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Adam M. Grzelak

Aktualny stan Przemys∏u
Poligraficznego
w Polsce i perspektywy
rozwojowe

Wraz z politycznymi i gospodarczymi przemianami w naszym kraju, równie˝ w przemyÊle
poligraficznym w latach 90. nastàpi∏y znaczne zmiany.
Na koniec 1989 roku odnotowano, ˝e produkcja poligraficzna realizowana by∏a w 1610
podmiotach gospodarczych.
Struktura w∏asnoÊciowa tych firm przedstawia∏a si´ nast´pujàco:
* 34 przedsi´biorstwa paƒstwowe podleg∏e Ministerstwu Kultury i Sztuki,
* ok. 20 przedsi´biorstw podleg∏ych innym resortom centralnym,
* 16 przedsi´biorstw RSW “Prasa, Ksià˝ka, Ruch”,
* ok. 40 przedsi´biorstw spó∏dzielczoÊci,
* ok. 1500 drukarƒ prywatnych - które uzyska∏y koncesje Ministerstwa Kultury i Sztuki na
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w naszej bran˝y.
W ostatnich latach nastàpi∏y zasadnicze zmiany strukturalne i w∏asnoÊciowe w przemyÊle
poligraficznym:
* zlikwidowano funkcje MKiS jako resortu wiodàcego w bran˝y poligraficznej,
* ustanowiono dla drukarni paƒstwowych organy za∏o˝ycielskie, którym sà wojewodowie,
* obserwuje si´ zanik sektora paƒstwowego.
Wed∏ug danych statystycznych GUS w dniu 31 grudnia 1998 r. produkcja poligraficzna
realizowana jest obecnie w Polsce w 15 700 podmiotach gospodarczych z tego:
* 14,5 tys. przedsi´biorstw zatrudnia mniej ni˝ 5 osób - co stanowi 92,36%,
* 875 przedsi´biorstw zatrudniajàcych powy˝ej 5 osób, lecz nie przekraczajàcych liczby 20
osób - co stanowi 5,57%,
* 320 przedsi´biorstw zatrudniajàcych ponad 20 pracowników - co stanowi 2,04% wszystkich firm dzia∏ajàcych w przemyÊle poligraficznym.
W strukturze w∏asnoÊciowej dominuje w∏asnoÊç prywatna.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e przemys∏ poligraficzny nale˝y do tych ga∏´zi przemys∏u, w których
proces prywatyzacji przebiega najsprawniej.
Zauwa˝alny jest równie˝ du˝y udzia∏ kapita∏u zagranicznego, powsta∏y ponad 123 przedsi´biorstwa stanowiàce w∏asnoÊç tego kapita∏u oraz 15 przedsi´biorstw o w∏asnoÊci
mieszanej (polskiej i zagranicznej).
Dokonujàc podzia∏u przedsi´biorstw z uwzgl´dnieniem specjalizacji technologicznej wyodr´bniono:
* 2252 przedsi´biorstw zajmujàcych si´ sk∏adaniem tekstu, zatrudniajàcych do 5 osób,
* 91 przedsi´biorstw, których przedmiotem dzia∏alnoÊci jest druk gazet, w tym tylko 12
firm zatrudniajàcych ponad 20 pracowników,
* oko∏o 1686 firm zajmuje si´ introligatorstwem,
* ponad 12.600 przedsi´biorstw bez wyodr´bnionej specjalizacji produkcyjnej - okreÊlane
jako tzw. “pozosta∏a dzia∏alnoÊç poligraficzna”.
Przemys∏ poligraficzny zatrudnia obecnie ok. 70 tys. osób, z tego 3/4 zatrudnione jest w
przedsi´biorstwach prywatnych. Nale˝y nadmieniç, ˝e obserwuje si´ systematyczny wzrost
zatrudnienia. Oko∏o 21 tys. osób pracuje w przedsi´biorstwach zatrudniajàcych powy˝ej
50 osób.
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Ârednie wynagrodzenie brutto w przemyÊle poligraficznym w 1998 r. wynios∏o 1337 z∏
i by∏o wy˝sze o 6% od wynagrodzenia w przemyÊle przetwórczym, które wynios∏o 1258
z∏.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce podmiotów gospodarczych z uwzgl´dnieniem struktury w∏asnoÊciowej, struktury zatrudnienia oraz zatrudnienie i wynagrodzenie przedstawiajà tabele: nr 1, nr 2, nr 3.
TABELA nr 1. Struktura w∏asnoÊciowa w bran˝ach poligraficznych

TABELA nr 2. Struktura zatrudnienia w bran˝ach poligraficznych w diu 31 grudnia 1998

èród∏o: GUS (dane z Regonu)
2221 - Drukowanie gazet
2222 - Pozosta∏a dzia∏alnoÊç poligraficzna
2223 - Introligatorstwo
2224 - Sk∏adanie tekstu
2225 - Pozosta∏a dzia∏alnoÊç us∏ugowa zwiàzana z poligrafià
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TABELA nr 3. Przeci´tne zatrudnienie i wynagrodzenia miesi´czne

Produkcja sprzedana w przemyÊle poligraficznym w roku 1998 osiàgn´∏a wartoÊç 4,3
mld z∏, w tym 2.470 mln z∏ stanowi sprzeda˝ przedsi´biorstw zatrudniajàcych powy˝ej 50
osób.
Ponad 50% ogólnej sprzeda˝y ca∏ej bran˝y stanowi∏y wydawnictwa prasowe: oko∏o
16%-18% wydawnictwa dzie∏owe i oko∏o 32%-34% akcydensy i opakowania z
nadrukiem.
Przemys∏ poligraficzny w ostatnim okresie wykazuje du˝à dynamik´ wzrostu,
zarówno produkcji sprzedanej w z∏otówkach, jak równie˝ iloÊciowej w koloroodbitkach
(tabela nr 4),
* ponad 3-krotnie wzros∏a produkcja poligraficzna w latach 1994-1998,
* wysokà dynamik´ wzrostu odnotowuje si´ szczególnie w wydawnictwach prasowych,
* na mniej wi´cej sta∏ym poziomie wartoÊciowym utrzymuje si´ produkcja dzie∏owa,
przy nieznacznym zmniejszeniu iloÊciowym,
* wzros∏a znacznie produkcja akcydensów i opakowaƒ.
TABELA nr 4. Produkcja sprzedana podstawowych wyrobów przemys∏u poligraficznego w

latach 1994-1997 w mln. koloroodbitek

TABELA nr 4. cd. Produkcja sprzedana w mln. z∏ w cenach bie˝àcych
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èród∏o: Produkcja wyrobów przemys∏owych, GUS, 1992-1997.

Gazety i czasopisma wydane w latach 1990-1997

Ksià˝ki i broszury wydane
c.d Ksià˝ki i broszury wydane
Daje si´ równie˝ zauwa˝yç pozytywnà tendencj´ do wzgl´dnego obni˝ania poziomu
wzrostu cen w przemyÊle poligraficznym, w stosunku do poziomu wzrostu cen w pozosta∏ych bran˝ach produkcyjnych (tabela nr 5).

TABELA nr 5. Indeksy cen (rok poprzedni = 100)
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Z analizy podstawowych danych finansowych, dotyczàcych przemys∏u poligraficznego w
okresie 1994-1998 przedsi´biorstw zatrudniajàcych powy˝ej 50 osób (tabela nr 6), wynika, ˝e poligrafia i dzia∏alnoÊç z nimi zwiàzana w latach 1994-1998 osiàgn´∏a dodatnià
zyskownoÊç brutto na poziomie 5,6%, natomiast w roku 1998 - 5,66%.
Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e najwi´kszà zyskownoÊç osiàgajà firmy zajmujàce si´:
* introligatorstwem 11,13%
* pozosta∏e dzia∏alnoÊci (w tym dzie∏owe) 4,6%.
Dodatnià zyskownoÊç odnotowano w 1998 r. w produkcji gazet – 9,86%, wobec deficytu w latach poprzednich na poziomie 7,3%.
TABELA nr 6. Podstawowe dane finansowe dotyczàce przemys∏u poligraficznego w mln.

z∏ w okresie 1994-1998*
Tak dynamiczny wzrost produkcji w naszym przemyÊle nie by∏by mo˝liwy bez podejmowania przez poszczególne podmioty zadaƒ inwestycyjnych.
Nak∏ady inwestycyjne na prace remontowo-budowlane w przedsi´biorstwach zatrudniajàcych powy˝ej 50 osób w ostatnich pi´ciu latach (1994-1998) wynios∏y 937 mln z∏. Na
zakupy inwestycyjne w tym okresie poniesiono nak∏ady ponad 890 mln USD, obejmujà
one wszystkie ogniwa procesu produkcyjnego i tak: w grupie maszyn do sk∏adu i przygotowalni form, wydatkowano 117 mln USD, w grupie maszyn drukujàcych nak∏ady inwestycyjne stanowi∏y ponad 704 mln USD.
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Dominujà zakupy maszyn offsetowych arkuszowych – 246 mln USD i rolowych – 138
mln USD. Bardzo wysokà dynamik´ wykazujà zakupy maszyn fleksograficznych – ogó∏em
wydatkowano 65 mln USD. Na zakupy maszyn do druku wkl´s∏ego wydatkowano blisko
38 mln USD. Zakupy maszyn introligatorskich osiàgn´∏y wartoÊç 70 mln USD. Porównujàc
nak∏ady finansowe poniesione na zakup maszyn introligatorskich z nak∏adami poniesionymi na zakup maszyn offsetowych odnosi si´ wra˝enie o powa˝nych zaleg∏oÊciach w
unowoczeÊnianiu sprz´tu w tej grupie maszyn i potrzeb´ wi´kszego zainteresowania firm
w ich unowoczeÊnianiu.

TABELA nr 7. Inwestycje w przemyÊle poligraficznym w mln. z∏*
Z prezentowanego materia∏u wynika, ˝e kryzys, jaki mia∏ miejsce w przemyÊle
poligraficznym na poczàtku lat 90-tych, spowodowany niezrozumia∏à politykà celnà w
stosunku do tej bran˝y, ju˝ minà∏.
Niepokój mo˝e jedynie budziç stosunek importu do eksportu us∏ug poligraficznych
oraz nasilajàcy si´ spadek czytelnictwa w naszym kraju.
Wymienione wy˝ej zjawiska powodujà, ˝e zdolnoÊci produkcyjne wi´kszoÊci drukarƒ
sà wykorzystane w oko∏o 70%.
W roku 1998 import us∏ug poligraficznych osiàgnà∏ poziom 314 mln USD, co stanowi
znaczàcà wielkoÊç produkcji sprzedanej krajowego przemys∏u poligraficznego.
Ponad 1/3 importu stanowià drukowane zagranicà ksià˝ki i broszury:
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* 29% importu to gazety i czasopisma,
* za ponad 110 mln USD wydrukowano za granicà opakowania z nadrukiem i inne
akcydensy.
G∏ównym kierunkiem importu sà kraje Unii Europejskiej – oko∏o 77%. Pozosta∏a cz´Êç
pochodzi z krajów pozaeuropejskich.
W tym samym okresie eksport us∏ug poligraficznych by∏ ponad 3-krotnie mniejszy i
wyniós∏ oko∏o 99 mln USD, w tym a˝ 60% do krajów Unii Europejskiej, co Êwiadczy o rosnàcych mo˝liwoÊciach technicznych i technologicznych polskich drukarƒ (tabela nr 8 i 9).

