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Вплив офсетних друкарських форм CtP на градаційні показники відбитків 

 

In this study, the influence of photopolymeric and thermal printing plates CtP on the 

gradation indexes of the imprints were investigated. As a result of the research, graphical 

dependencies were built that allow to assess the quality of the imprints obtained on different types 

of paper and recommend the optimal printing plate. 

 

При виборі пристрою для виготовлення друкарських форм важливими параметрами 

вибору є тип джерела випромінювання, конструктивні особливості пристрою, 

продуктивність, ступінь автоматизації, простота, зручність обслуговування, термін 

експлуатації лазера, вартість. Конструкція і тип лазерного джерела орієнтовані на запис 

інформації на певному типі формних пластин, і саме коректний вибір останніх часто може 

мати вирішальне значення. Формні пластини, як правило, створюють під конкретний 

пристрій виготовлення друкарських форм з врахуванням його технічних показників, хоча 

відомі також універсальні типи формних пластин, які можуть бути використані  

в однотипних пристроях різних фірм-виробників. 

Вибір CtP-пристроїв здійснюється залежно від виду друкованої продукції та  

з урахуванням технічних характеристик пристроїв. Для пристроїв, необхідних у газетному 

виробництві, характерною є швидкість запису, і пов’язана з нею продуктивність. Оскільки, 

традиційно, в газетній продукції застосовують відносно низьку лініатуру растрування, то 

роздільна здатність запису може бути у межах 1200–1800 dpi. «Газетні» експонувальні 

пристрої оснащені фіолетовими лазерними джерелами, адже дешевизна, довговічність і 

досить висока потужність випромінювання таких джерел робить їх дуже перспективними. 

Задовольняють перерахованим вимогам пристрої площинного типу,  

у разі оснащення їх автоматизованими системами завантаження і вивантаження пластин  

і процесором для обробки експонованих пластин, змонтованим в лінію, досягається значне 

підвищення продуктивності. 

При виготовлені комерційної продукції пріоритетним є якість, а швидкість запису не 

має для таких видань істотного значення. Тому можуть бути використані експонувальні 

пристрої, які забезпечують запис з високою роздільною здатністю та повторюваністю. Це 

пристрої барабанного типу, як з внутрішнім, так і з зовнішнім барабаном, які 

використовують потужні лазерні промені в інфрачервоному діапазоні (830 нм). Вибір 

конкретної конструкції пристрою повинен також враховувати можливості з точки зору 

оснащення його лазерним джерелом певного типу. Конструкція з зовнішнім барабаном 

дозволяє встановлювати лазерні джерела, розташовані досить близько від поверхні барабана 

(і тому здійснювати запис на термочутливих пластинах, які вимагають більшої енергії)[1]. 

Формні процеси плоского офсетного друку постійно вдосконалюються, розробляються 

нові технологічні рішення в устаткуванні та матеріалах. Тому порівняння двох ключових 

технологій (фіолетової та термальної) щодо впливу на якість відбитків комерційної та 

газетної продукції є актуальною задачею, і відповідно вирішення цієї задачі надасть 

можливість застосувати найбільш ефективну технологію виготовлення пластин для 

прогнозованого одержання високих показників якості як для комерційної, так і для газетної 

продукції при мінімальних затратах. 

Метою роботи є встановлення впливу друкарсько-технічних характеристик 

друкарських форм на градаційні показники відбитків.  

Формні пластини на основі фотополімерних матеріалів найчастіше використовуються у 

газетному виробництві, де продукція не вимагає високих вимог до якості друку, але 
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пріоритетним є оперативність виготовлення друкарських форм. Як правило, максимальна 

лініатура для фотополімерних форм не перевищує 175 lpi, в той час як термальні і срібні 

можуть забезпечити 200 lpi і вище, що характерно для якісної комерційної продукції; 

діапазон градацій у фотополімерних пластин в межах 2–98 % при 175 lpi, а для термальних 

1–99 % при 200 lpi. 

Для аналізу градаційної характеристики формних пластин було розроблено тест-форму, 

яка складається з таких елементів: 

1. Контрольні поля відтворення градацій у світлинах (0…10%), тінях (90…100%) та по 

всьому діапазону градацій 0…100%. 

2. Растрові поля 10–100 % для визначення градаційних змін при експонуванні та під 

час друці. 

3. Растрові поля 0,5–5% і 95–99,5% для визначення мінімального друкарського 

елементу та пробілу; та для контролю відтворення високих світлин та глибоких тіней. 

4. Растрове зображення зі складними градієнтами та дрібними елементами 350 ррі. 

