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В статье исследованы особенности всех современных листо3

проводящих систем офсетных печатных машин и разработа3

на их классификация согласно выделенным ключевым пара3

метрам.

A modern sheet transferring systems of all modern printing

presses are analyzed in the article and its classification is

offered.
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Постановка проблеми 

Провідні виробники дру�

карського устаткування пропо�

нують все більш широкий спектр

обладнання з певними конст�

рукційними особливостями, для

можливості фокусування полі�

графічного підприємства на пев�

ному спектрі виготовленої про�

дукції, підвищення технологіч�

ності процесу її виробництва. 

Відомо, що останнім часом

все більш помітною є тенденція

до підвищення якості друку із

одночасним ускладненням

технічної сторони процесу: все

більш популярними стають за�

мовлення на багатофарбовий

друк на різноманітних паперах

та картонах, невсотувальних та

структурованих матеріалах, з

подальшим лакуванням, тис�

ненням чи ламінацією. Надзви�

чайно велику увагу нині приділя�

ють якості поліграфічного вико�

нання продукції, зокрема, якості

друку. Якість друку напряму за�

лежить від технічних можливос�

тей та стану друкарського об�

ладнання. В першу чергу мова

йде про стан аркушепровідної

системи (далі — АПС) офсетної

друкарської машини. Адже саме

АПС в цілому та її окремі еле�

менти впливають на проходжен�

ня матеріалу через всі дру�

карські секції офсетної машини,

і, як результат, на якість віддру�

кованого відбитка.

Основною відмінністю всіх

сучасних друкарських машин з

точки зору конструкційних особ�

ливостей є: фарбовість (кіль�

кість секцій), тип побудови, на�

явність/відсутність функції пе�

ревороту аркуша, діаметр дру�

карських циліндрів, тип захватів,

тип подачі та проходження арку�

ша, наявність/відсутність лаку�

вальних секцій і т. д.

Аналіз попередніх

досліджень

В результаті аналізу публі�

кацій в літературних та патент�

них джерелах, та даних вироб�

ників поліграфічного обладнан�

ня було встановлено, що питан�

ня комплексного аналізу АПС не

розглядалося в повній мірі.

Відомі дослідження, що врахо�

вують конструкційні особливості
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побудови АПС [1, 2] та побудову

системи перевороту аркуша [3].

При цьому не враховано

взаємозв’язок, що існує між

всіма елементами АПС, та його

вплив на якість друку. У роботах

Румянцева досліджувалися пи�

тання проходження аркушів в

машинах, з різними типами по�

будови АПС [4, 5]; типи переда�

вальних та переворотних

циліндрів типи захватів та їх сис�

теми, особливості систем по�

дачі аркуша та вивідних при�

строїв [6–9]. Проте в жодному з

раніше проведених досліджень

не було комплексно розглянуто

всю АПС, а детально розгляда�

лись лише її окремі кон�

струкційні елементи.

Таким чином, можна стверд�

жувати про високу актуальність

аналізу комплексу елементів

АПС та їх класифікації за певними

ознаками. З наукової та технічної

точки зору актуальним є питання

можливості виокремлення груп

факторів та наявність зв’язку між

ними у контексті впливу на якість

відтворення поліграфічної про�

дукції різних типів.

Мета роботи

Метою даної роботи було

проаналізувати всі існуючі кон�

струкційні рішення від вироб�

ників обладнання щодо побудо�

ви АПС та згрупувати їх за базо�

вими ознаками; визначити та

дослідити вплив кожного з виз�

начених факторів на якість дру�

кування на певному типі ма�

теріалів; розробка класифікації

на основі раніше визначених оз�

нак та визначити вплив певних

конструкційних особливостей

друкарського обладнання на

можливість вирішення чітких

технічних завдань. На основі про�

ведених досліджень можливо

розробити технологічні рішення

щодо оптимізації технологічного

процесу випуску певного типу

поліграфічної продукції; про�

аналізувати доцільність та техно�

логічну можливість випуску зада�

ного типу продукції на існуючому

обладнанні; обрати друкарське

обладнання з урахуванням особ�

ливостей побудови АПС дру�

карської машини для виконання

запроектованих задач.

