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Wiedza potrzebna do przygotowania publikacji do druku jest bardzo szeroka.

Trzeba nie tylko poznaæ dok³adnie oprogramowanie DTP, nauczyæ siê obróbki grafiki, 

skanowania zdjêæ, ale tak¿e zaznajomiæ siê z podstawowymi zasadami poligrafii, 

poznaæ ró¿ne metody druku, wreszcie nauczyæ siê specyficznego drukarskiego jêzyka, 

by móc porozumieæ siê z drukarni¹. I to nie wszystko: proces przygotowania do druku 

obejmuje tak¿e planowanie zadañ oraz kontrolowanie bud¿etu. 

Ksi¹¿ka „Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobiæ?” przekazuje projektantom 

i kierownikom studiów graficznych ca³¹ wiedzê niezbêdn¹ by profesjonalnie, szybko 

i bez wydawania zbêdnych �rodków przygotowaæ do druku ka¿d¹ publikacjê.

Jej autorzy w przystêpny sposób wprowadzaj¹ w �wiat DTP, przedstawiaj¹c zarówno 

podstawowe informacje, jak i bardziej zaawansowane niuanse, które czêsto decyduj¹ 

o powodzeniu projektu.

Poznasz: 

• Tryby kolorów 
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• Formaty plików 
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• Zagadnienia zwi¹zane z obrazami cyfrowymi 

• Aparaty cyfrowe 
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• Zagadnienia zwi¹zane ze skanowaniem 

• Metody sprawdzania, czy projekt jest prawid³owo przygotowany do druku 

• Sposoby na unikniêcie zbêdnych wydatków 

• Rodzaje papieru stosowane w druku 

• Próby, w tym próby cyfrowe

Sprawdzianem Twoich umiejêtno�ci mog¹ byæ quizy, którymi koñcz¹ siê poszczególne 

rozdzia³y tej ksi¹¿ki. Po ich pomy�lnym rozwi¹zaniu mo¿esz byæ pewien, ¿e �wiat 

skanowania i drukowania nie bêdzie mia³ dla Ciebie tajemnic. 
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ODSTAWY

ROFESJONALNEGO

RUKU

Drukowanie jest wielokrotnym powielaniem obrazów. Utworzenie obrazu lub ry-
sunku jest sztuką, reprodukcja obrazu w wielu egzemplarzach jest drukowaniem.

Ludzkość zna druk od wieków. Chociaż Gutenberg skonstruował pierwsze ruchome
czcionki w roku 1440, Chińczycy i Koreańczycy drukowali za pomocą bloków już
w 1041 roku.

W książce tej używamy terminu „profesjonalne drukowanie” w celu opisania
wszystkich czynności związanych z drukiem, a realizowanych w specjalistycznych
punktach usługowych lub drukarniach. Nie chodzi tutaj o punkty usług kserogra-
ficznych ani o biurowe kserokopiarki.
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Profesjonalne punkty usług poligraficznych
Sieci poligraficznych zakładów usługowych powstały z niewielkich punktów usługowych i labora-
toriów poligraficznych i oferują każdą możliwą usługę druku. Dla wielu małych firm takie profe-
sjonalne punkty usługowe oferują możliwości, które dotychczas posiadały jedynie specjalne działy
odpowiedzialne za publikacje i reklamę w wielkich korporacjach.

Większość punktów usługowych posiada niesłychanie zaawansowane urządzenia, w tym wysoko-
wydajne kserokopiarki mogące segregować i zszywać obszerne publikacje w bardzo krótkim czasie.
Znajdziemy tam również kolorowe kserokopiarki, kserokopiarki wielkoformatowe i urządzenia
do okładania i bindowania dokumentów.

Niektóre punkty wynajmują klientom komputery i drukarki na godziny, na miejscu można wtedy
wydrukować swoje prace na znajdujących się tam zwykłych drukarkach biurowych, a także na
drukarkach wysokiej klasy oraz naświetlarkach.