Для дослідження було обрано термальну пластину SKY (Китай) та фотополімерну 

пластину ABEZETA Ultimate (Іспанія). Технічні характеристики формних пластин наведені в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Технічні характеристики офсетних пластин 

Характеристики SKY ABEZETA Ultimate 

Товщина 0,15 мм 0,15 мм 

Формат 510×400 мм 510×400 мм 

Спектральна чутливість 830 нм 400–410 нм 

Світлочутливість 110–130 мДж/см
2
 50–60 мДж/см

2
 

Діапазон відтворювальних 

градацій 
1–99 % при 200 lpi 2–98 % при 200 lpi 

Температура проявника 22–25°С 20–24°С 

Час проявлення 20–25 сек 21–26 сек 

Тиражостійкість 
100 тис. відбитків без 

випалу 

50 – 100 тис. відбитків без 

випалу 

Термін зберігання 12 місяців 18 місяців 

 

Як видно з технічних характеристик даних пластин, вони відрізняються лише 

спектральною чутливістю та світлочутливістю, інші показники в них майже однакові. 

Термальну пластину засвітлювали на СtР-пристрої Agfa Acento S, а фотополімерну — 

на Amsky Ausetter 800 (табл. 2). 

Таблиця 2 

Технічні характеристики СtР-пристроїв 

Характеристики Agfa Acento S Amsky Ausetter 800 

Будова Зовнішній барабан Зовнішній барабан 

Тип лазера 830 нм (ІЧ лазерний діод) 
400–410 нм (фіолетовий 

лазерний діод) 

Кількість лазерних діодів 32 32 

Максимальний формат 

пластини 
830×660 мм 1130×920 мм 

Мінімальний формат 

пластини 
324×370 мм 400×300 мм 

Швидкість виводу пластин 12 пластин/год 16 пластин/год 

Роздільна здатність 2400 dpi 2400 dpi 

Товщина пластин 0,15–0,3 мм 0,15–0,3 мм 
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Виготовлення друкарських форм проводили згідно технологічних режимів, що 

регламентовані при виготовлені кожного типу формної пластини. 

Друк розробленої тест-форми проводили на друкарській машині Heidelberg GTO 52-2Р 

зі швидкістю друку 6100 арк./год. Були віддруковані наклади близько 100 примірників із 

кожної форми (термальна, фотополімерна) для трьох видів паперу (офсетний папір масою 1 

м
2
 80 г; глянцевий крейдований папір масою 1 м

2
 115 г; матовий крейдований папір масою 1 

м
2
 115 г). Для друкування використовувалася чорна фарба для офсетного аркушевого друку, 

марки CoMax фірми DongYang (Південна Корея). Офсетна фарба CoMax виготовлена на 

основі сої з урахуванням найсучасніших екологічних вимог. Завдяки своїй безпеці, не 

токсичності і відсутності запаху, фарбу можна використовувати для друку, як дорогих 

елітних видань, так і для друку шкільних підручників, дитячих книжок, журналів, упаковки 

та інших поліграфічних виробів. Цехові умови: температура повітря 19–23 °С; відносна 

вологість 45–55 %; освітленість 300 лк. Визначення оптичної густини та відсотку растрової 

крапки проводили за допомогою спектрофотометрії; для визначення розміру друкарських 

елементів використовували цифровий мікроскоп. 

За результатами проведених досліджень, можна зробити висновок, що відтворення 

градаційної характеристики на крейдованих паперах (глянцевий/матовий), надрукованих  

з фотополімерної та термальної форм (рис. 1), є практично однаковими та відповідають 

нормам закладеним у стандарту ДСТУ ISO 12647-2:2008 [2]. 

 

  
а б 

Рис. 1. Градаційна характеристика відбитків, отриманих з термальної (а) та 

фотополімерної (б) форм  

 

Спостерігаються спотворення при відтворенні високих світлин (до 10%), особливо для 

офсетного паперу, і мають стрибкоподібний характер (рис. 2), тому можна зробити висновок, 

що високих світлин краще уникати, особливо при друкуванні на офсетному папері.  

  
а б 

Рис. 2. Градаційна характеристика досліджуваних відбитків тест-форми у світлинах 0–

10 % для термальної (а) та фотополімерної (б) форм 
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а б 

Рис. 3. Градаційна характеристика відбитків у тінях 91–100 %, отриманих з термальної 

(а) та фотополімерної (б) форм  

 

Для глибоких тіней характерна нерівномірність відтворення градацій, що більше 

виражена для термальних пластин (рис. 3, а). 

Висновки. Експериментально встановлено, що фотополімерні друкарські форми 

забезпечують рівень якості відбитків, який не поступається за аналогічними показниками, 

одержаними із застосуванням термальних друкарських форм. Розроблено практичні 

рекомендації, щодо використання фотополімерних друкарських форм для виготовлення 

комерційної продукції, з метою зниження собівартості та підвищення продуктивності 

виробництва, які полягають у врахуванні наступних рекомендацій: уникати високих світлин 

до 5 % (рис. 2), так як відтворення градації 0–5 % відбувається зі спотворенням; і відповідно 

глибокі тіні 95–99 % (рис. 3), мають тенденцію до заливання, тому також рекомендовано 

контролювати їх наявність на додрукарській стадії та по можливості уникати. 
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