
Techniki poligraficzne

przegląd
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Poligrafia

W dosłownym tłumaczeniu "wielokrotne 

pisanie". 

Etapy pracy poligraficznej:

 prepress 

 drukowanie

 postpress 
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Prepress

 technologia analogowa 
 przygotowanie: projektowanie, przygotowanie i obróbka 

obrazu, reprodukcja obrazu, wykonanie proofu

 montaż obrazu: impozycja i wykonanie proofu

 wykonanie formy drukowej: mechaniczne, 
fotochemiczne, elektroniczne grawerowanie 

 technologia cyfrowa 
 przygotowanie: projektowanie, przygotowanie i obróbka 

obrazu, reprodukcja obrazu, wykonanie proofu

 montaż obrazu: impozycja i wykonanie proofu

 wykonanie formy drukowej, np. elektroniczne 
grawerowanie 
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Drukowanie

To się nie da na jednym slajdzie 

Dalej będzie duuuuuuużo więcej o tym.
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Postpress

 obróbka introligatorska

 uszlachetnianie druku

 spedycja
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DTP

 ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka

Kiedyś:
pierwotnie ogół czynności związanych z 
przygotowaniem na komputerze materiałów, które 
będą później powielone metodami poligraficznymi, 
czyli: komputerowe przygotowanie do druku

Teraz:
DTP odnosi się także do przygotowywania 
dokumentów do publikacji w postaci elektronicznej 
(cyfrowej).
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DTP

Dotyczy nie tylko fazy projektowej, (tworzenia 

w programach komputerowych obrazu stron 

publikacji), ale także:

 zarządzania pracą grupową, 

 komputerowe sterowanie urządzeniami 

wykorzystywanymi w tym procesie, np. 

naświetlarkami czy maszynami drukarskimi) 
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Proces DTP

 wprowadzenie do komputera tekstu i obrazu

 obróbka elementów graficznych

 korekta tekstu

 ułożenie z wszystkich elementów gotowego projektu stron 
publikacji, łącznie z naniesieniem informacji dla drukarza i 
introligatora

Na tym etapie pracy można również umieścić informacje o 
obrazie całej składki (impozycja). 

 zapisanie danych komputerowych w postaci pliku 
postscriptowego lub pliku PDF

 W ramach DTP można również zarządzać przepływem prac w 
drukarni oraz sterować urządzeniami przygotowalni poligraficznej 
i samej drukarni. 
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Druk

 wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na 

podłoże drukowe (np. na papier). 

 Potocznie również każda kopia, czyli odbitka 

drukowa. 

 Za druk uważa się również różne techniki powielania 

tekstu i grafiki z użyciem maszyny drukarskiej lub 

metodami komputerowymi z użyciem drukarek, 

ploterów itp -
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Techniki druku

bezfarbowe 

 fotochemiczne: halogenkami srebra, diazoniowe 

 termochemiczne: bezpośrednie termiczne 

 elektrochemiczne: wyładowaniami iskrowymi 

bezformowe 

 Ink-jet: ciągły, kropla na żądanie 

 termotransferowe: z nośnikiem woskowym, termosublimacyjne 

 elektrostatyczne (druk cyfrowy): elektrograficzne, 
elektrofotograficzne, strumieniem elektronów, magnetograficzne 

z formą:

 druk wypukły: fleksogrqficzne, typograficzne, typooffsetowe

 druk płaski: litograficzne, offsetowe

 druk wklęsły: rotograwiaturowe, wklęsłolinijne, tamponowe

 druk farboprzenikalny: sitodrukowe, risograficzne 
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Techniki druku – c.d.

Artystyczne techniki druku (grafika warsztatowa):

 druk wypukły: drzeworyt, gipsoryt, linoryt

 druk płaski: litografia, monotypia

 druk wklęsły: akwaforta, akwatinta, mezzotinta, miedzioryt, staloryt, 

sucha igła

 druk sitowy: serigrafia
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Termotransfer

 Inaczej termonadruk

 Technika druku bezformowego

 termiczne wgrzanie w materiał wcześniej przygotowanego rysunku

 Obraz, który chcemy przenieść kopiujemy lub drukujemy na specjalnym 
papierze transferowym i następnie przy użyciu np. żelazka czy prasy 
termicznej (150°), przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, 
metal, szkło, porcelana.