Wiele firm uświadomiło sobie, że to, co kiedyś drukowane było w małych drukarniach, może być
z powodzeniem wydrukowane w punkcie usług poligraficznych. W miarę, gdy małe drukarnie
miały coraz mniej pracy i zleceń, w ich ofercie obok tradycyjnego druku pojawiło się również
kopiowanie lub całkowicie zmieniły swoją ofertę na usługi druku cyfrowego. Jednak nadal musi-
my znać różnicę między drukiem a kserowaniem.

Małe drukarnie
Małe drukarnie specjalizują się w obsłudze lokalnych firm oraz przedsiębiorstw, w związku z czym
drukują gazety, broszury, zaproszenia, papeterie, etykiety, koperty, karty menu, druki, formularze,
wizytówki, naklejki, katalogi itd. Po inwazji sieci punktów usługowych małe drukarnie odpowie-
działy na atak, dlatego większość z nich oferuje usługi druku cyfrowego lub usługi kserograficzne.

Profesjonalne drukarnie o zasięgu krajowym
Profesjonalne, duże drukarnie są ogromnymi przedsiębiorstwami drukującymi gazety ogólnokra-
jowe, książki, opakowania, oferty handlowe lub roczne raporty dla głównych korporacji z całego
świata. Większość tych drukarni zajmuje się wyłącznie tradycyjnym drukowaniem lub drukowa-
niem cyfrowym na dużych maszynach.
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Kopiować czy drukować?
W miarę, gdy kserokopiarki, zwłaszcza kolorowe, stają się coraz bardziej zaawansowane, wybór
między tradycyjnym drukiem a kopiowaniem jest coraz trudniejszy. Decyzja nie jest prosta. Istnie-
je wiele kryteriów, które musimy wziąć pod uwagę. Oto pewne wskazówki.

Kryterium Maszyna drukarska Kserokopiarka

Jakość

Istnieje oczywista różnica między wyglądem
dokumentu kserowanego a dokumentu
drukowanego. Jeśli chcesz najwyższej jakości,
idź do drukarni.

� Duże obszary jednego koloru są bardziej
jednolite na wydrukach z maszyny
drukarskiej.

� Drukowanie rozpoczyna się od oryginału,
który zwykle uzyskujemy za pomocą
naświetlarek o wysokiej rozdzielczości,
przez co czcionki i linie są wyraźniejsze
i ostrzejsze.

� Większość kserokopiarek nie
odwzorowuje zbyt dobrze fotografii
i obrazów o małym kontraście.

� Toner wykorzystywany przez
kserokopiarki może odklejać się
od papieru znacznie łatwiej niż farba
drukarska używana w drukarniach.

Względy ekonomiczne

Koszty kopiowania i drukowania zależą
w największym stopniu od liczby kopii.

� Drukowanie w drukarni wiąże się
z wysokimi kosztami przygotowania
dzieła i maszyny drukarskiej, lecz
im większy nakład, tym mniejszy koszt
wydruku jednej kopii.

� Drukowanie w drukarniach jest bardziej
ekonomiczne przy nakładach większych
niż 1 000 sztuk.

� Druk cyfrowy jest doskonałym
rozwiązaniem przy nakładzie
od 500 do 1 000 kopii.

� Koszty kserowania są zwykle ściśle
określone i niezmienne — jedna strona
kosztuje tyle samo, niezależnie od tego,
czy wykonujesz dziesięć, czy sto kopii.

� Opłacalność kserowania jest najwyższa
przy nakładach do 500 kopii.

Czas

Istnieją ogromne różnice czasowe między
całkowitym czasem wykonania dzieła
w drukarni i w punkcie ksero.

� W drukarni przygotowanie dzieła
do druku i przygotowanie samych maszyn
zajmuje więcej czasu.

� Druk cyfrowy natomiast jest znacznie
szybszy niż tradycyjne drukowanie.

� Kserowanie może się rozpocząć już
w chwili dostarczenia materiałów.

Materiały

Kserokopiarki mogą drukować na
niewielkiej gamie papierów i materiałów.
W przypadku maszyny drukarskiej mamy
o wiele większy wybór.