Результати проведених 

досліджень

В ході проведених

досліджень було проаналізова�

но побудову АПС більше ніж 60

офсетних друкарських машин

таких виробників: Heidelberg,

manroland, KBA, Mitsubishi,

Komori, Hamada, Ryobi,

Shinohara, Sakurai. В кожній ар�

кушевій друкарській машині, що

розглядалась, було виокремле�

но основні показники та особли�

вості побудови: максимальний

формат аркуша, фарбовість

(кількість секцій), швидкість

друку, наявність та тип системи

перевороту аркуша, система ар�

кушепередачі, тип розташуван�

ня циліндрів, діаметр дру�

карського циліндра, тип за�

хватів. В ході досліджень де�

тально аналізувався вплив кож�

ного вищезазначеного фактора

на якість друку на різних типах

матеріалів.

В результаті детального роз�

гляду та вивчення кон�

струкційних особливостей АПС

було визначено основні ознаки,

за якими можна класифікувати

всі АПС аркушевих друкарських

машин (див. рис.).



Після аналізу конструкційних

особливостей АПС кожної дру�

карської машини, згрупувавши

АПС за визначеними ознаками

стало можливим вперше

розділити АПС аркушевих дру�

карських машин на 4 типи: лег�

кий клас, універсальний, гібрид�

ний та важкий класи за су�

купністю певних ознак кла�
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Класифікація аркушепровідних систем офсетних друкарських машин



сифікації. Ключовими показни�

ками для даного розподілу є на�

ступні: схема розташування

циліндрів, система передачі ар�

кушів, діаметр друкарських

циліндрів. Слід зауважити, що

такий розподіл дозволяє

пов’язати експлуатаційні влас�

тивості друкарської машини з

можливістю роботи із певним

типом продукції за умови збере�

ження певних показників якості.

Саме вищеперераховані три

показники стали основою для

розподілу, адже надзвичайно

важливе значення на мож�

ливість задруковування різно�

манітних матеріалів має діаметр

друкарського циліндра та

взаємне розташування цилінд�

рів у парі «друкарський—пере�

давальний циліндр». 

Сучасні аркушеві друкарські

машини, як правило, оснащені

друкарськими циліндрами оди�

нарного, подвійного чи потрій�

ного діаметрів (не зустрічається

на аркушевих машинах). Зміна

діаметру дозволяє оптимізувати

процес перевороту аркуша і

впливає на стабільність його пе�

редачі між друкарськими

секціями. Враховуючи спе�

цифіку кінематичної схеми пе�

редачі, важливе значення має

розміщення друкарського ци�

ліндра відносно передавально�

го. Це взаєморозміщення, у ви�

падку аналізу побудови дру�

карських машин, що не мають

планетарної або лінійної побу�

дови, можна описати «годинни�

ковою схемою».

Дана схема уявно суміщає

центр годинника з центром оф�

сетного циліндра, при цьому го�

динна стрілка направлена на

центр друкарського циліндра, а

хвилинна — на центр формного.

Якщо центр офсетного циліндра

знаходиться ліворуч від верти�

кальної осі, то годинна стрілка

показує 5 годин, а при

розміщенні центру офсетного

циліндра праворуч від верти�

кальної осі — 7 годин. Зазначені

вище варіанти названі

відповідно до розміщення го�

динної стрілки «на 5 годин» та

«на 7 годин».