 Termonadruk pozwala na wykonanie niewielkiej ilości kopi,– idealny w 
przemyśle reklamowym, gdy nie jest konieczna wysoka jakość. 
Stosujemy do nadruków na koszulkach, czapeczkach, ale te na 
podkładkach pod myszy, tworzywach sztucznych, drewnie.

 Nadruk ten jest dość nietrwały i łatwo ulega zniszczeniu, np. podczas 
prania, bądź działania czynników atmosferycznych – nie jest odporny 
na światło słoneczne. 

Techniki bezformowe
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Druk cyfrowy

Uwaga!!!:

W praktyce termin ten jest nadużywany dla 

całego szeregu innych zastosowań, których 

wspólnym mianownikiem jest jedynie 

znaczący wkład komputera w procesie 

przygotowania formy drukowej. 

Techniki bezformowe
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Druk cyfrowy

 Technika druku bezformowego

Cechy:

 Materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia 
w postaci danych komputerowych. 

 Istnieje możliwość zmian dla każdej odbitki (personalizacja). 

 Stosowany tam, gdzie nakłady są na tyle małe, że nie jest 
opłacalne stosowanie offsetu, jednak oczekiwana jest jakość 
zbliżona do niego. 
Typowe zastosowania druku cyfrowego to krótkie serie 
materiałów na konferencje, materiały reklamowe i biznesowe, 
raporty itp. oraz całe spektrum druków akcydensowych. 

Techniki bezformowe
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Ink-jet

 Technika druku bezformowego

 Naprościej – druk drukarką atramentową – wykorzystujemy 
tusz (rozpuszczalnikowy lub pigmentowy), poprzez 
wystrzeliwanie malutkich kropel środka barwiązego przez 
mikroskopijne dysze wykonane w głowicy drukarki przechodzącej 
nad elementem zadrukowywanym.

 Drukarki ink-jet w wersji przemysłowej stanowią jeden ze 
sposobów druku cyfrowego, np. ploterowy druk wielkoformatowy 
stosowany w przypadku produkcji jednostkowych lub 
niskonakładowych w dużym formacie, często na specjalnych 
podłożach (banery, folie, itd.), nieopłacalnych lub niemożliwych 
do wykonania innymi technikami poligraficznymi.  

Techniki bezformowe
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Druk wypukły

 odbitka powstaje przez odbicie farby nałożonej na częściach 

wypukłych matrycy:  drewnianego klocka, linoleum czy płyty 

gipsowej.

 W poligraficznych technikach przemysłowych formy 

przygotowywane są z metali i tworzyw sztucznych.

Techniki z formą
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Druk wypukły 

- fleksodruk
 technika druku wypukłego elastycznymi formami drukowymi i 

ciekłymi farbami szybkoschnącymi.

 Charakterystyczną cechą fleksografii jest występowanie 
elastycznej, wypukłej formy drukowej wykonanej zazwyczaj z 
polimeru, rzadziej z gumy. 

 Technika ta stosowana może być w przypadkach, kiedy podłoże nie 

jest idealnie równe. Jest najbardziej uniwersalną techniką druku, 

jeśli chodzi o możliwości zadruku różnych podłoży.

1-cylinder dozujący farbę, 

2-cylinder drukujący, 

3-cylinder dociskowy (między cylindrem 

2 i 3 znajduje się podłoże drukowe) 

Techniki z formą
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Druk płaski

 Forma drukowa charakteryzuje się tym, że jest właśnie płaska, 
tzn. miejsca drukujące i niedrukujące znajdują się na tym samym 
poziomie. 