� Możemy drukować na tworzywach,
foliach winylowych i wielu innych
specjalnych materiałach.

� Kserokopiarki nie zadrukowują dobrze
papierów fakturowanych oraz nie mogą
w ogóle drukować na tworzywach
czy foliach winylowych.
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Różne techniki drukowania
Wybór określonej techniki druku Twojego projektu nie jest czynnością, którą musisz wykonać
samodzielnie. Nawet zawodowi projektanci o wieloletnim doświadczeniu mogą nie znać różnicy
między drukiem offsetowym a rotograwiurą. Gdy zdecydujesz się zlecić druk profesjonalnej
drukarni, najbezpieczniej będzie, jak tam pójdziesz i zapytasz, która technika byłaby najlepsza
w przypadku Twojego zlecenia. Mimo to, jednak omawiamy większość technik druku wraz z krót-
kim wyjaśnieniem, dlaczego w drukarni mogą zasugerować tę technikę, a nie inną.

Typografia
Typografia jest najstarszą techniką druku i często jest też tym, co większość ludzi ma na myśli, gdy
usłyszy słowo drukowanie. W typografii wykorzystuje się metalową płytę, zwaną formą drukową,
zawiera ona obraz, który ma zostać przeniesiony na papier lub inny materiał. Czasami zamiast
jednej dużej formy wykorzystuje się kompozycję mniejszych form lub zgrupowanych pojedyn-
czych czcionek wykonanych z metalu, drewna lub gipsu. Powierzchnia elementów drukujących
znajduje się nad powierzchnią pozostałej części płyty, dlatego technikę tę zalicza się do grupy
technik wypukłych. Wypukłe powierzchnie pokrywane są farbą drukarską za pomocą specjalnych
wałków. Następnie do formy drukowej przyciskany jest papier.

Druki uzyskane w tej technice mogą być bardzo wyraźne i ostre. To wspaniały, namacalny rodzaj
druku, ponieważ na papierze możemy wyczuć wgłębienia powstałe na skutek nacisku metalowych
czcionek. Jeżeli jednak dostatecznie dobrze przyjrzymy się krawędziom na wydruku typograficznym,
spostrzeżemy obwódkę wokół poszczególnych fragmentów obrazu, gdzie farba jest gęściej nałożona.

Chociaż przez lata była to najbardziej popularna (i przez lata jedyna) technika drukowania, dzisiaj
typografia jest niezwykle rzadko wykorzystywana w przemyśle drukarskim. Stała się raczej pewną
piękną formą sztuki praktykowaną przez pasjonatów typografów i drukarzy.

Fleksografia
Zasada drukowania w technice fleksograficznej jest taka sama jak drukowania typograficznego,
czyli elementy drukujące znajdują się powyżej powierzchni płyty drukarskiej i elementów niedru-
kujących. W technice tej, jak można wywnioskować na podstawie nazwy, płyta drukowa wykonana
jest z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego, dzięki czemu jej powierzchnia może dostoso-
wywać się do nierówności zadrukowywanego materiału. Czyni to technikę fleksograficzną bardzo
użytecznym procesem drukarskim. Pierwotnie technika fleksograficzna wykorzystywana była do
drukowania na papierowych torbach, kartonowych pudłach i innych materiałach pakowych, lecz
dzięki szybko schnącej farbie idealnie nadaje się do zadruku śliskich i gładkich powierzchni, jak
foliowe torby na zakupy, kartony na mleko, a nawet zasłony prysznicowe. Gdy fleksografia osią-
gnęła odpowiedni poziom zaawansowania technologicznego, zaczęto ją wykorzystywać do druko-
wania gazet i czasopism.

Ostatnimi czasy druk fleksograficzny stał się jeszcze bardziej popularny z powodów ekologicz-
nych: inaczej niż farby wykorzystywane w innych technika drukarskich, we fleksografii wykorzy-
stywane są przyjazne dla środowiska farby wodne niezawierające szkodliwych rozpuszczalników.
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Technika wklęsłodrukowa — rotograwiura
W technice wklęsłodrukowej, odwrotnie niż w typograficznej, elementy drukujące znajdują się
poniżej powierzchni formy drukowej. Forma drukowa to wykonany z miedzi cylinder, w którym
wytrawia się określony obraz. Farba drukarska utrzymuje się w zagłębieniach formy. Gdy do formy
drukowej zostanie przyciśnięty papier, przechodzi na niego farba znajdująca się w zagłębieniach.