При схемі «на 5 годин» в мо�

мент передачі аркуша з дру�

карського на передавальний

циліндр «хвіст» відбитка ще не

повністю виходить з зони дру�

карського контакту. Якщо

замість передавального аркуш

передається на переворотний

циліндр чи циліндр типу «скеле�

тон», це може призвести до не�

коректної передачі аркуша чи

його деформації, що викликане

особливістю роботи захватів, за

рахунок різниці в діаметрах та

конструкційних особливостях

циліндрів. Однією з переваг да�

ної схеми слід вважати простоту

конструкції та її компактність.

Найчастіше вона застосо�

вується в друкарських машинах

формату B2 та В3 (наприклад,

Heidelberg SM 74, MAN Roland

300).

При схемі «на 7 годин» в мо�

мент проходження аркуша до

передавального циліндру

«хвіст» відбитка вже виходить з

зони друкарського контакту, що

дозволяє без перешкод транс�

портувати аркуш далі. При такій

схемі не має значення тип та

діаметр циліндра, на який пере�

дається аркуш після дру�

карського, адже в момент

транспортування аркуш всією

площиною виходить з зони дру�
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кування. Ключова перевага —

усунення дробління внаслідок

вислизання аркуша з клапанів

передавального циліндра та оп�

тимальне використання пере�

давальних циліндрів подвійного

діаметру.

Щодо типу передавальних

циліндрів, то конструктивно

можливим є три варіанти: «кла�

сичний» каркасний передаваль�

ний циліндр, що в процесі екс�

плуатації вимагає використання

противідмарювальних мате�

ріалів; циліндр типу «скелетон»,

що являє собою пустотілий кар�

кас циліндра, сприяє пришвид�

шеному висиханню та закріплен�

ню фарби на аркуші під час його

проходження між секціями та

повністю виключає можливість

відмарювання; та безкаркасний

циліндр з кареткою�захватом,

що також виключає можливість

виникнення відмарювання, хоча

потребує більш точних настрой�

ок та періодичної зміни та регу�

лювання системи захватів. 

За типом передачі аркуша

АПС в офсетних друкарських

машинах бувають одно�, три� та

п’ятициліндрові (залежно від

кількості проміжних переда�

вальних та переворотних

циліндрів). Надзвичайно рідко

зустрічаються АПС з ланцюго�

вою передачею аркушів. 

В результаті проведених

досліджень було встановлено,

що саме ці три ключові показни�

ки визначають технічні можли�

вості АПС та друкарської маши�

ни в цілому, специфіку її роботи,

продуктивність, разом з тим, всі

інші визначені показники, виз�

начені ознаками класифікації,

інші ж не мають такого значного

впливу на процес. Слід зауважи�

ти, що в даному випадку спос�

терігається розподіл згідно

принципу Парето: 80 % впливу

на якість забезпечується лише

20 % елементів АПС. Інші 80 %

елементів мають вплив лише на

20 % коригування якісних показ�

ників.

Розподілення АПС на типи

дає можливість значно спрости�

ти вибір друкарської машини

для виконання певних задач чи

то зважити і спрогнозувати тех�

нологічність, економічність та

якість виконання тих чи інших

задач на існуючому обладнанні

та, за необхідності, пристосува�

ти технічний процес до виконан�

ня поставлених завдань без

втрати рівня технологічності,

економічності та якості. 

Висновок

В результаті проведеного

аналізу конструкційних особли�

востей побудови сучасних арку�

шевих друкарських машин було

запропоновано нову класифі�

кацію АПС, що враховує всі еле�

менти даної системи та їх вплив

на якість друку. В класифікації

введено нову ознаку, що дає

можливість пов’язати кон�

струкційні особливості певної

машин із заданими параметра�

ми якості друку та спектром за�

стосування обладнання.

Розроблена класифікація до�

зволяє наглядно визначити на�

явність певної технологічної

особливості друкарської маши�

ни чи проаналізувати сумісність

деяких конструктивних рішень.

За допомогою класифікації та�

кож можливо підібрати облад�

нання під певні технічні задачі чи

оптимізувати існуючий техно�

логічний процес.
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