (6 полів растрової точки 0,5 та 5%) і в глибоких тінях 

зображення (6 полів з розміром растрових точки 95 та 99,5%); поле із контрольними 

елементами тонової характеристики друкарської форми; поля із текстовими різними 

шрифтами (з засічками та без) різного розміру кеглю (1-12п.) в позитиві та негативі. 

Використання даної тест-шкали відкриває можливості не лише для проведення ефективного 

контролю якості друкарських форм, але й для побудови на основі аналізу значень 

встановлених спотворень відповідних компенсаційних величин.      

Для реалізації якісного друкарського процесу слід здійснювати заходи щодо 

контролю за налаштуваннями друкарської машини, параметрами друкарського контакту, 

проводити оперативний контроль якості відбитків та вхідний і поточний контролю 

властивостей матеріалів. Тому надзвичайно важливо здійснювати перевірку якості 

відтворення елементів пробного, контрольного та тиражного відбитків. Відповідно до 

чинних поліграфічних стандартів [5, 6] шкала контролю має містити принаймі напівтонові 

контрольні поля середніх тонів (40-50%) та напівтіней (75-80%), а також 100% поля 

CMYKRGB. Для вирішення даної задачі можна скористатись спеціально розробленою 

тестовою шкалою, наприклад, Ugra/FOGRA Digital Print Control Strip. За оцінкою якої 

пробний, контрольний та тиражний відбитки можна вважати унормованими, якщо значення 

відхилень кольорових координат за CIELAB для 100% полів та величини тонового приросту 

в середній зоні та зоні напівтіней знаходяться в допустимих межах [4-6].          

Однак в процесі друкування елементи друкарської форми зазнають суттєвого впливу, 

що призводить до зміни їх друкарсько-технічних характеристик та якості відбитка. Тож для 

забезпечення процесу якісного репродукування поліграфічної продукції слід комплексно 

вивчати не лише процеси виготовлення, а й процеси експлуатації друкарської форми. 

Виявлення чинників, які безпосередньо впливають на зміну друкарсько-технічних 

характеристик елементів друкарської форми дозволить мінімізувати влив експлуатаційного 

середовища та дасть змогу збільшити тиражну якість сучасних формних матеріалів.    

На підставі проведених досліджень [7-10] було встановлено, що найбільш суттєвий 

вплив на зміну властивостей елементів друкарської форми чинить зона друкарського 

контакту, а саме: фізико-механічний вплив на елементи друкарської форми сил тертя 

контактуючих поверхонь форма-декель; зміни впродовж накладу показників 

зволожувального розчину, що впливає на якість змочування проміжних елементів 

друкарської форми; при друкуванні окремими серіями фарб (металізовані, Pantone, УФ-

закріплення) можливе утворення хімічно агресивного середовища, що призводить до більш 

активного зношення робочої поверхні елементів друкарської форми. Для мінімізації   впливу 

наведених факторів слід провести такі заходи [8-11]:  

- розробити комплекс заходів щодо раціонального підбору та застосування сучасних 

формних матеріалів;  

- розробити добавки до зволожувального розчину, що дозволять стабілізувати його 

показники та покращити процес зволоження проміжних елементів;  

- розроблення методики оперативного контролю якості тиражної стабільності 

сучасних друкарських форм. 
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Рис. 1. Узагальнена схема методики забезпечення якості репродукування у плоскому 

офсетному друці 
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Запропоновані заходи реалізовані у вигляді комплексної методики забезпечення 

якості репродукування у плоскому офсетному друці (див рис), яка містить такі головні етапи: 

вхідний контроль та підготовку матеріалів; діагностику формного обладнання та контроль 

якості виготовлених друкарських форм; аналіз процесу друкування та якості отриманих 

відбитків; об’єктивну оцінку параметру тиражної стабільності друкарської форми.   

Використання розробленої комплексної методики дозволить стабілізувати показники 

якості друкованої продукції не лише за рахунок стандартизації та всебічного контролю 

виробничих процесів на додрукарській та друкарській стадіях, а й сутєво  мінімізувати вплив 

технологічного середовища під час процесів виготовлення та експлуатації сучасних 

друкарських форм, що суттєво розширить діапазон їх тиражної стабільності та призведе до 

стабілізації якісних показників відбитків в межах визначеного накладу.   
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