TABELA nr 8. Eksport i import produktów przemys∏u poligraficznego (PCN 49) w mln USD

TABELA nr 9. Struktura geograficzna w 1998 roku

Perspektywy rozwojowe przemys∏u poligraficznegow latach
2000-2005
Mówiàc o perspektywach rozwojowych przemys∏u poligraficznego nale˝y to ÊciÊle - moim
zdaniem - ∏àczyç z prognozowaniem zu˝ycia papieru.
W 1998 roku w Polsce zu˝ycie papieru na mieszkaƒca wynios∏o oko∏o 50 kg. Ârednie
zu˝ycie w Europie oko∏o 200 kg.
Poniewa˝ istnieje korelacja pomi´dzy dochodem narodowym brutto, a zu˝yciem papieru
na mieszkaƒca, nale˝y mieç nadziej´, ˝e wraz ze wzrostem dochodu narodowego dys-
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proporcje mi´dzy zu˝yciem papieru na osob´ w Polsce, a krajami Unii Europejskiej b´dà
si´ zmniejszaç. Oznacza to równie˝ zwi´kszanie zapotrzebowania na us∏ugi poligraficzne.
Drugim istotnym czynnikiem jest dalsze ograniczenie importu us∏ug poligraficznych.
Nale˝y nadmieniç, ˝e w 1998 r. wynosi∏ on ju˝ tylko 45,6% (w 1996 r. - 70%) ca∏oÊci produkcji poligraficznej.
Du˝y wp∏yw na zu˝ycie papieru, a tym samym na zapotrzebowanie na us∏ugi
poligraficzne, b´dzie mia∏ rozwój zjawisk demograficznych.
Przewidywana liczba ludnoÊci w Polsce:
- w 2000 r. 38.854 mln osób,
- w 2005 r. 39.490 mln osób,
- w 2010 r. 40.185 mln osób.
Wskaênik zu˝ycia papieru do druku w 1998 r. wyniós∏ 16,94 kg/osob´. W iloÊci tej
uwzgl´dniono papier sprowadzony do Polski w wyniku zakupienia za granicà ksià˝ek i
czasopism.
Zu˝ycie papieru do druku na poszczególne rodzaje produkcji poligraficznej kszta∏towa∏o
si´ w 1998 r.nast´pujàco:
- papieru do druku gazet - 5,96 kg/osob´
- pozosta∏e papiery do druku - 9,38 kg/osob´
- papier z importu ksià˝ek i czasopism - 1,6 kg/osob´
Zak∏ada si´, ˝e popyt na poszczególne rodzaje us∏ug poligraficznych b´dzie proporcjonalny do zapotrzebowania papieru.
Z materia∏ów kongresowych Stowarzyszenia Papierników Polskich wynika, ˝e zu˝ycie
papieru do druku gazet b´dzie wzrasta∏o powoli, w tempie rocznym 2,3%, natomiast w
grupie papierów pozosta∏ych do druku, przyrost b´dzie zale˝ny od wzrostu PKB i wyniesie
w latach 1999-2000 - 6%, a w nast´pnych do 2010 r. - 5,2%.
Przy takich za∏o˝eniach ogólny wskaênik zu˝ycia papieru do druku wyniesie:
rok 20000 - 18,49 kg (ogólne zu˝ycie papieru i tektur 59, 70 kg/osob´)
w tym:
- papier do druku gazet - 6,24 kg/osob´
- pozosta∏e papiery do druku - 10,53 kg/osob´
- papier z importu ksià˝ek - 1, 72 kg/osob´

rok 2005 - 21,92 kg (ogólne zu˝ycie papieru i tektur 72,30 kg/osob´)
w tym:
- papier do druku gazet - 6, 78 kg/osob´
- pozosta∏e papiery do druku - 13,16 kg/osob´
- papier z importu ksià˝ek i czasopism - 1,98 kg/osob´
Odr´bne zagadnienie stanowi produkcja opakowania:
wskaênik zu˝ycia papieru w tej grupie u˝ytkowej wyniós∏ w Polsce w 1998 r. – 20,43
kg/osob´ w tym: papieru (kartonów) do produkcji opakowaƒ wyniós∏ – 2,32 kg/osob´.
Na zwi´kszenie produkcji opakowaƒ w Polsce du˝y wp∏yw b´dzie mia∏ wzrost eksportu
wyrobów wymagajàcych opakowania. Przyjmujàc dalszy rozwój eksportu, stanowiàcego
jeden z podstawowych czynników wzrostu koniunktury gospodarczej, uzasadnione wydaje si´ za∏o˝enie, ˝e w poczàtkowym okresie procentowy wzrost zapotrzebowania na
opakowania b´dzie wi´kszy ni˝ procentowy wzrost PKB i wynosiç b´dzie 1,5 PKB.
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Przyj´to w zwiàzku z powy˝szym, ˝e w latach 1999-2000 wyniesie on 9%. Przewiduje si´
na lata 2001 – 2010 wzrost na poziomie przyrostu PKB tj. 5,2% rocznie.
W zwiàzku z powy˝szym ogólny wskaênik zu˝ycia papieru pakowego, papieru do wyrobu
opakowaƒ i tektury falistej w 2000 r. wyniesie 25,60 kg/osob´ tj. o 28% wi´cej ni˝ w roku
1998, natomiast w grupie papierów do produkcji opakowaƒ 2,98 tj. o oko∏o 22% wi´cej
ni˝ w roku 1998.
W roku 2005 ogólny wskaênik zu˝ycia w tej grupie u˝ytkowej wyniesie 32,52 kg/osob´, a
w papierach do produkcji opakowaƒ 3,85 kg/osob´. Jest to w stosunku do roku 2000
przyrost odpowiednio 21% i 23%.
Uwzgl´dniajàc powy˝sze, nale˝y oczekiwaç w latach 2000-2005 rosnàcego zapotrzebowania na wszystkie asortymenty produkcji poligraficznej w tym szczególnie:
* gazet i czasopism, których sprzeda˝ kszta∏tuje si´ na poziomie 140 egz. jednorazowego
nak∏adu na 1000 mieszkaƒców wobec 278 egz. w Europie;
* ksià˝ek wielobarwnych o nak∏adach na ustabilizowanym Êrednim poziomie 6 – 8 tys.
egzemplarzy;
* opakowaƒ z nadrukiem
Wa˝nym zadaniem dla PID jak równie˝ drukarƒ, jest poprawa promocji polskiego przemys∏u poligraficznego na arenie mi´dzynarodowej, w celu zwi´kszenia eksportu naszych
us∏ug, jak równie˝ podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do przej´cia przez polskie drukarnie
produkcji wykonywanej obecnie zagranicà. Poziom technicznego uzbrojenia polskich
drukarƒ ju˝ na to pozwala, potrzebne sà tylko partnerskie porozumienia z wydawcami.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e Polska znajduje si´ w okresie przygotowawczym do wstàpienia
do Unii Europejskiej.
Warunkiem dobrego funkcjonowania naszego przemys∏u na jednolitym rynku europejskim
jest poznanie ustawodawstwa gospodarczego w krajach Unii. PID poczyni∏a odpowiednie
kroki w tym zakresie.
Musimy mieç równie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e z chwilà przyj´cia Polski do UE pozycja rynkowa
wi´kszoÊci naszych przedsi´biorstw si´ pogorszy, poniewa˝ konkurujemy przewa˝nie z firmami zagranicznymi poziomem cen, a ten wzroÊnie w zwiàzku ze wzrostem kosztów
wynikajàcych z zastosowania w Polsce przepisów unijnych.
Wiele drukarƒ w naszym kraju poczyni∏o ju˝ pierwszy krok zwiàzany z przygotowaniem
swych przedsi´biorstw do dzia∏alnoÊci w nowych warunkach wspólnego rynku poprzez
uzyskanie certyfikatu ISO, co jest dowodem, ˝e firmy te sà zdolne zapewniç europejskie
standardy jakoÊciowe. DoÊç du˝a grupa przedsi´biorstw prowadzi prace zwiàzane z
pozyskaniem tego certyfikatu. Poczynania tych firm Êwiadczà o zrozumieniu problemów
integracyjnych z UE.
Analizujàc wszystkie oczekiwania oraz zagro˝enia, które wià˝à si´ z wstàpieniem Polski do
UE uwa˝am, ˝e w okresie poprzedzajàcym przyj´cie Polski do UE wa˝nà sprawà dla
naszego Êrodowiska jest integracja oraz stworzenie sprawnego aparatu wykonawczego w
celu Êledzenia procesów zachodzàcych zarówno na rynku wewn´trznym jak równie˝ w
Europie i podejmowanie odpowiednich dzia∏aƒ dostosowawczych.
Na zakoƒczenie nale˝y stwierdziç, ˝e przemys∏ poligraficzny ma w Polsce sprzyjajàce
warunki rozwoju i funkcjonowania. Ma równie˝ mo˝liwoÊç wyra˝ania swego stanowiska
w zasadniczych sprawach, dotyczàcych ustawodawstwa zwiàzanego z bran˝à, poprzez
organ samorzàdu gospodarczego jakim jest PID.
Wymaga to jednak zaktywizowania Êrodowiska i integracji. Mam nadziej´, ˝e odbywajàcy si´ Kongres b´dzie momentem prze∏omowym w tym zakresie.
W opracowaniu wykorzystano:
1. Opracowanie Biura PID na podstawie informacji GUS;
2. Materia∏y III Kongresu Papierników Polski;
3. Referat Janusza Gradeckiego i Zbigniewa Fomalskiego: Stan i perspektywy rozwojowe
przemys∏u papierniczego w Polsce.
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Kazimierz St´pniewski
Prezes Sekcji Poligrafów SIMP

