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Дослідження якості репродукування електрофотографічною технологією 

 

Analyzed the current state of electrophotographic technology for the production of 

printed advertising. Determined the technical and technological problems of its correct color 

reproduction by analyzing the developed test form. Developed the algorithm of printing with the 

implementation of the step-by-step control of imprints and input consumables. 

 

Світовий ринок цифрових технологій репродукування друкованої продукції постійно 

збільшує обсяги виготовлення різноманітних персоналізованих та рекламних видань — 

плакатів, запрошень, календарів, буклетів, книг, фотоальбомів, що є можливим завдяки 

наявності великої кількості копіювальних центрів, дизайн-бюро тощо із самостійним 

формуванням, додрукарським оформленням та замовленням цієї продукції через мережу 

інтернет.  

Великі можливості цифрових фотокамер, цифрових друкарських машин (ЦДМ), 

професійних програмних засобів опрацювання зображення, високошвидкісні канали передачі 

цифрових інформаційних файлів будь-яких розмірів дозволили розширити і урізноманітнити 

асортимент рекламної, сувенірної, подарункової продукції, якісне поліграфічне виконання та 

зокрема, точність кольоровідтворення якої є найголовнішою вимогою на сучасному ринку [1, 

2]. 

Враховуючи стрімкий розвиток цифрових технологій друкування, удосконалення ЦДМ, 

розширення асортименту задруковуваних матеріалів, актуальним є аналіз якості друкованої 

продукції. Причому дослідження в основному спрямовані на окреслення проблем 

кольоровідтворення в цифрових електрофотографічних друкувальних пристроях [3, 4] та 

розробку комплексної методики оцінки якості цифрового друку [5–7].  

При друкуванні на електрофотографічних ЦДМ часто виникають невідповідності 

відтворюваного зображення оригіналу і репродукцій, що зазвичай пов’язано з 

технологічними особливостями процесу: відхилення в заряді ділянок шару фоторецептора; 

через різницю нанесення тонеру на латентне зображення і подальшого його перенесення на 

задруковуваний матеріал. Оптичну густину зображення, фону й растрової структури 

визначають характеристики фоторецептора та контраст латентного електростатичного 

зображення. На роздільну, видільну здатності, діапазон відтворюваних градацій впливає 

діаметр енергетичних плям у фоторецепторі, просторова частота растрової розетки, растрова 

структура півтонів і розмір часток тонера [6]. 

Одержання ідентичних відбитків упродовж всього накладу є головним завданням і 

умовою процесу репродукування. Головні показники якості відбитків мають контролюватися 

впродовж друку замовлення, заноситися до комп’ютерної бази для подальшого аналізу та 

вивчення. На основі проведених порівнянь зафіксованих якісних параметрів відбитків 

робляться висновки щодо якості використовуваних витратних матеріалів, режимів роботи 

ЦДМ та технічного стану її конструкційних елементів; визначається плани-графіки 

проведення сервісних заходів догляду та ремонту ЦДМ. 

Дослідження оптичних показників відбитків (оптичну густину, рівномірність друку, 

градаційну передачу, візуальна оцінка якості відтворення пам’ятних кольорів тощо) за різних 

режимів друку («Фото», «DTP»,«CAD», «Документ», «Web») виконували на 

електрофотографічній ЦДМ Konica Minolta BizhubC224e з використанням розробленої тест-

форми, офсетного, крейдованого матового та глянцевого паперу масою 1 м
2 

120…300 г, 

спектрофотометра Spectro Eye X-Rite. 
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Отримані експериментальні дані виявили коливання кількісних значень одиничних 

показників якості друкованих відбитків у всіх режимах друку на всіх видах задруковуваного 

матеріалу. Оптимальне середнє значення оптичної густини (1,78 Б) має крейдований 

глянцевий папір масою 1 м
2 

200 г, найнижче (1,43 Б) — крейдований матовий папір масою 1 

м
2 

240 г, причому найбільше коливання кількісних значень спостерігалось у режимах друку 

«Web» та «DTP» й складало 0,06…0,09 Б при допуску 0,01 Б [8].  

Дослідження рівномірності друку плашки чорного кольору 100 % насичення (з 

розрахованим середнім квадратичним відхиленням R = 0,031), виявили, що найкращий 

показник рівномірності друку по вертикальному тестовому полі у всіх досліджуваних 

режимах друку має крейдований глянцевий папір масою 1 м
2
 180 г та 200 г, найгірші 

результати має крейдований матовий папір масою 1 м
2
 160 г. Характерним є те, що дефект 

нерівномірності друку добре простежується на краю відбитка у вигляді темної смуги, що 

найімовірніше викликано спрацюванням фотопровідникового шару на фотопровідниковому 

циліндрі ЦДМ та картриджу. Зазвичай дефекти фоторецептора та картриджів проявляються 

саме по краю аркушів, що свідчить про зношення світлочутливого барабану. 

Отже, дослідження електрофотографічної технології свідчать про коливання якості 

відбитків упродовж друкування накладу по всій площі і практично всіма режимами друку. 

Межі чисельних значень і допустимі відхилення для кожного параметра мають деякі 

відмінності, що в цілому характеризує розвиток вимог до якості друкованої продукції і 

методик її оцінювання. 

Тому, відповідно до [9], для систематизації таких витратних матеріалів як папір, тонер, 

матеріал фоторецептора, що використовуються у електрофотографічній технології 

репродукування, було б доцільно запровадити їх паспортизацію. Стохастичність сучасного 

поліграфічного ринку витратних матеріалів спричинює численні проблеми у технологічному 

процесі виготовлення видань, а паспортизація дозволить уникнути більшості з них.  

Виходячи з отриманих експериментальних даних, розроблено алгоритм процесу друку 

з використанням методики паспортизації матеріального потоку та контролем якості 

тиражних відбитків (рис.) на відповідному обладнанні. 

Запропоновано напрями усунення недоліків друку: розроблення тест-шкал як засобу 

контролю якості друку (репродукційно-графічних показників) із урахуванням різних типів 

задруковуваного матеріалу та режимів друку, так як більшість недоліків є слабо помітними в 

процесі друку і виявляються під час кінцевого контролю якості готового видання або 

замовником; здійснення вхідного контролю якості витратних матеріалів і застосування 

методики паспортизації матеріального забезпечення із зазначенням основних параметрів 

контролю. 

Аналіз якості відтворення відбитків електрофотографічним друком, виявив недоліки, 

що впливають на основні параметри друку (репродукційно-графічні показники), які 

систематизовано за причинами їх виникнення та способами усунення (табл.). 

В результаті проведеного аналізу якості відтворення відбитків електрофотографічним 

друком, встановлено чинники впливу (умови експлуатації ЦДМ, сировинна база, сервісне 

обслуговування, культура виробництва) на їх репродукційно-графічні показники, що 

підтверджує необхідність в розробці комплексної методики оцінки якості та відповідних 

стандартів. 
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Рис. 1. Алгоритм оцінки стабільності роботи електрофотографічної ЦДМ 
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Недоліки, що впливають на коректність кольоровідтворення, комплексну якість відбитків 

Назва дефекту Причина утворення дефекту Спосіб усунення дефекту 
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