Technika wklęsłodrukowa doskonale nadaje się drukowania fotografii. Jednak czas i koszt wyko-
nania cylindra sprawiają, że druk tą techniką jest opłacalny w przypadku dużych nakładów. Tech-
niką rotograwiury drukuje się wiele katalogów, czasopism i dodatków do gazet.

Staloryt
Staloryt jest odmianą techniki wklęsłodrukowej, w której wilgotny papier przyciskany jest do formy
drukowej z zagłębieniami. Powstałe w ten sposób ciśnienie powoduje, że znajdująca się w zagłębie-
niach farba drukarska przywiera do papieru. Ciśnienie to powoduje również, że papier na zadru-
kowanych fragmentach nieznacznie się uwypukla, tak jak na eleganckich zaproszeniach, certyfika-
tach, papeteriach i banknotach.

Termografia
W procesie termograficznym możemy uzyskać jeszcze wyraźniejszy efekt wypukłego druku, a do-
datkowo jest to proces szybszy i tańszy, nazywany rotograwiurą dla ubogich. W termografii do na-
łożonej na papier jeszcze wilgotnej farby drukarskiej dodaje się specjalny proszek. Następnie mie-
szaninę proszku i farby poddaje się działaniu wysokiej temperatury, skąd właśnie pochodzi nazwa
termografia. Pod działaniem ciepła proszek i farba łączą się i zwiększają swoją objętość, tworząc
efekt wypukłego druku. Wiele zakładów poligraficznych produkujących firmową papeterię oraz
wizytówki ma możliwość druku w technice termograficznej.

Offset
To najbardziej popularna technika drukowania występująca czasami pod nazwą litografii. W technice
offsetowej wykorzystywane jest zjawisko chemiczne — drukujące obszary formy drukowej są od-
powiednio przygotowywane, aby przyjmowały oleistą farbę, natomiast niedrukujące obszary przy-
ciągają wodę. Jeden z wałków pokrywa niedrukujące obszary wodą, a drugi pokrywa obszary dru-
kujące farbą na bazie oleju. Ponieważ woda i olej trudno się mieszają, farba zatrzymywana jest na
obszarach drukujących, a następnie przenoszona na papier.

Offset jest najbardziej popularną techniką druku. Większość małych poligraficznych punktów usłu-
gowych dysponuje maszyną offsetową. Wydruki offsetowe można rozpoznać głównie po gładkich
krawędziach tekstu i rysunków oraz po braku wgłębień i wypukłości zadrukowanych obszarów.
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Sitodruk
W sitodruku wykorzystujemy drobną siatkę ze stali nierdzewnej lub materiału, takiego jak jedwab
lub poliester, którą montujemy na ramie. Pewne obszary sita są uszczelnione woskiem lub parafiną.
Po powierzchni sita rozprowadza się farbę, natomiast materiał, na którym ma zostać wykonany
wydruk, umieszcza się tuż pod sitem. Farba przepychana jest przez otwarte obszary sita za pomocą
specjalnej wycieraczki.
Ogromną zaletą sitodruku jest fakt, że techniki tej można używać do drukowania praktycznie na
każdym materiale i powierzchni, co czyni ją szczególnie przydatną do drukowania banerów, pla-
katów, wykonywania nadruków na koszulkach, płytach CD itd. Sitodruk niezbyt nadaje się do
drukowania fotografii i małych napisów, ponieważ podczas przechodzenia farby przez sito zatra-
ceniu ulegają szczegóły obrazu. Jeśli mówimy o sitodruku jako jednej z technik artystycznych,
nazywamy go wtedy serigrafią.