Aktualny obraz
Polskiej Poligrafii
i rola Sekcji
Poligrafów SIMP
W ponad 500-letnim okresie istnienia Przemys∏u Poligraficznego w Polsce mo˝na wyodr´bniç, podobnie jak w krajach Europy Êrodkowej, trzy g∏ówne okresy:
Okres I - Tworzenie przemys∏u i jego struktur.
By∏y to lata - przyjmujàc umownie - od wynalezienia przez Jana Gutenberga z Moguncji ruchomej czcionki, do lat szeÊçdziesiàtych obecnego stulecia.
W okresie tym Przemys∏ Poligraficzny (Graficzny) w Polsce by∏ bardzo rozdrobniony
i przeszed∏ dwa trudne etapy, tj. rozbiory Paƒstwa Polskiego do 1918 r., a nast´pnie po
okresie 20-lecia niepodleg∏oÊci, wybuch II Wojny Êwiatowej, tragicznej w skutkach dla naszego Paƒstwa i szczególnie dla drukarƒ polskich. Podczas II Wojny Êwiatowej w oko∏o 90 %
zosta∏y zlikwidowane drukarnie polskie. Lata 1945 - 60 to okres bardzo intensywnego
tworzenia i odbudowy zlikwidowanych drukarƒ oraz zak∏adów Remontu Maszyn Poligraficznych i Âredniego Szkolnictwa Poligraficznego. W procesie tym czynnie uczestniczyli pozostali przy ˝yciu specjaliÊci praktycy oraz cz∏onkowie nowoutworzonej w 1952 r. Sekcji
Poligrafów w ramach Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Mechaników Polskich
(SIMP). Cz∏onkowie jej rekrutowali si´ z grona specjalistów praktyków oraz z absolwentów
Ârednich Szkó∏ Poligraficznych, m.in.: Krakowskiej, Warszawskiej, w Nowej Rudzie i Nowej
Soli oraz Szkó∏ Wy˝szych (m.in. Wydzia∏ów : Chemicznych, Mechanicznych i Elektrycznych). Sekcja Poligrafów SIMP wspólnie ze Zwiàzkiem Zawodowym Pracowników Przemys∏u Poligraficznego wyst´powa∏y do w∏adz Przemys∏u Poligraficznego i OÊwiatowych
o utworzenie nast´pnych Êrednich Szkó∏ Poligraficznych, ich Wydzia∏ów lub Klas Poligraficznych.
W po∏owie lat 50-tych Sekcja Poligrafów SIMP wystàpi∏a do W∏adz Przemys∏u Poligraficznego o wys∏anie na studia poligraficzne za granic´ m∏odych, zdolnych pracowników.
Politechnika Wroc∏awska równie˝ w latach 50-tych na wniosek SIMP i NOT, utworzy∏a
skrócone zaoczne studia in˝ynierskie dla grupy fachowców poligrafów, zasilajàc tym samym przemys∏ poligraficzny w kadr´ fachowców i jej przysz∏ych kierowników.
Studia za granicà odbywa∏y si´ w Moskiewskim Poligraficznym Instytucie oraz w Wy˝szej Szkole Poligraficznej w Lipsku i w Politechnice w Chemnitz (d. Karl-Marx-Stadt). Studia zagraniczne by∏y kontynuowane do poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych.
Okres II - Rozbudowa przemys∏u i jego zaplecza.
Na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych Zarzàd G∏ówny Sekcji Poligrafów SIMP na wniosek
m.in. Oddzia∏ów: Warszawskiego i ¸ódzkiego - wystàpi∏ do W∏adz Przemys∏u Poligraficznego o utworzenie wieczorowych i dziennych wy˝szych studiów poligraficznych.
W 1968 r. zosta∏ utworzony Instytut Poligrafii przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, którego pierwszym Dyrektorem zosta∏ Prof. Felicjan Piàtkowski. Instytut Poligrafii P.W. do chwili obecnej ukoƒczy∏o ok. 1000 Absolwentów. W wyniku podobnej inicjatywy Sekcji Poligrafów SIMP równie˝ w Politechnice ¸ódzkiej w ramach Wy-
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dzia∏u Mechanicznego w poczàtkowych latach 70-tych zosta∏y uruchomione wieczorowe
a nast´pnie dzienne studia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn poligraficznych. Ich organizatorem i pierwszym kierownikiem by∏ doc. dr in˝. Kazimierz St´pniewski. Do chwili
obecnej ukoƒczy∏o je prawie 100 Absolwentów.
Oprócz inicjowania tworzenia i rozwoju Êredniego i wy˝szego szkolnictwa poligraficznego, w kraju Zarzàd G∏ówny Sekcji Poligrafów SIMP obecnej kadencji (lata 1995-99), bierze czynny udzia∏ w rocznicach okolicznoÊciowych Szkó∏ Poligraficznych, m.in. 90-lecia Zespo∏u Szkó∏ w Krakowie, 70-lecia Zespo∏u Szkó∏ w Warszawie, 50-lecia Zespo∏u Szkó∏
w ¸odzi, 30-lecia Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Ponadto zosta∏y podj´te
inicjatywy wspólnie z Polskà Izbà Druku w celu utworzenia Fundacji, których zadaniem b´dzie wszechstronne wspieranie Szkolnictwa Poligraficznego w kraju.
Kolejne Zarzàdy G∏ówne naszej Sekcji od 1952 r. wspólnie z Oddzia∏owymi, du˝à wag´ przyk∏ada∏y do powi´kszania liczby cz∏onków, która w drugiej po∏owie lat 70-tych
przekroczy∏a 2 tys. cz∏onków a obecnie liczy ok. 400.
Spadek liczby cz∏onków naszej Sekcji nastàpi∏ na prze∏omie lat 1980/90 w wyniku
przemian spo∏eczno-gospodarczych i ustrojowych w naszym Kraju.W tej sytuacji Kierownictwo i Aktyw Sekcji Poligrafów postanowi∏y - wspólnie z Kierownictwami Zak∏adów Poligraficznych - utworzyç nowà Organizacj´ Gospodarczà, skupiajàcà podmioty gospodarcze. W wyniku narad i zebranych opinii w 1992 r. zosta∏a utworzona Polska Izba Druku,
której Prezesem zosta∏ mgr in˝. Adam Grzelak, V-ce Przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego
Sekcji Poligrafów SIMP (kadencji 1990-94 r.). Polska Izba Druku zrzesza obecnie ponad
120 cz∏onków. Sekcja Poligrafów SIMP jest równie˝ cz∏onkiem zbiorowym Polskiej Izby
Druku, wspó∏pracujàc w wielu sprawach dla dobra Przemys∏u Poligraficznego i jego integracji, czego dowodem sà wspólne prace dotyczàce pierwszego w dziejach Polskiej Poligrafii - Kongresu Poligrafów Polskich odbywajàcego si´ we Wroc∏awiu u progu XXI wieku.
W latach 90-tych powsta∏y równie˝ nowe organizacje, m.in. Stowarzyszenie Fleksografów Polskich czy Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich wywodzàce si´ ze Êrodowisk poligraficznych. Swojà odr´bnoÊç zaakcentowa∏ równie˝ Poznaƒski Oddzia∏ Sekcji Poligrafów, tworzàc Korporacj´ Poligrafów Poznaƒskich SIMP.
W latach 1960-90 Sekcja Poligrafów SIMP nale˝a∏a do najbardziej aktywnych Sekcji
SIMP, która oprócz w/w form pracy inicjowa∏a i organizowa∏a dzia∏alnoÊç szkoleniowo-odczytowà w Ko∏ach Zak∏adowych i Oddzia∏ach oraz Ogólnopolskie Sympozja. Ju˝ w 1966 r.
Zarzàd G∏ówny Sekcji wspólnie z Oddzia∏em Poznaƒskim Sekcji przy poparciu W∏adz
Przemys∏u Poligraficznego oraz czynnym uczestnictwie Czasopisma Poligrafika, zorganizowa∏ pierwsze Sympozjum Poligrafów “Policon” w Poznaniu w okresie odbywajàcych si´
Targów Poznaƒskich. Na referentów zapraszano autorytety w zakresie technologii i budowy maszyn poligraficznych m.in. dr in˝. H.B. Bolzà-Schunemanna - Prezydenta Drupy’95.
Sympozja “Policon” by∏y organizowane najpierw w cyklu co dwa lata a nast´pnie co rok,
przekszta∏cajàc si´ równie˝ w Konferencje Naukowo-Techniczne. Konferencja “Policon’99”
w 1999 roku by∏a XIX-tà. Nale˝y podkreÊliç bardzo du˝e zas∏ugi Kolegów z Oddzia∏u Poznaƒskiego Sekcji Poligrafów w przygotowaniu i organizacji kolejnych “Policonów”, a od
ostatnich kilku lat Korporacji Poligrafów Poznaƒskich SIMP na czele z Kolegà Januszem
Ignaszczakiem, bardzo starannie przygotowujàcych kolejne “Policony”, w których uczestniczy równie˝ znaczna iloÊç goÊci zagranicznicznych - najcz´Êciej jako referenci, wystawcy i sponsorzy.
By∏y i sà organizowane równie˝ Sympozja i Konferencje przy udziale Z. G∏. Sekcji
m.in. w 1975 r.w Prasowych Zakladach Graficznych w Ciechanowie, dwudniowa Konferencja, pt.: 500 lat Drukarstwa w Polsce, w których uczestniczy∏o (i które sponsorowa∏o)
m.in. Ministrerstwo Kultury i Sztuki, Zjednoczenie Przemys∏u Poligraficznego i Zarzàd
G∏ówny RSW. Na t´ rocznic´ zosta∏ ustanowiony przez w∏adze paƒstwowe Medal 500 lecia Drukarstwa w Polsce. Bardzo du˝ego wysi∏ku organizacyjnego dokonali inzynierowie
Antoni Szczepaƒski i Leonard Cichocki. W 1979 r. odby∏a si´ Mi´dzynarodowa Konferencja “Sewdruk’79” w Katowicach. W 1996 r. zorganizowano Konferencj´ naukowo-technicznà, pt.: “Post´p techniczny w budowie maszyn drukujàcych i ocena jakoÊci drukowania“ z okazji Wystawy Poligraf-Expo’96 w Warszawie. W Konferencji tej udzia∏ wzi´∏o ponad 100 Uczestników; uczniowie, studenci i nauczyciele zostali zwolnieni z op∏at uczestnictwa.
W 1998 r. w Domu Technika w ¸odzi zorganizowano podobnà do w/w Konferencj´,
w której udzia∏ wzi´∏o ponad 70 osób.
Równie˝ niektóre Oddzia∏y naszej Sekcji, m.in. w Warszawie i ¸odzi, by∏y w ostatnich
latach organizatorami Sympozjów Poligraficznych na tematy dotyczàce najnowszych osiàgni´ç post´pu technicznego oraz jego zastosowaƒ w poligrafii.

24

Wymienione powy˝ej prace to tylko cz´Êç dokonaƒ cz∏onków naszej Organizacji podczas kadencji zarówno poprzednich jak obecnego Zarzàdu.
Sk∏ad Zarzàdu G∏ównego obecnej kadencji (lata 1995 - 99) jest nast´pujàcy:
- doc. dr in˝. Kazimierz St´pniewski - Prezes
- mgr Janusz Cymanek - V-ce Prezes
- in˝. Andrzej Janicki - V-ce Prezes
- mgr Andrzej Ku∏akowski - V-ce Prezes
- mgr in˝. Maria ˚ubrzak - Sekretarz
- dr in˝. Krzysztof St´pieƒ - Z-ca Sekretarza
- p∏k. Mieczys∏aw Gardy - Cz∏. Prezydium
- in˝. Henryk Hochman - Cz∏. Prezydium
- in˝. Apolinary Brodecki - Cz∏. Prezydium
- dr in˝. Ludwik Buczyƒski - Cz∏. Prezydium
- mgr in˝. Jadwiga Dàbrowska-Steciak - Cz∏. Prezydium
- mgr in˝. Tadeusz Filipek - Cz∏. Prezydium
- in˝. Tadeusz KuÊmirek - Cz∏. Prezydium
- mgr in˝. Ineza Kwiatkowska - Cz∏. Prezydium
- mgr in˝. Tadeusz Zdrojewski - Cz∏. Prezydium
- mgr in˝. Dariusz ˚ywno - Cz∏. Prezydium
Okres III - Restrukturyzacja przemys∏u oraz rola i zadania Sekcji Poligrafów.
W chwili obecnej Przemys∏ Poligraficzny jest skupiony w ponad 15 tysiàcach ma∏ych,
Êrednich i du˝ych drukarni, z których tylko nieliczne sà w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa. Powsta∏y zatem obiektywne trudnoÊci organizacyjne dla naszej Sekcji, wynikajàce równie˝
z faktu, ˝e znaczna cz´Êç w∏aÊcicieli drukarƒ nie wyra˝a woli wspierania organizacji spo∏ecznych, w tym równie˝ SIMP.
W zakresie struktur organizacyjnych celowym staje si´ tworzenie silnych grup Êrodowiskowych skupiajàcych w swoich zespo∏ach wybitnych specjalistów.
Dla zapewnienia dalszego pozyskiwania nowych cz∏onków SIMP w celu zmniejszania
“luki pokoleniowej”, tworzone sà nowe Kó∏a Zak∏adowe w pozosta∏ych Szko∏ach Poligraficznych oraz pozyskiwani sà na cz∏onków naszej Sekcji uczniowie ostatnich klas.
W tym zakresie liczymy na aktywnoÊç nauczycieli przedmiotów zawodowych i cz∏onków SIMP. Martwi nas fakt, ˝e szko∏y na swoim terenie w bardzo ma∏ym zakresie w∏àczy∏y si´ w upowszechnianie materia∏ów dotyczàcych prac przygotowujàcych obecny Kongres
Poligrafów Polskich, pomimo dostàpnoÊci informacji na ten temat we wszystkich czasopismach bran˝owych oraz w rozsy∏anych przez Biuro Organizacyjne Kongresu materia∏ach.
Zadaniem naszej Organizacji na najbli˝sze lata oprócz zadaƒ statutowych, b´dzie:
- upowszechnianie ustaleƒ wynikajàcych z Kongresu,
- dalsza wspó∏praca na wy˝szym poziomie z wszystkimi organizacjami istniejàcymi
i pracujàcymi na rzecz bran˝y poligraficznej,
- upowszechnianie osiàgni´ç post´pu naukowo-technicznego i organizacyjnego
w poligrafii,
- nawiàzywanie i zacieÊnianie wspó∏pracy z organizacjami innych krajów oraz mi´dzynarodowymi.
¸ódê, 30.07.1999 r.
doc. dr in˝. Kazimierz St´pniewski
ul. Piotrkowska 204 m.101
Tel. pryw. 0-42 / 636 24 17
fax. 0-42 / 631 38 01
Przebieg pracy zawodowej
Urodzony 04.06.1931 r. w Ko∏acinku
Studia na Politechnice ¸ódzkiej na Wydziale Mechanicznym, ukoƒczone w 1957 r.
Prac´ zawodowà rozpoczà∏em 18.03. 1957 w Wojskowej Drukarni w ¸odzi jako G∏ówny
mechanik. Od 01.08.1962 r. pracowa∏em w Zjednoczeniu Przemys∏u Poligraficznego
w Warszawie na Wydziale G∏ównym Mechaniki i Inwestycji. Od 01.09.1962 r. do
31.08.1966 r. zosta∏em oddelegowany do Zak∏adów Remontu Maszyn Poligraficznych
w ¸odzi na stanowisko z-cy dyrektora ds. technicznych.
Od 01.09.1966 r. pracuj´ jako z-ca dyrektora d/s szkoleniowo-produkcyjnych w Ze-
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spole Szkó∏ Papierniczo-Poligraficznych w ¸odzi.
Od 01.09.1969 r. rozpoczà∏em studia doktoranckie w Politechnice ¸ódzkiej, wykonujàc prac´ doktorskà z dziedziny drukowania wkl´s∏ego, której obrona nastàpi∏a w 1973 r.
Nast´pnie pracowa∏em w Instytucie Papiernictwa i Maszyn Papierniczych Politechniki
¸ódzkiej jako st. wyk∏adowca, a w 1977 roku zosta∏em docentem.
W 1974 r. zosta∏ uruchomiony przy moim udziale Zak∏ad Maszyn Poligraficznych i kierunek dyplomowania, którymi kierowa∏em do przejÊcia na emerytur´ w 1996 r.
Od 1965 roku jestem rzeczoznawcà maszyn i urzàdzeƒ poligraficznych i technologii
poligraficznych.
Od 1973 r. jestem cz∏onkiem Technicznego Zespo∏u Rzeczoznawców SIMP w ¸odzi,
a od 1994 r. cz∏onkiem Komisji Kwalifikacyjnej przy Zarzàdzie G∏ównym SIMP. W latach
1992 - 95 pracowa∏em na cz´Êç etatu w Spó∏ce Scorpio w ¸odzi, jako konsultant naukowo-techniczny. Od 1995 roku jestem Prezesem Zarzàdu G∏ównego Sekcji Poligrafów SIMP.
W dorobku swoim posiadam ponad 50 publikacji, w tym 2 podr´czniki. Oko∏o 60
opinii dotyczàcych maszyn i urzàdzeƒ poligraficznych oraz procesów poligraficznych.
Od 1989 roku jestem cz∏onkiem Mi´dzynarodowej Organizacji zrzeszajàcej Przedstawicieli OÊrodków naukowo-dydaktycznych z dziedziny poligrafii.
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Mgr Stanis∏aw O˝óg