Ogólnie dzielimy techniki druku płaskiego na dwa rodzaje:

 metoda bezpośrednia (np. litografia, światłodruk) - forma 
drukowa styka się bezpośrednio z podłożem drukowym 

 metoda pośrednia (np. offset) - obraz drukowy przenoszony jest 
z formy drukowej na element pośredniczący, a dopiero z niego w 
drugiej czynności na podłoże drukowe 

Techniki z formą
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Druk płaski - offset

 przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony 

jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe za 

pośrednictwem cylindra obciągniętego gumą.

Offset jest obecnie jedną z najpopularniejszych technik druku.

1-wałek farbowy, 

2-wałek wodny, 

3-cylinder formowy, 

4-cylinder obciągowy, 

5-cylinder dociskowy (między cylindrem 

4 i 5 znajduje się podłoże drukowe) 

Techniki z formą
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Druk wklęsły

 Druk wklęsły polega na tym, że miejsca drukujące są położone 

poniżej miejsc niedrukujących. Farba drukowa pokrywa najpierw 

całą formę drukową, po czym z miejsc niedrukujących jest 

zabierana raklem, a następnie farba pozostawiona w 

zagłębieniach jest przenoszona na podłoże drukowe. 

Techniki z formą
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Druk wklęsły 

- tampondruk
 technika druku polegająca na nakładaniu farby drukarskiej za pomocą 

miękkiego gładkiego stempla zwanego tamponem. Za pomocą 
tamponu o odpowiednim kształcie wykonywany jest nadruk na 
nierównych i nieregularnych powierzchniach. 

 Tampondruk stosuje się do wykonywania napisów na powierzchniach 
bardzo zróżnicowanych, od długopisów, przez części samochodowe aż 
po panele czołowe różnego sprzętu AGD i RTV.

Tampondruk przebiega wg schematu:

 Pokrycie matrycy farbą. 

 Usunięcie nadmiaru farby za pomocą rakli (metalowy lub - rzadziej -
gumowy lub z tworzywa sztucznego elastyczny zgarniacz) tak, by 
pozostała jedynie w szczelinach wzorca. 

 Dociśnięcie tamponu do płytki wzorcowej - farba zostaje przeniesiona 
na tampon. 

 Dociśnięcie tamponu do zadrukowywanego przedmiotu - farba zostaje 
ostatecznie osadzona. 

Techniki z formą



22

Druk farboprzenikalny - sitodruk

 Technika ta wywodzi się z tzw. malowania szablonowego, 
znanego już w czasach starożytnych w Chinach i Japonii.

Sposób druku:

 Elementem drukującym formy drukowej są nie zakryte oczka 
siatki, przepuszczające farbę. 

 Najczęściej stosowna siatka zawiera 150 nitek na centymetr, a 
oczko siatki ma średnicę 34 mikrony.

 Podczas drukowania maziasta farba drukowa jest 
rozprowadzana na całej powierzchni siatki i przesuwającym się 
po niej raklem jest przeciskana przez wolne oczka siatki 
bezpośrednio na podloże drukowe. 
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Podział  druku ze względu 

na efekt barwny
 jednobarwny  

druk jednym kolorem farby

 wielokolorowy 
druk więcej niż jednym kolorem farby, dana barwa wraz ze swymi 
odcieniami jest efektem druku tą oto konkretną farbą użytą w druku

 wielobarwny 

druk zasadniczo farbami procesowymi, dana barwa może być 
efektem udziału wszystkich farb procesowych, takie rozwiązanie 
pozwala uzyskać szeroką gamę barw
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Podział druku ze względu 

na sposób przenoszenia obrazu

 bezpośredni 

forma drukowa stykając się z podłożem przenosi obraz

 pośredni

forma drukowa przekazuje obraz na element pośredni, np. gumę, a 

ten przekazuje go na podłoże drukowe
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Inne podziały druku

Ze względu na postać podłoża:

 Druk arkuszowy 
podłoże drukowe w postaci arkuszy

 Druk zwojowy 
podłoże drukowe w postaci roli

Ze względu na zadruk podłoża drukowego:

 Druk jednostronny

zadruk z jednej strony podłoża drukowego

 druk dwustronny
obustronny zadruk podłoża drukowego