Światłodruk
We wszystkich uprzednio wymienionych technikach drukowania do odwzorowywania fotografii,
rysunków lub kolorów wykorzystuje się wzory rastrowe. Rastry są to zbiory punktów o różnych
wielkościach, ułożonych w określony wzór, odwzorowujące odcienie danego koloru — jaśniejsze
i ciemniejsze (więcej informacji na temat rastra — patrz rozdział 6.). W światłodruku wykorzystu-
jemy specjalne arkusze pokryte światłoczułą galaretą. Zastosowanie materiałów światłoczułych
pozwala na uzyskanie obrazu bez rastra, mającego ciągłą charakterystykę i zbliżonego do fotografii.
Światłodruk umożliwia lepszą reprodukcję odcieni, przejść tonalnych i kolorów na fotografiach.
Światłodruk jest procesem kosztownym i wolnym, z tego powodu wykorzystuje się go do produkcji
wydruków w krótkich seriach, na przykład specjalnych plakatów.

Kolorowy druk cyfrowy
Jedną z nowości w dziedzinie druku i poligrafii jest druk cyfrowy. Niektóre drukarki cyfrowe
wykorzystują tę samą technologię, która stosowana jest w kserokopiarkach, w innych promienie
laserów naświetlają formy drukowe wykonane z blachy offsetowej, które następnie wykorzystywane
są w tradycyjnym procesie offsetowym.
Druk cyfrowy jest idealnym rozwiązaniem dla prac niskonakładowych w pełnym kolorze, które
muszą być wykonane szybko. Druk cyfrowy to także możliwość szybkiej zmiany elementów pro-
jektu. Na przykład broszura może zawierać adres regionalnej placówki i dla każdego regionu łatwo
wydrukować pewną liczbę broszur z odpowiednim adresem. Jednak to, co zyskujesz na szybkości
i elastyczności druku cyfrowego, tracisz na szczegółowości małych elementów obrazu. Dodatkowo
koszty druku cyfrowego są zbliżone do kosztów usług ksero i wyliczane w podobny sposób (jed-
nostkowe koszty nie spadają wraz ze wzrostem nakładu), dlatego większe nakłady opłaca się bar-
dziej wykonywać w tradycyjny sposób.

Metoda bezpośredniego naświetlania formy drukowej
Metoda bezpośredniego naświetlania formy drukowej nie jest tak naprawdę osobną techniką druko-
wania — to sposób uproszczenia i przyspieszenia procesu tradycyjnego. W większości metod trzeba
przygotować określony typ formy drukowej, którą w procesie drukowania pokrywa się farbą przenoszą
następnie na papier lub inny materiał. Jednak jeszcze niedawno przed utworzeniem formy drukowej
trzeba było naświetlić pracę lub umieścić jej strony na filmie negatywowym. W metodzie bezpośred-
niego naświetlania formy drukowej omijamy film i przechodzimy bezpośrednio do formy drukowej.
Podstawowe zalety takiego rozwiązania to oszczędność pieniędzy oraz oszczędność czasu.
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Jak znaleźć drukarnię?
Drukarnię nietrudno znaleźć. Większość z nich znajduje się w książce telefonicznej. Zadzwoń do
nich i poproś o rozmowę z przedstawicielem handlowym, umów się na spotkanie i omów sprawę
Twojego projektu.

Jak wspomniano wcześniej, szczegóły projektu, który wykonujesz, powinieneś omówić z pracownikiem
drukarni, zanim włożysz w projekt zbyt wiele pracy. Przedstawiciel handlowy drukarni z przyjem-
nością poczyni pewne sugestie i pokaże Ci różne próbki papieru, kolory farb lub rodzaje oprawy.
W ten sposób łatwiej bez przeszkód ukończysz projekt.

Co przynieść na spotkanie?
Jeśli odpowiednio przygotujesz się na spotkanie z przedstawicielem handlowym drukarni, rozmowa
może być bardziej owocna. Oto kilka informacji na temat projektu, które musisz znać.

� Jaki ma być nakład? Czy potrzebujesz na teraz część nakładu, a resztę na później?
Możesz zapytać, czy możliwe jest wydrukowanie całego nakładu za jednym razem
i przechowywanie kopii, których użyjesz później.