“Historia introligatorstwa
krakowskiego i rola
Starodruku w ratowaniu
pomników kultury
piÊmiennictwa polskiego”
Ka˝dy z nas, mówiàc o tym lub innym dziele, u˝y∏ kiedyÊ okreÊlenia “przeczytaç ksià˝k´ od deski do deski”. Jest to zwiàzek frazeologiczny wyst´pujàcy w polszczyênie od XVI
wieku po dzieƒ dzisiejszy, nadal zrozumia∏y, jakkolwiek odwo∏uje si´ do rzeczywistoÊci
dawno ju˝ minionej. Naprawd´ przecie˝ tylko nieliczni z nas mieli w r´kach ksià˝k´, oprawionà w deski - zatem takà, którà czyta∏o si´ “od deski do deski”1. Wyra˝enie powy˝sze
(równie˝ w bardziej archaicznej formie “od deseczki do deseczki”) znajdujemy w prozie
XVI i XVII-wiecznych autorów polskich: Marcina Bielskiego, ¸ukasza Górnickiego, Stanis∏awa Orzechowskiego, Jana Krajewskiego, Szymona Knapiusza i ksi´dza Dominika Birkowskiego 2.
Ksià˝ka, która mo˝na by∏o “od deski do deski” przeczytaç, narodzi∏a si´ w staro˝ytnym Rzymie pomi´dzy I a III wiekiem naszej ery. Wtedy to dotychczasowe zwoje papirusu
lub pergaminu, przechowywane w postaci niezbyt por´cznych rolek, przekszta∏ci∏y si´
w kodeksy, pergaminowe codices membranacei, których karty przycinano do jednego formatu i zabezpieczano z obu stron w deszczu∏ki lub bardziej kosztowne p∏ytki z koÊci s∏oniowej. T´ ostatnià form´ ceniono szczególnie we wczesnym Êredniowieczu w Bizancjum.
Zarówno drewniana jak i koÊciana ok∏adka szybko przesta∏y byç jedynie elementarnà
ochronà r´kopisu, stajàc si´ jego ozdobà i dekoracjà. KoÊç s∏oniowà rzeêbiono i inkrustowano, deszczu∏ki obciàgano pergaminem, skórà, kosztownà tkaninà, bàdê pokrywano
blachami ze z∏oconej miedzi, srebra czy z∏ota, zdobiono emalià, wysadzano kamieniami
pó∏szlachetnymi i szlachetnymi, tkaniny pokrywano haftem i per∏ami. Ta moda rozwin´∏a
si´ w Rzymie do czasu upadku Cesarstwa, przetrwa∏a w Bizancjum, nast´pnie zaÊ, ju˝
w czasach Karola Wielkiego, wróci∏a do Europy. Kultywowano jà we wczesnym Êredniowieczu w wàskim bardzo kr´gu odbiorców, do których nale˝a∏y klasztory, dwory królewskie i ksià˝´ce oraz nieliczne oÊrodki uniwersyteckie. R´kopiÊmienna ksià˝ka by∏a wówczas
obiektem nader rzadkim, czasoch∏onnym w sporzàdzaniu i niezwykle cennym: najwi´ksze
ówczesne ksi´gozbiory liczy∏y zaledwie kilkadziesiàt obiektów. Ksi´ga by∏a jednak przede
wszystkim ucieleÊnionym S∏owem Bo˝ym, zatem jej strona zewn´trzna musia∏a byç adekwatna do cennej zawartoÊci. Biblie, msza∏y, psa∏terze, modlitewniki, kancjona∏y - wszystkie zaopatrywano w artystyczne i cenne oprawy z wyobra˝eniami Trójcy Âwi´tej, Ducha
Âwi´tego, czterech ewangelistów, Êwi´tych, lub przedstawieniami symbolicznymi3.
W ten sposób pomi´dzy III a XV wiekiem powsta∏a i rozwin´∏a si´ skomplikowana
sztuka u˝ytkowa, której pierwotnym celem by∏o zabezpieczenie r´kopisu, wtórnym zaÊ podkreÊlenie i wyeksponowanie jego znaczenia. Proste poczàtkowo rzemios∏o introligatora w miar´ up∏ywu wieków powiàzane zosta∏o z pracà artystów ró˝nych dziedzin: z∏otnika, jubilera, gemmologa, piecz´tarza, malarza, rzeêbiarza, czy hafciarki. Introligator - czyli ten, który wià˝e (∏ac.: ligare) do wewnàtrz (∏ac.: intro) pergaminowe karty musia∏ cz´sto
przejmowaç a w ka˝dym razie planowaç i koordynowaç te prace.
Do czasu wynalazku Johanna Gutenberga (1455 - Biblia tzw. 42-wierszowa) i rozpowszechnienia druku, praca introligatora nie by∏a powszechnie znana, a zapotrzebowanie
na nià raczej elitarne, ograniczone do wielkich klasztorów, dworów królewskich i ksià˝´cych, niektórych szkó∏ katedralnych czy pa∏aców biskupich. Wynalazek druku i idàca w Êlad
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za nim ∏atwoÊç dost´pu do ksià˝ki sprawi∏y, ˝e sztuka introligatorska znalaz∏a znacznie
liczniejszych odbiorców. Liczàce na ogó∏ kilkaset egzemplarzy nak∏ady wychodzàce spod
prasy drukarskiej, musia∏y byç przecie˝ oprawne, zanim ksi´garz móg∏ je sprzedaç potencjalnemu czytelnikowi... Wiek XVI jest zatem z∏otym okresem zarówno ze wzgl´du na
wzrost zapotrzebowania na wyroby introligatorów, jak i z uwagi na nowoczesne rozwiàzania, wypracowane w s∏ynnym weneckim zak∏adzie Aldo Manucjusza4.
Wszystkie przedstawione powy˝ej tendencje rozwojowe dotyczà tak˝e ziem polskich,
na które z chwilà wkroczenia chrzeÊcijaƒstwa przyby∏a r´kopiÊmienna ksi´ga, rozpowszechniajàc si´ poprzez klasztory, szko∏y katedralne, dwory ksià˝´ce i dwór królewski.
Masowe zapotrzebowanie na prac´ introligatorów przyniós∏ wiek XVI. Wtedy to, zgodnie
z korporacyjnà ideà ówczesnego spo∏eczeƒstwa, pracujàcy w miastach introligatorzy zacz´li jednoczyç si´ w organizacje cechowe. Krakowski cech introligatorski by∏ pierwszym
na ziemiach polskich, za nim powsta∏y cechy introligatorów w Poznaniu, Wilnie, Lwowie
i Warszawie. Najstarszy zachowany dokument krakowskiego cechu pochodzi z 1596r5. By∏
to przywilej nadany krakowskim introligatorom przez króla Zygmunta III Waz´. Cech zaistnia∏ jednak ju˝ wczeÊniej, skoro ze êróde∏ wynika, ˝e w 1587r krakowscy introligatorzy
bronili baszty, powierzonej ich cechowi podczas obl´˝enia Krakowa przez wojska cesarza
Maksymiliana6. Baszta ta po∏o˝ona by∏a na koƒcu ulicy Êw. Tomasza (wówczas zwanej ˚ydowskà), na odcinku pomi´dzy furtà Szewskà a Bramà S∏awkowskà, prawdopodobnie
wzniesiono jà na prze∏omie XV i XVI w. Cech introligatorów nie zawsze by∏ na tyle liczny,
by móg∏ jej skutecznie broniç, tote˝ wspiera∏ go cech stelmachów, a w 1683r doszli do introligatorów drukarze i sprzedawcy ksià˝ek. Baszta Introligatorów - bo takà nosi∏a przez
wieki nazw´ - zosta∏a rozebrana po 1809 r., kiedy to zlikwidowano wi´kszoÊç krakowskich
obwarowaƒ, pozostawiajàc jedynie Bram´ Floriaƒskà i trzy sàsiadujàce z nià baszty7.
Podczas przygotowaƒ do obrony Krakowa przed Szwedami w 1655 r. cech introligatorów dysponowa∏ 13 strzelbami, a w obronie baszty i przyleg∏ego do niej odcinka murów walczyli m.in.: Wojciech Molender (starszy cechu), Walenty Krokiew, Wojciech Paprocki, Szymon Seyfowicz i Grzegorz Gomó∏kiewicz. Kolejnym bohaterskim epizoem w dziejach cechu by∏a obrona Krakowa przed szturmujàcymi wojskami genera∏a Apraksyna
w 1768 r.: na Baszcie Introligatorów zgin´∏o wowczas 4 synów Stanis∏awa Stachowicza,
seniora cechu introligatorów i króla kurkowego. Pó∏ wieku póêniej, podczas wojen napoleoƒskich, cech z∏o˝y∏ liczne dary pieni´˝ne na wojsko polskiej: ofiarodawcami, figurujàcymi w spisach, byli wówczas nast´pujàcy cz∏onkowie cechu: Friedlein, Wis∏ocki, Drelinkiewicz, Masiewicz, Pietrzykowski i Benzdorf8.
Pod wzgl´dem organizacji, przepisów oraz zwyczajów cech introligatorów nie odbiega∏ od innych organizacji cechowych na terenie Krakowa, których liczba waha∏a si´ od Êredniowiecza do schy∏ku XVIII w. od czterdziestu do szeÊçdziesi´ciu kilku9. Na rozwój cechu
i dobrobyt introligatorów krakowskich ogromny wp∏yw mia∏y bie˝àce wydarzenia polityczne i, co za tym idzie, stan gospodarczy miasta. Schy∏ek wieku XVIII, czas bardzo dla Krakowa niekorzystny, kiedy to liczba jego mieszkaƒców spad∏a poni˝ej 10 000, a miasto by∏o zubo˝a∏e i chyli∏o si´ ku upadkowi, wp∏ynà∏ niekorzystnie tak˝e na rzemios∏o introligatorskie w mieÊcie. W pierwszej po∏owie XIX w., w czasach Wolnego Miasta Krakowa, jedynym liczàcym si´ zak∏adem by∏a firma Fryderyka Friedleina starszego (zm. 1834) i jego
syna, Fryderyka Friedleina m∏odszego (zm. 1885)10. Dodaç jednak trzeba, ˝e senior rody Jan Jerzy Fryderyk Friedlein, bo tak brzmia∏o jego pe∏ne imi´, który osiedli∏ si´ w Krakowie
w 1796r., prowadzi∏ tu tak˝e sklep z ksià˝kami religijnymi i podr´cznikami oraz czytelni´,
bowiem tylko w ten sposób móg∏ utrzymaç rodzin´. Prace firmy Friedleinów do dziÊ oglàdaç mo˝na w Archiwum Paƒstwowym w Krakowie: sà to pi´kne oprawy protoko∏ów Sejmu i Senatu Wolnego Miasta Krakowa oraz oprawy statutów cechowych.
Okres zastoju skoƒczy∏ si´ z chwilà uzyskania przez Galicj´ autonomii, za którà poszed∏ wyraêny rozwój ˝ycia naukowego i umys∏owego w Krakowie. Rozwój uniwersytetu,
powstanie Akademii Umiej´tnoÊci i podj´ta przez obie te instytucje wzmo˝ona dzia∏alnoÊç
wydawnicza, stworzy∏y dogodne warunki dla rzemios∏a introligatorskiego. RównoczeÊnie
jednak pojawia∏y si´ te˝ nowe zagro˝enia. Jerzy Dobrzycki, wybitny znawca dziejów krakowskiego rzemios∏a, tak charakteryzowa∏ zachodzàce przemiany: “Po niebywa∏ym wprost
rozwoju wszelkich ga∏´zi sztuki stosownej, zw∏aszcza na terenie Francji w XVIII wieku, co
mu nawet zjedna∏o nazw´ wieku przemys∏u artystycznego, nast´puje z kolei d∏ugi i szary okres zastoju [...] t´pe i bezduszne naÊladowanie dawnych opraw epoki renesansu i baroku, cz´sto wierne kopiowanie motywów tych epok”11. Zagro˝enie to stanowi∏a przede
wszystkim masowa niemiecka i austriacka pó∏produkcja, tanie kiepskie jakoÊciowo skóry
typu “chagrain” i gotowe szablony zdobnicze. Wtedy to “nastàpi∏ w Krakowie zmierzch
dawnego typu introligatora-r´kodzielnika, który po latach praktyki u mistrza szed∏“ na
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wander” do Czech i Austrii, a pog∏´biwszy tam wiedz´, wraca∏ do rodzinnego miasta, sam
u garbarza wybranà skór´ wykaƒcza∏ i barwi∏, sam kolorowe papiery klajstrowà technikà
sporzàdza∏, sam ksià˝ki w prasie heblem obrzyna∏, sam jeden w∏asnà r´kà ca∏à opraw´
sporzàdza∏.”12
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e ten typ introligatora-omnibusa rzeczywiÊcie odchodzi∏
wówczas w zapomnienie. Przybywa∏o jednak zleceniodawców, o˝ywia∏o si´ wi´c introligatorskie rzemios∏o, jakkolwiek ju˝ w nowoczeÊniejszym (i mo˝e bardziej masowym) wymiarze. W II polowie XIX w. w Krakowie dzia∏a∏y zak∏ady introligatorskie Filipa Kwisa, Józefa Terakowskiego, Kazimierza Kajzego, Emila Schrotta i Karola Schramma, na prze∏omie
wieków otworzyli swe firmy Wiktor Kozubek, Eustachy Ha∏aciƒski, Norbert Augustyn
i Marceli ˚enczykowski. Kilka zak∏adów cechowa∏ wysoki poziom r´kodzie∏a: wymieniç tu
trzeba Piotra Repetowskiego, Karola Wojcika (przez 50 lat starszego cechu), Franciszka Terakowskiego oraz dwie najwybitniejsze indywidualnoÊci tamtej epoki - Bonawentur´ Lenarta i Roberta Jahod´13. Obu tym firmom poÊwi´ciç przyjdzie par´ s∏ów, tu zaÊ dodajmy,
˝e do 1939 r. Krakowskie rzemios∏o introligatorskie prze˝y∏o okres wybitnego rozwoju
oraz owocnej wspó∏pracy z artystami projektujàcymi zindywidualizowane, artystyczne
oprawy. Powsta∏o te˝ szereg nowych oficyn: ¸ukasza Kruczkowskiego, Piotra Grzywy, Antoniego Dalewskiego, Antoniego Polony i Ludwika Ba˝eli14.
Wymienieni wy˝ej Bonawentura Lenart i Robert Jahoda przyczynili si´ do podniesienia krakowskiego rzemios∏a introligatorskiego na najwy˝szy poziom europejski. Obaj przyswoili sobie i swym wspó∏czesnym ide´ zrodzonego w Angli ruchu, zmierzajàcego do odrodzenia r´kodzie∏a, pojmowanego w duchu filozofii Johna Ruskina i jego kr´gu: Williama Morrisa, Waltera Crane’a, Henryka Muthesiusa i innych. W zakresie wiedzy o ksià˝ce
i introligatorstwa otwarto wówczas nowe horyzonty dyscypliny, tworzàc nowy styl oprawy zestrojony z u˝ytym materia∏em i technikà, rezygnujàc z elektycznych i archaicznych
ozdobników, propagujàc solidnà robot´ i najlepszy surowiec, na drugi zaÊ plan odsuwajàc bogactwo zdobieƒ. Te zasady, wcielane przez wybitnych twórców i teoretyków dyscypliny - J. T. Cobden-Sandersona i D. Cockerella - na gruncie polskim najwczeÊniej zaszczepili dwaj krakowscy mistrzowie: Lenart i Jahoda.
Ró˝ne by∏y ich koleje ˝ycia, ró˝ny te˝ pozostawili po sobie dorobek. Bonawentura Lenart w 1899 r. ukoƒczy∏ termin w lwowskiej filii zak∏adu Marcelego ˚enczykowskiego,
a nast´pnie – zgodnie z wielowiekowà tradycjà – wyruszy∏ na pieszà w´drówk´ zagranicznà. Trwa∏a ona blisko 12 lat i obj´∏a Austri´, Niemcy, Szwajcari´, Belgi´, Holandi´ i Angli´.
W Zurichu Lenart ukoƒczy∏ trzyletnià szko∏´ rzemios∏a artystycznego, w Lipsku ucz´szcza∏
na wyk∏ady w Akademii Przemys∏u Graficznego, w Londynie zapisa∏ si´ do Arts and Crafts
Scholl. W 1909 r., po powrocie do Krakowa, objà∏ pracowni´ introligatorskà przy Miejskim
Muzeum Techniczno-Przemys∏owym, gdzie przez kilka lat prowadzi∏ kursy introligatorstwa. Jego dzia∏alnoÊç przerwa∏ wybuch I wojny Êwiatowej, kiedy to zosta∏ zmobilizowany, jednak w ciàgu tych kilku lat styl pracowni Lenarta promieniowa∏ na ca∏à Polsk´. Do jego zas∏ug zaliczyç trzeba po pierwsze prze∏amanie g∏´boko zakorzenionych z∏ych gustów
odbiorców ksià˝ki, po drugie podj´cie systematycznej wspó∏pracy z artystami plastykami,
po trzecie zaÊ rozwijanie i doskonalenie konserwacji opraw starych druków i r´kopisów.
Liczne nagrody, dyplomy i wystawy sà najlepszym miernikem talentu i dokonaƒ Lenarta16,
jednak dzia∏a∏ on w Krakowie zbyt krótko.
W przeciwieƒstwie do pracowni Lenarta, firma Roberta Jahody funkcjonowa∏a przez
kilkadziesiàt lat, trwale wrastajàc w kulturalnà map´ Krakowa. Urodzony w 1862 r.
w Bochni, Robert Jahoda by∏ synem podoficera armii austriackiej. W Krakowie ukoƒczy∏
szko∏´ i odby∏ praktyk´ introligatorskà, po której pracowa∏ w Tarnowie i we Lwowie,
a w 1885 r. wyruszy∏ na nauk´ do Wiednia. Po powrocie za∏o˝y∏ w Krakowie w∏asny warsztat introligatorski, mieszczàcy si´ najpierw na Rynku G∏ównym przy linii A-B na poddaszu,
póêniej przy WiÊlnej i Brackiej, nast´pnie zaÊ we w∏asnej kamienicy przy ul. Go∏´biej 4.
Podobnie jak Lenart, Jahoda od razu nawiàza∏ wspó∏prac´ z wybitnymi artystami.
Pierwsze powa˝ne zlecenie zawdzi´cza∏ Juliuszowi Kossakowi: chodzi∏o o wykonanie
oprawy albumu dla Leopolda Loefflera. Nawiàzana wówczas wspó∏praca zaowocowa∏a
dalszymi kontaktami, wkrótce wi´c Jahoda realizowa∏ projekty Piotra Stachiewicza, Jana
Zubrzyckiego, Wiktora Barabasza i Adama Kajzego. Wykonywane przezeƒ oprawy by∏y
poczàtkowo w duchu wszechobecnej secesji, po I wojnie utrzymane pod wp∏ywem towarzystwa “Polska Sztuka Stosowana”, zacz´∏y uwzgl´dniaç w szerokim spectrum swojskie
motywy. Z Robertem Jahodà wspó∏pracowali wówczas W∏odzimierz Tetmajer, Henryk
Uziemb∏o, Karol Homolacs, S. Fabijaƒski i S. Bukowski. Przez ca∏y okres mi´dzywojenny
pracownia Jahody stanowi∏a otwarty warsztat dla m∏odych grafików, którzy tu w∏aÊnie,
cz´sto pod okiem swych profesorów, zdobywali doÊwiadczenie zawodowe i odnosili
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pierwsze sukcesy. Stosunku Jahody do m∏odych najlepiej dowodzi fakt, i˝ wykszta∏ci∏ on
kilka pokoleƒ znakomitych rzemieÊlników, a ponad siedemdziesi´ciu. z nich zosta∏o czeladnikami i mistrzami. Nale˝a∏y do nich równie˝ dzieci Jahody: Robert Jahoda-˚ó∏towski
i Zofia Jahodzianka17.
Prace Roberta Jahody prezentowane by∏y nieledwie co roku na wystawach krajowych
i zagranicznych (Lwów, Poznaƒ, Kraków, Wiedeƒ, Pary˝, Lipsk, Berlin, Padwa i inne). Zdobywa∏ wielokrotnie z∏ote i srebrne medale i dyplomy uznania. PodkreÊliç trzeba wszechstronnoÊç mistrza, który wprowadzi∏ szereg wartoÊciowych nowoÊci (jak np. popularne
francuskie passepartout stosowane do opraw akwarel), ale by∏ te˝ niekwestionowanym
najwy˝szym autorytetem w zakresie konserwacji opraw zabytkowych r´kopisów i starodruków, poczynajàc od Êredniowiecznych, najstarszych polskich zabytków piÊmiennictwa.
Z wiedzy i doÊwiadczenia Roberta Jahody korzysta∏y najznakomitsze polskie muzea i biblioteki: Zamek i Katedra na Wawelu, Biblioteka Jagielloƒska, Muzeum Narodowe w Krakowie, Polska Akademia Umiej´tnoÊci, Muzeum Ksià˝àt Czartoryskich, Archiwum Akt
Dawnych i Biblioteka Kórnicka. Kierowane przez te instytucje do firmy Jahody zlecenia dotyczy∏y zarówno oprawy bie˝àcych nabytków, jak konserwacji i zabezpieczenia bia∏ych kruków18.
W okresie II wojny Êwiatowej firma sta∏a si´ schronieniem dla wielu m∏odych osób,
zagro˝onych wywózkà na roboty przymusowe do Niemiec. Po zakoƒczeniu wojny jej losy
w nowej politycznej rzeczywistoÊci nie zapowiada∏y si´ dobrze. Robert Jahoda zmar∏ w lutym 1947 r., po nim zak∏ad przejà∏ jego syn, Robert Jahoda-˚ó∏towski. Toczàca si´
w pierwszych latach PRL nies∏awna “bitwa o handel” dotkn´∏a setki prywatnych zak∏adów
rzemieÊlniczych, warsztatów, firm, sklepów i aptek, oznaczajàc faktycznie nie tylko ich nacjonalizacj´ lub przekszta∏cenie w spó∏dzielnie, ale bardzo cz´sto przepadek zabytkowej
substancji ich wn´trz i wyposa˝enia oraz upadek wielowiekowej tradycji i wiedzy o tajnikach zawodu. W bardzo wàskim stopniu mo˝liwe by∏y dzia∏ania zmierzajàce do uratowania tej wiedzy i tej substancji...
Dzia∏ania takie podjà∏ w 1950 r. Robert Jahoda-˚ó∏towski, zg∏aszajàc we wrzeÊniu akces swej firmy do Centrali Przemys∏u Ludowego i Artystycznego - póêniejszej Cepelii. Po
Jahodzie przystàpi∏y do Centrali dwie inne firmy introligatorskie: zak∏ad Legi˝yƒskiego
i Gadacza z ul. PowiÊle 9 i w lutym 1951 r. zak∏ad Ludwika Ba˝eli z Kleparza. Na tej Bazie
w paêdzierniku 1954 roku powo∏ana zosta∏a do ˝ycia Spó∏dzielnia Pracy R´kodzie∏a Artystycznego “Starodruk”, zatrudniajàca w poczàtkowej fazie ok. 40 osób, w tym doÊwiadczonych pracowników wspomnianych trzech zak∏adów. Ich wiedza i umiej´tnoÊci by∏y nie
do przecenienia; pracujàcy w “Starodruku” Ludwik Ba˝ela i jego syn sprawili, ˝e tradycja
dawnego rzemios∏a przetrwa∏a i mog∏a nadal si´ rozwijaç.
Powy˝sze dzieje krakowskiego introligatorstwa dowodzà, ˝e Spó∏dzielnia “Starodruk”
dziedziczy zarówno wielowiekowe tradycje cechowe, jak i wykszta∏cony w pierwszych dekadach naszego wieku nawyk wspó∏pracy introligatora z artystà malarzem i grafikiem oraz
zami∏owanie (zgodnie z zasadami angielskich teoretyków dyscypliny) do pracy na bazie
najlepszych surowców. Przypadajàce w bie˝àcym roku 45-lecie “Starodruku” jest nie tylko
okazjà do spojrzenia wstecz na znakomite dziedzictwo, ale te˝ zmusza do tworzenia planów wybiegajàcych ku XXI. wiekowi.
Nasze bie˝àce dokonania i plany na najbli˝szà przysz∏oÊç mo˝na podzieliç na trzy grupy zagadnieƒ. Pierwsza z nich dotyczy unikatowych i niepowtarzalnych wyrobów r´kodzielniczych, coraz bardziej cenionych produktów “hand made”. Sà to wi´c wyroby skórzane o charakterze galanteryjnym: portfele, saszetki, etui, puzdra, pude∏ka, tuby i oprawy na dyplomy, teki konferencyjne, oprawy dla aktów prawnych i dyplomatycznych