� Na kiedy potrzebujesz projekt? Czy jest to termin elastyczny? Możesz oszczędzić
pieniądze, jeśli powiedz drukarzowi, że chętnie poczekasz do momentu, aż drukarnia
nie będzie obłożona pracą.

� Jak zamierzasz dostarczyć projekt i materiały niezbędne do jego wydrukowania?
Czy przyniesiesz oryginał wydrukowany na folii za pomocą drukarki laserowej,
czy film z naświetlarki?

� Czy masz zamiar dostarczyć dysk twardy? Jeśli tak, upewnij się, że drukarnia
będzie mogła podłączyć Twój dysk do swoich komputerów i czy posiada to samo
oprogramowanie. Może się okazać, że projekty utworzone w niektórych tanich
programach do użytku domowego lub edytorach tekstu, nie mogą być otworzone
i wydrukowane w drukarni.

� Czy w projekcie użyłeś kolorów specjalnych? Na przykład, czy do prawidłowego
i wiernego odwzorowania logo klienta wymagany jest ściśle określony kolor?
A może chciałbyś użyć koloru złotego lub srebrnego?

� Opisz projekt. Jeśli to prosta ulotka, która będzie rozsyłana pocztą, w drukarni mogą
doradzić określoną gramaturę papieru, tak aby zmniejszyć koszty wysyłki ulotki.
Jeśli jednak ulotka będzie rozdawana na ulicy lub na targach, w drukarni mogą
zasugerować użycie grubszego papieru.

� Miej świadomość wysokości swojego budżetu. Jeśli cena wydruku po wycenie w drukarni
wydaje się za wysoka, zapytaj, czy istnieje jakiś sposób na obniżenie kosztów, na przykład
użycie innego rodzaju papieru, zastosowanie mniejszej liczby kolorów i farb, mniej
kopii itd.
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Jeśli budżet jest niski
Profesjonalne wydruki nie muszą dużo kosztować. Oto kilka rad dotyczących procesu tworzenia
publikacji, dzięki którym zaoszczędzisz pieniądze.

� Druk jednokolorowy jest najtańszy. Jednak fakt użycia jednego koloru nie oznacza
wcale, że ma to być kolor czarny. Również papier nie musi być biały.

Jeśli zdecydujesz się użyć innego niż czarny koloru farby, drukarnia może obciążyć Cię
dodatkowymi, niewielkimi kosztami wyczyszczenia czarnej farby z maszyny przed
rozpoczęciem druku Twojego projektu.

� Druk dwukolorowy kosztuje mniej niż czterokolorowy.

� Jeśli używasz więcej niż jednego koloru farby i pewne kolory stykają się ze sobą,
na przykład niebieskie obramowanie wokół złotego kółka, to koszty druku mogą
wyższe. Sytuacja, gdy dwa lub więcej kolorów styka się na wydruku, nosi nazwę ciasnego
pasowania. Prawidłowe wykonanie wydruku z ciasnym pasowaniem wymaga więcej
czasu i uwagi. Jeśli kolory oddalone są od siebie o więcej niż ćwierć cala, wydruk będzie
kosztował mniej.

� Drukowanie obrazów na spad kosztuje więcej.

� Drukowanie w pełnym kolorze na jednej stronie arkusza papieru i drukowanie
w jednym kolorze na drugiej stronie tego samego arkusza, może oszczędzić trochę
pieniędzy.

� Jeśli pozwolisz, aby w drukarni, zamiast wybranego przez Ciebie papieru, użyli tańszego
papieru lub pozostałości papieru po drukowaniu publikacji innego klienta, możesz
oszczędzić pieniądze.

� Poszukaj drukarni reklamujących się w internecie, zlokalizowanych poza wielkimi
miastami lub centrami miast. Wiele tych drukarni po odebraniu Twoich plików
wydrukuje je razem z innymi pracami. Nie będziesz mógł dokonywać korekt
na poszczególnych etapach pracy drukarni, lecz oszczędzisz pieniądze.