o szczególnym charakterze. W tej grupie poszczyciç si´ mo˝emy np. wykonaniem etui na
“Oskary Serc” prof. Zbigniewa Religi (1992 r.), czy oprawà mi´dzypaƒstwowego Porozumienia o Strefie Wolnego Handlu, podpisywanego w 1992 r. w Krakowie pomi´dzy Polskà, Czechami, S∏owacjà i W´grami; inne nasze wyroby o podobnym charakterze wr´czane by∏y jako podarki goÊciom zagranicznym: premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher
czy prezydentowi Stanów Zjednoczonych Billowi Clintonowi.
Drugi obszar naszej obecnej i przysz∏ej dzia∏alnoÊci wià˝e si´ z oprawà szczególnie
pieczo∏owicie wydawanych ksià˝ek lub reprintów. W tym zakresie wspó∏pracowaliÊmy
z najlepszymi oficynami krajowymi: Arkadami, Paƒstwowym Instytutem Wydawniczym,
Czytelnikiem, Alfà, Krajowà Agencjà Wydawniczà. Tu projektowano i wykonano oprawy
dla wydaƒ “Psa∏terza Dawidowego” Jana Kochanowskiego, “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, “Monachomachii” Ignacego Krasickiego, “Dzie∏ Zebranych” St. I. Witkiewicza
i wielu innych. Najpowa˝niejszym dokonaniem w tej dziedzinie by∏o wykonanie opraw dla
liczàcego 2000 egz. Nak∏adu reprintu Kodeksu Baltazara Behema - s∏ynnego r´kopisu per-
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gaminowego, przechowywanego w Bibliotece Jagielloƒskiej, zawierajàcego teksty najstarszych przywilejów i statutów Miasta Krakowa, ustawy i wilkierze cechowe oraz 27 wspania∏ych miniatur malowanych pod wp∏ywem sztuki niderlandzkiej i po∏udniowoniemieckiej, przedstawiajàcych herby cechów, wn´trza kramów miejskich oraz widoki miasta.
Nak∏ad reprintu oprawiony zosta∏ r´cznie, w specjalnie le˝akowane deski z buczyny, pokryte nast´pnie odpowiednio preparowanà skórà ciel´cà z wyt∏oczonym herbem Krakowa.
Okucia wykonano r´cznie z mosiàdzu, r´cznie szyto te˝ ca∏oÊç nak∏adu, u˝ywajàc specjalnych lnianych nici. PodkreÊliç nale˝y, ˝e skóra garbowana by∏a zgodnie z przepisami dawnych mistrzów, bez u˝ycia Êrodków chemicznych. Reprint Kodeksu Behema s∏usznie sta∏
si´ najwi´kszym wydarzeniem XXII Mi´dzynarodowych Targów Ksià˝ki w Warszawie i wizytówkà wydawniczà Polski. Jego egzemplarze by∏y przez szereg lat najbardziej presti˝owym upominkiem: jeden z nich, pieczo∏owicie oprawiony w Starodruku w bia∏à ciel´cà
skór´, otrzyma∏ papie˝ Jan Pawe∏ II. Inny egzemplarz, zaopatrzony w bràzowà opraw´,
wr´czono nast´pcy tronu brytyjskiego, Karolowi ksi´ciu Walii. Wiele innych w´drowa∏o
wraz z polskimi dyplomatami w charakterze upominków dla zagranicznych akademii nauk, uczelni, bibliotek i delegacji rzàdowych.
Kolejnym dokonaniem „Starodruku“ w tej dziedzinie by∏o oprawienie reprintu Z∏otego Kodeksu Gnieênieƒskiego (tzw. Codex Aureus), wydanego przez Wydawnictwo „Arkady”. W Êlad za nim posz∏o niezwykle presti˝owe wspólne wydawnictwo Polskiej Akademii
Nauk i Paƒstwowego Instytutu Wydawniczego - reprint s∏awnego dzie∏a Miko∏aja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”. Podstawà tego facsimile by∏ r´kopis Kopernika, przechowywany w Bibliotece Jagielloƒskiej. Autorkà projektu plastycznego oprawy by∏a Rita
Walter-¸omnicka, opracowanie techniczne i wykonanie oprawy by∏o zas∏ugà Stefana
Gruszczyƒskiego. Facsimile sta∏o si´ niezwykle u˝ytecznym narz´dziem dla badaczy; pozwoli∏o te˝ chroniç bezcenny r´kopis i zmniejszyç cz´stotliwoÊç udost´pniania go. Kolejnym dokonaniem „Starodruku“ w tej dziedzinie by∏o wykonanie pi´knej oprawy „Nowej
Gigantomachii” - dzie∏a Ojca Augustyna Kordeckiego o obl´˝eniu Cz´stochowy w 1655 r.
Reprint, wydany nak∏adem Ojców Paulinów w 1991r. w Cz´stochowie upami´tni∏ IV Pielgrzymk´ Ojca Âwi´tego do Polski. Opraw´ zaprojektowa∏ Ludwik Ba˝ela, wykonano jà podobnie jak przy Kodeksie Baltazara Behema - z desek bukowych obciàganych skórà.
Trzecim, szczególnie cennym polem dzia∏alnoÊci „Starodruku“ jest praca zwiàzana
z konserwacjà zabytków piÊmiennictwa polskiego. Podwaliny pod t´ dzia∏alnoÊç po∏o˝y∏
Robert Jahoda; wraz z jego uczniami przesz∏a ona do „Starodruku“. Tu w∏aÊnie poddano
konserwacji r´kopis III cz´Êci “Dziadów” Adama Mickiewicza, r´kopisy Juliusza S∏owackiego - “Lill´ Wened´”, “Mazep´”, “Kordiana”, nad którymi pracowano przez 12 lat, przepi´knà wyszywana per∏ami opraw´ modlitewnika Królowej Jadwigi, czy te˝ kruche, na
z∏ym papierze drukowane pisma i ulotki powstaƒcze z 1863 r. Swoje r´kopisy powierza∏y
nam: Zamek Królewski na Wawelu, Biblioteka Jagielloƒska, Muzeum Narodowe, Biblioteka Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich, Biblioteka Sejmowa w Warszawie, Biblioteka
PAN w Kórniku i Biblioteka PAN w Krakowie. NajÊwie˝szym naszym dokonaniem jest przeprowadzona w 1998 r. dla Biblioteki PAN w Krakowie konserwacja XVII-wiecznej kroniki
ruskiej, XVIII-wiecznego r´kopisu pt.: Testament Êw. Paw∏a Aposto∏a, XIX-wiecznego spisu
akt rodziny Sobieskich z Archiwum Benedyktynów we Lwowie i pochodzàcego z poczàtku XX w. r´kopisu Bronis∏awa Pi∏sudskiego (brata Marsza∏ka ), który na zes∏aniu na Sachalinie przez wiele lat prowadzi∏ dzia∏ania naukowe z zakresu etnografii i j´zykoznawstwa.
Powy˝sze przyk∏ady i tytu∏y dzie∏ przytoczy∏em dla unaocznienia Paƒstwu ró˝norodnoÊci
problemów, dotyczàcych konserwacji zabytkowych r´kopisów i druków, z jakimi spotykamy si´ w naszej codziennej pracy.
Niszczàce dzia∏anie czasu, degradacja Êrodowiska naturalnego, wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie, wreszcie niskie finansowanie placówek muzealnych i naukowych
przez Paƒstwo - wszystkie te czynniki powodujà, ˝e krajowe zasoby r´kopisów, starych
druków, nowszych - ale te˝ rzadkich czasopism i wydawnictw XIX- i XX-wiecznych, niszczejà z dnia na dzieƒ. Pi´tnaÊcie lat temu, podczas obchodów 30-lecia Starodruku, prezes
Ludwik Ba˝ela u˝y∏ wymownego argumentu, mówiàc: “przy obecnych mo˝liwoÊciach potrzeba blisko... 800 lat, by zrewaloryzowaç zabytki piÊmiennictwa polskiego tylko ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”19.
W ciàgu tych pi´tnastu lat proces niszczenia znacznie si´ posunà∏, koszty zaÊ dzia∏aƒ
konserwatorskich wzros∏y, przy malejàcej liczbie fachowców tej dziedziny. Wspomniana
wy˝ej Biblioteka PAN w Krakowie oblicza swoje potrzeby w zakresie konserwacji r´kopisów (zatem obiektów unikatowych) na kilka tysi´cy tomów, w zakresie starych druków
potrzeby te kszta∏tujà si´ na zbli˝onym poziomie. Do tego dodajmy jeszcze wydawnictwa
o nietypowych i zró˝nicowanych kszta∏tach, jak atlasy, mapy czy partytury nutowe.
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Reasumujàc: w XXI wiek „Starodruk“ wkracza ze znakomitymi tradycjami artystycznego r´kodzie∏a na najwy˝szym europejskim poziomie, r´kodzie∏a, które w wielu krajach
uleg∏o zanikowi z powodu rozwoju techniki i mechanizacji procesów wydawniczych. Oferujemy wyspecjalizowane, elitarne us∏ugi wydawnictwom, chcàcym nadaç swym publikacjom unikatowà, artystycznà opraw´. Bibliotekom i muzeom oferujemy natomiast szerokà gam´ us∏ug konserwatorskich i introligatorskich, z g∏´bokim niepokojem patrzàc na rosnàce w tej dziedzinie problemy.
PRZYPISY
1. Analogiczne wyra˝enie w j´zyku angielskim brzmi: from cover to cover, tj. od
ok∏adki do ok∏adki, po niemiecku zaÊ: von einer Schale bis zum andern, tj. od jednej ∏upki /kory do drugiej.
2. Samuel Bogumi∏ Linde: S∏ownik j´zyka polskiego, Lwów 1854, tom I, s. 427.
3. Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Warszawa 1903, tom 31, s. 60-62.
4. Mieczys∏aw Rokosz, Wenecka oficyna Alda Mancjusza i Polska w orbicie jej wp∏ywów, Wroc∏aw 1982.
5. Klemens Bàkowski: Dawne cechy krakowskie, Biblioteka Krakowska, tom 22, Kraków 1903, s.17.
6. Kazimierz Ha∏aciƒski: Introligatorzy krakowscy obroƒcami miasta, Kraków 1930, s.
10.
7. Tam˝e, reprodukcja akwareli J. G∏ogowskiego, s. 9.
8. Tam˝e, s. 11-13.
9. Janina Bieniarzówna, Jan M. Ma∏ecki, Dzieje Krakowa, tom II, Kraków w wiekach
XVI-XVIII, Kraków 1984, s. 20.
10. Polski S∏onik Biograficzny, tom VII, Kraków1958-1958, s. 140-141.
11. Jerzy Dobrzycki: Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pieçdziesi´ciu, Kraków
1926, s. 6.
12. Tam˝e, s. 7.
13. Tam˝e, s. 8-10.
14. Tam˝e, s.12.
15. Tam˝e, s.10 oraz K. Witkiewicz, Kunszt introligatorski Bonawentury Lenarta, Kraków 1932, s. 14 i nast.
16. Lenart przeniós∏ si´ po I wojnie do Wilna, gdzie zosta∏ profesorem Wydzia∏u Sztuki Uniwersytetu Wileƒskiego.
17. Polski S∏ownik Biograficzny, tom X, Wroc∏aw- Warszawa- Kraków 1962-1964, s.
325-326
18. Zob. m.in. Homolacs, Przemyslaw Smolik: Oprawy Zak∏adu Introligatorskiego Roberta Jahody, Kraków 1926, passim; Kazimierz Witkiewicz, Wystawa opraw introligatorskich Roberta Jahody, „Przemys∏ i Rzemios∏o”, Rok 1921, nr 1 oraz J. Dobrzycki, op. cit.,
s. 12 i nast.
19. Ksi´ga pamiàtkowa Spó∏dzielni Starodruk, wycinki prasowe z okazji jubileuszu
30-lecia firmy, artyku∏ J. Zajàca pt.: 30 lat ratowania starodruków.
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Apolinary Brodecki

Wielkie i ma∏e
inwestycje
w przemyÊle
poligraficznym
Chcàc scharakteryzowaç wielkie i ma∏e inwestycje w przemyÊle poligraficznym w naszym kraju, nale˝y przede wszystkim okreÊliç okres, w którym te inwestycje zosta∏y dokonane. Chcemy tu przedstawiç sytuacj´ bran˝y po przemianach polityczno-spo∏eczno-gospodarczych w 1989 roku, co poprzedzi∏y jednak decyzje ówczesnych w∏adz po roku
1980, zezwalajàce na organizac´ prywatnych drukarƒ. Istnia∏y wtedy zbudowane po wojnie w latach 50., 60. i 70. du˝e z regu∏y drukarnie paƒstwowe w miastach wojewódzkich,
zatrudniajàce 300, 500, a kilka nawet powy˝ej 1000 pracowników; w ich sk∏ad wchodzi∏o kilka lub kilkanaÊcie drukarƒ terenowych obs∏ugujàcych w zakresie akcydensów dany teren.
Drukarnie paƒstwowe by∏y wyposa˝one w dwie lub nawet trzy podstawowe techniki
drukarskie, maszyny produkowane g∏ównie w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej, Czechos∏owacji oraz Zwiàzku Radzieckim. Na nowoczesny sprz´t z Europy Zachodniej brakowa∏o dewiz, istnia∏y równie˝ ograniczenia eksportowe do krajów RWPG,
wynikajàce z przyczyn politycznych.
Powstajàce po 1980 roku drukarnie prywatne mia∏y z regu∏y charakter rodzinny. Ich
wyposa˝enie stanowi∏y wycofane z drukarƒ paƒstwowych maszyny ma∏oformatowe typograficzne i offsetowe (s∏ynne czeskie Romayory). Jednak zapotrzebowanie na druki by∏o
tak wielkie, ˝e zak∏ady te w krótkim czasie potrafi∏y zgromadziç pewne kapita∏y, umo˝liwiajàce szybki rozwój i zakup lepszego sprz´tu. Poszukiwano u˝ywanych maszyn w krajach zachodnich oraz kupowano nowe maszyny w NRD i Czechos∏owacji.
Prze∏om, który nastàpi∏ w 1989 roku - powstanie wolnego rynku - zasta∏ rynek pozbawiony lepszych gatunków papieru, farb i innych materia∏ów oraz drukarnie
wyposa˝one jedynie w przestarza∏y sprz´t maszynowy. Wydawcy masowo ruszyli do drukarƒ zagranicznych, które mog∏y zapewniç im o wiele lepszà jakoÊç tak w produkcji ksià˝ek, jak i wielokolorowych periodyków, w tym szczególnie przeznaczonych dla kobiet.
Zagro˝one brakiem zleceƒ krajowe drukarnie rozpocz´∏y przeciwdzia∏anie. Istotnà rol´ odegra∏o na poczàtku lat 90. wydawnictwo Prószyƒski i S-ka, rozbudowujàc w oparciu
o kapita∏ w∏asny niewielkà drukarni´ w Pile do poziomu (aktualnie) najwi´kszej drukarni
w kraju. “Flagowym okr´tem” wydawnictwa okaza∏ si´ miesi´cznik “Poradnik Domowy”,
którego nak∏ad wyniós∏ ponad 3 mln egzemplarzy (inne periodyki osiàga∏y równie˝ wysokie, wielosettysi´czne nak∏ady). Zainwestowano w u˝ywane maszyny heatsetowe, umo˝liwiajàce drukowanie wielobarwnych periodyków na dobrym, importowanym papierze,
o jakoÊci zbli˝onej do poziomu zachodnioeuropejskiego.
Ewenementem okresu po roku 1990 by∏ region ∏ódzki. Drugie co do wielkoÊci miasto
w Polsce, którego rozwój oparty by∏ niemal ca∏kowicie na przemyÊle w∏ókienniczym, dysponowa∏o jednak 4 du˝ymi zak∏adami poligraficznymi. Po ca∏kowitym za∏amaniu bran˝y
w∏ókienniczej i ogromnym bezrobociu nie za∏amali si´ ∏ódzcy drukarze. Przyk∏ad jako
pierwsza da∏a Drukarnia Prasowa, za nià posz∏y pozosta∏e. W “Prasowej” wypracowano
koncepcj´ rozwoju w oparciu o kapita∏ krajowy; partnerem (znakomitym!) okaza∏o si´ wydawnictwo “Wprost”. ¸ódzki bank zaufa∏ dynamicznym drukarzom i w ciàgu kilku lat
“Prasowa” sta∏a si´ jednà z czo∏owych nowoczesnych drukarƒ w kraju! Zatrzymajmy si´
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na chwil´ na tych dwóch przyk∏adach - obydwa dotyczà wielkich inwestycji w naszej bran˝y. Chodzi bowiem o charakterystyk´ poczàtku “wielkiej modernizacji” polskiej poligrafii.
Poczàtek da∏y (po 1990 roku) studia reprodukcyjne. Rozwój elektroniki spowodowa∏
rewolucj´ w przygotowalni form drukowych. Studia wyrasta∏y jak grzyby po deszczu.
U˝ywany w nich sprz´t by∏ ju˝ na poziomie europejskim. Wkroczy∏ szybko rozwijajàcy si´
kapita∏ krajowy, bazujàcy na handlu materia∏ami, reprezentujàcy najwi´kszych europejskich producentów farb i materia∏ów dla drukarƒ oraz introligatorni. Powstawa∏y studia
oparte na kapitale rodzinnym, cz´sto wspierane przez cz∏onków rodziny mieszkajàcych za
granicà. Nie by∏o to tylko wspomaganie, cz´Êciej wspó∏udzia∏ ze wsparciem dewizowym.
W ciàgu niewielu lat studia osiàgn´∏y poziom europejski. Cechà charakterystycznà tego
okresu by∏o to, ˝e studia zak∏adane by∏y przewa˝nie przez informatyków i elektroników,
a nie przez wykszta∏conych pracowników bran˝y drukarskiej. By∏a to pierwsza zapowiedê
“nowych czasów”...
Nadszed∏ rok 1995 - DRUPA’95 w Düsseldorfie ze swymi rewelacyjnymi w zakresie post´pu techniczno-technologicznego. Rozpoczà∏ si´ wielki “boom” w polskiej poligrafii!
Stabilizacja polityczno-spo∏eczno-gospodarcza w Polsce (bez wzgl´du na zmiany we
w∏adzach, rzàdy “lewicy” czy “prawicy”) zacz´∏a przyciàgaç na polski rynek kapita∏ zagraniczny, w tym szczególnie do naszej bran˝y. Poligrafia nastawiona niemal ca∏kowicie na
import (ju˝ teraz tylko z Zachodu) maszyn, urzàdzeƒ i materia∏ów; rynek prawie 40-milionowy zaczà∏ pociàgaç kapita∏ zagraniczny. Europa Wschodnia powoli i z trudem wychodzi∏a z kryzysu ekonomicznego. Dotychczasowy, szybki rozwój krajowej poligrafii zosta∏
przyÊpieszony dzi´ki dop∏ywowi kapita∏u zagranicznego oraz dodatkowym elementom,
takim jak:
- stworzenie normalnych warunków handlowych polskim drukarniom (obowiàzujàcych w cywilizowanym Êwiecie) przy zakupach maszyn, urzàdzeƒ i materia∏ów,
- wsparcie ze strony krajowych banków dla poczynaƒ inwestycyjnych drukarƒ w rezultacie obserwacji szybkiego rozwoju bran˝y, gwarantujàce im lepszà efektywnoÊç w porównaniu z innymi bran˝ami.
Poligrafia sta∏a si´ na tle innych bran˝ liderem w rozwoju gospodarczym, liderem niekwestionowanym, z przyrostem 3-4-krotnie wy˝szym od krajowego. Przy Êredniej krajowej
6-7% rocznie - poligrafia w ciàgu ostatnich 3-4 lat (do 1998 roku) osiàga 20%, a nawet
wi´cej!
Nale˝y teraz podkreÊliç, i˝ równolegle, w ciàgu kilku ostatnich lat, nastàpi∏y wa˝ne
przemiany równie˝ w bran˝y papierniczej, która jest naszym najwa˝niejszym partnerem
produkcyjnym. Mimo rozwoju innych pod∏o˝y drukowych (tworzywa sztuczne, folie itd.)
papier i karton pozosta∏y podstawowym materia∏em do drukowania. Do polskich papierni wkroczy∏ równie˝ kapita∏ zagraniczny, przeprowadzajàc istnà rewolucj´. Niezale˝nie od tego
budowane sà te˝ nowe zak∏ady papiernicze; dotyczy to szczególnie produkcji tektury falistej.
Powróçmy (po krótkiej dygresji na temat materia∏ów drukarskich) do wielkich inwestycji w poligrafii. Jak wy˝ej wspominam, szerokim frontem wkroczy∏ tu kapita∏ zagraniczny. Poczàtkowo wielkie koncerny wydawnicze z zachodniej Europy wprowadza∏y swe w∏asne tytu∏y na polski rynek, drukujàc je jednak we w∏asnych drukarniach za granicà. Po kilku latach niektórzy wydawcy tytu∏ów o masowych nak∏adach zdecydowali si´ wybudowaç
w∏asne drukarnie w Polsce. OczywiÊcie, decydowa∏ rachunek ekonomiczny - obni˝ka kosztów transportu, skrócony cykl produkcyjny i inne czynniki. Tego rodzaju poczynania zapewniajàce miejsca pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników i wy˝szà kultur´ organizacji pracy majà istotny, pozytywny wp∏yw na rozwój bran˝y.
Uruchomienie w∏asnych drukarƒ przez zagraniczne koncerny nie zawsze wià˝e si´ z
wyposa˝eniem ich w najnowsze urzàdzenia techniczne. Niejednokrotnie pracujà w nich
maszyny przenoszone z macierzystych drukarƒ za granicà po pewnym okresie eksploatacji - lecz niewàtpliwie urzàdzenia te, ze wzgl´du na nowszà od krajowej technologi´ (lub
w ogóle pionierskà w Polsce) stanowià istotny post´p. Zdarzajà si´ jednak równie˝ przypadki, ˝e w Êlad za maszynami u˝ywanymi wprowadzane sà te˝ najnowoczeÊniejsze urzàdzenia.
Odmienna jest sytuacja w bran˝y gazetowej. Tu, w nowych drukarniach, dominujà
nowe maszyny najwi´kszych producentów europejskich i nie tylko.
Na chwil´ nale˝y odejÊç od podstawowego tematu i wspomnieç roli, jakà odegra∏a
reforma w produkcji gazet i czasopism (zresztà w ca∏ej gospodarce narodowej). Poj´cie reformy praktycznie nie istnia∏o w Polsce przed 1989 rokiem. DziÊ gazeta to nie dawne 4-8
stronic, lecz cz´sto dziesi´ç razy wi´cej. Z tego ogromnà cz´Êç stanowi reklama. Dlatego
do drukowania wspó∏czesnych gazet oraz czasopism nieodzowne sà nowoczesne maszy-
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ny. I takich jest coraz wi´cej w polskich drukarniach, zarówno produkujàcych gazety o charakterze ogólnopolskim, jak i regionalnym.
Omawiajàc rol´ kapita∏u zagranicznego w polskich drukarniach, tak w bran˝y gazetowej, jak i periodykach nale˝y stwierdziç, i˝ wyst´puje tu zró˝nicowanie kapita∏owe. Istnieje podzia∏ na drukarnie z kapita∏em polskim, mieszanym (polskim i zagranicznym) oraz
znajdujàce si´ ca∏kowicie w r´kach kapita∏u zagranicznego.
Kolej na scharakteryzowanie sytuacji w produkcji ksià˝ek. Drukarnie obs∏ugujàce wydawców ksià˝ek - prywatne oraz (co jest rzeczà nieco zdumiewajàcà) równie˝ du˝e drukarnie paƒstwowe - potrafi∏y si´ w du˝ym stopniu zmodernizowaç. Tu w ostatnich kilku
latach inwestowano w najnowsze wielokolorowe maszyny arkuszowe. Mia∏o to ogromny
wp∏yw na wielu krajowych wydawców, którzy zdecydowali si´ na powrót ze zleceniami
z zagranicy do drukarƒ krajowych. Niestety, nie wszyscy jednak... Cz´Êç wydawców kontynuuje wspó∏prac´ z drukarniami za granicà, ze wzgl´du na specyficzne wymagania jakoÊciowe, terminowe lub te˝ finansowe (wi´ksza elastycznoÊç co do terminów p∏atnoÊci).
Wysokie wymagania, jakie stawia przed poligrafià reklama, odgrywajà istotnà rol´
przede wszystkim w segmencie druków akcydensowych. W ich zakresie mieszczà si´
w tym (s∏usznie lub nie) ró˝norodne produkty od zwyk∏ych blankietów zaproszeƒ czy ulotek po ogromne billboardy, których pe∏no na naszych ulicach i drogach. Stanowià one domen´ setek tysi´cy ma∏ych i Êrednich drukarƒ, dysponujàcych jednak cz´sto nowoczesnym
specjalistycznym sprz´tem. Sà to nie tylko typowe maszyny offsetowe; coraz cz´Êciej kupowane sà maszyny fleksograficzne lub w zakresie produkcji etykiet - “kombajny” z wymiennymi zespo∏ami drukowymi ró˝nych technik drukarskich (flekso, offset, typo).
Komputeryzacja w wielu dziedzinach gospodarki wymusi∏a te˝ skonstruowanie maszyn specjalistycznych do produkcji wielobarwnych sk∏adanek komputerowych. Dominujà tu du˝e drukarnie specjalistyczne, zbudowane przez kapita∏ zagraniczny, dysponujàce maszynami do
druku “bez koƒca”. Na “wyjÊciu” jednak maszyny te wyposa˝one sà w wiele urzàdzeƒ pozwalajàcych na wykoƒczenie po druku koƒcowego produktu (z regu∏y taÊmy zadrukowanego papieru) zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.
Nast´pny ogromny sektor w produkcji poligraficznej to opakowania. Dziedzina zupe∏nie zaniedbana w naszym kraju w okresie przed 1989 rokiem. I tu rynek wymusi∏ radykalnà zmian´. Podobnie jak nasze kioski gazetowe nie ró˝nià si´ obecnie od zachodnioeuropejskich, tak nasze produkty pakowane sà podobnie jak na Zachodzie. A ˝e wiele produktów wielkich koncernów bran˝ spo˝ywczej, kosmetycznej czy farmaceutycznej (Coca Cola, Knorr i inne) muszà mieç jednakowe opakowania bez wzgl´du na to, w jakim kraju
opakowania te sà produkowane, drukarnie zainteresowane tym asortymentem musia∏y
w krótkim czasie dostosowaç si´ do wysokich wymagaƒ jakoÊciowych.
Sektor opakowaƒ z nadrukiem rozwinà∏ si´ b∏yskawicznie. Poczàtkowo dominowa∏y
drukarnie dysponujàce technikà offsetowà (maszyny wielokolorowe arkuszowe). Jednak
opakowania dla przemys∏u spo˝ywczego - z powodu zagranicznych, importowanych produktów, które masowo pojawi∏y si´ na naszym rynku - musia∏y szybko dostosowaç si´ do
konkurencji. Konieczne okaza∏o si´ du˝e zró˝nicowanie stosowanych materia∏ów. Papier
i karton nie spe∏nia∏y ca∏kowicie wymagaƒ; elastyczne folie lepiej odpowiada∏y oczekiwaniom w stosunku do opakowaƒ produktów ˝ywnoÊciowych, dawa∏y mo˝liwoÊç bezpoÊredniego oglàdania kupowanego produktu. Na polski rynek wkroczy∏y wielkie firmy zagraniczne, budujàc nowe drukarnie wyposa˝one w nowoczesne maszyny zwojowe do zadrukowywania omawianych folii. Stosowane techniki to fleksografia i wkl´s∏odruk. Odrodzenie wkl´s∏odruku by∏o zaskakujàce. Wielokolorowe (8-9 kolorów!) maszyny by∏y absolutnà nowoÊcià na naszym rynku. Podobnie zresztà by∏o z pojawieniem si´ wielokolorowych maszyn fleksograficznych.
Produkcj´ opakowaƒ ze stosowaniem techniki wkl´s∏odrukowej i fleksograficznej
podj´∏y nie tylko firmy zagraniczne, powsta∏y te˝ rodzime, polskie. Pojawi∏ si´ te˝ okreÊlony problem: formy drukowe musia∏y byç wykonywane poza krajem. Dotyczy∏o to szczególnie form wkl´s∏odrukowych, choç w du˝ym zakresie równie˝ dla techniki flekso. Transport ci´˝kich metalowych cylindrów (tam i z powrotem) by∏ kosztowny i czasoch∏onny.
Swojà szans´ dojrza∏y dwie firmy (jak dotychczas zagraniczne) przenoszàc produkcje omawianych form do Polski. Decyzja ta - oprócz oczywiÊcie konkretnych korzyÊci dla inwestora - jest te˝ korzystna dla polskich drukarƒ.
Technika offsetowa zajmuje jednak nadal wa˝ne miejsce w produkcji opakowaƒ.
Bran˝e komputerowa i produktów chemicznych wykorzystujà przede wszystkim t´ technik´ ze wzgl´du na najwy˝sze wymagania jakoÊciowe. Tu znowu mamy do czynienia ze specyfikà produktu. Musi on byç (podobnie jak leki) pakowany w pude∏ka do sprzeda˝y jednostkowej. Potrzebne sà wi´c specjalistyczne maszyny i urzàdzenia do produkcji tych pu-
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de∏ek; przy czym szczególne wymagania wyst´pujà przy produkcji opakowaƒ papierosów.
Tu w∏aÊnie wkrocz∏ szerokim frontem kapita∏ zagraniczny, rozpoczynajàc produkcj´ tych
opakowaƒ w ¸odzi, Bydgoszczy i pod Krakowem. Sà to powa˝ne inwestycje, dajàce mo˝liwoÊç wykonywania produktów na najwy˝szym poziomie europejskim.
Nowym elementem, który ostatnio pojawi∏ si´ na rynku polskim w zakresie opakowaƒ
z nadrukiem jest tektura falista jako pod∏o˝e. Stosowana jest do opakowaƒ jednostkowych, lecz przede wszystkim zbiorczych. Pod∏o˝e to poczàtkowo by∏o importowane do
Polski. Okaza∏o si´ jednak, ˝e korzystniej b´dzie dla producentów zamiast “woziç powietrze”, zbudowaç fabryki w Polsce. Decyzj´ podj´∏o ju˝ kilka firm ze Skandynawii (Szwecja).
Tego rodzaju poczynania sà dla nas szczególnie korzystne.
Pozostaje na koniec przedstawiç inwestycje na polskim rynku zwiàzane z pojawieniem
si´ nowej techniki i technologii w poligrafii - drukowania cyfrowego. Zademonstrowane
przez kilka firm podczas DRUPA’95 w Düsseldorfie, rozprzestrzenia si´ w szybkim tempie
w skali Êwiatowej. Poczàtkowo przedstawiciele “klasycznej” poligrafii odnosili si´ z pewnym lekcewa˝eniem do “powielarek biurowych”. Po 4 latach okazuje si´, i˝ mogà one stanowiç istotne zagro˝enie dla klasycznej poligrafii. Na polskim rynku pierwsze urzàdzenie
do drukowania cyfrowego zakupione zosta∏o przed dwoma laty. DziÊ szacuje si´ ju˝ ich
liczb´ na kilkadziesiàt. Trafiajà przewa˝nie do mniejszych drukarƒ, chocia˝ ceny tych
wzgl´dnie ma∏o gabarytowych urzàdzeƒ wcale nie sà niskie.
Zobaczymy, co nam przyniesie nowe, trzecie tysiàclecie - czy maszyny cyfrowe b´dà
istotnym zagro˝eniem dla “klasycznej” analogowej poligrafii, czy te˝ znajdà swà nisz´
i obie technologie b´dà si´ rozwijaç ka˝da z osobna, nie przeszkadzajàc sobie.
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Co. Traas

Poligrafia w Europie
w dniu dzisiejszym

Po pierwsze chcia∏bym podzi´kowaç za mi∏e zaproszenie. Nauczy∏em si´ i przeczyta∏em wiele o Waszym kraju. Rozwój Waszego kraju w ciàgu ostatnich pi´tnastu lat by∏ bardzo silny i mia∏ wielkie znaczenie nie tylko dla Waszego kraju, ale dla wielu krajów w Europie Wschodniej, a w ten sposób dla ca∏ej Europie. Wasz kraj by∏ jednym z najwa˝niejszych stymulatorów procesu, który ponownie prowadzi do zjednoczonej Europy. albo “b´dzie prowadzi∏ do zjednoczonej Europy”, gdy˝ nie wiem, czy kiedykolwiek by∏a sytuacja,
w której moglibyÊmy mówiç o “zjednoczonej Europie”.
OczywiÊcie, musimy sobie zdawaç spraw´ z tego, ˝e obecnie zjednoczona Europa
wydaje si´ odleg∏a szczególnie, gdy patrzymy na du˝e ró˝nice w krajach ba∏kaƒskich,
a tak˝e w Zwiàzku Radzieckim.
Z drugiej strony, mam pewnoÊç, ˝e istniejà podstawy do zjednoczenia.
W 1998 roku równie˝ mia∏em mo˝liwoÊç odnoszenia si´ do audytorium polskiego.
Z jednej strony pochlebia mi to, ale jednoczeÊnie mnie martwi. OczywiÊcie b´dà tutaj s∏uchacze, którzy brali udzia∏ w spotkaniu w ubieg∏ym roku, a temat jest mniej wi´cej taki
sam. Ludzie ci zechcà us∏yszeç coÊ nowego i choç rozwój przemys∏u poligraficznego by∏
bardzo dynamiczny, nie oznacza to, ˝e oczekiwania, zagro˝enia oraz szanse sà zupe∏nie
odmienne od tych, jakie wyst´powa∏y rok wczeÊniej. Tym niemniej spróbuj´ przedstawiç
równie˝ inne aspekty, choç niemo˝liwe b´dzie unikni´cie pewnych powtórzeƒ w porównaniu z poprzednim rokiem.
B´d´ omawiaç nast´pujàce zagadnienia:
-

Pewne fakty o przemyÊle na szerokoÊci europejskiej.
Rozwój przemys∏u.
Obraz przemys∏u.
Rynek; zmiana orientacji technicznej na trosk´ o klienta.
Rozwój spo∏eczny.
Infrastruktura przemys∏u.
Na skal´ krajowà.
Na skal´ europejskà.

Niektóre fakty o przemyÊle na skal´ europejskà.
– obrót
– zatrudnienie
– inwestycje

37

Rozwój
wprzemyÊle
Ju˝ przez pi´ç wieków dostarczamy informacji i zajmujemy si´ komunikacjà. Przed
tym czasem informacja i komunikacja zale˝a∏y wy∏àcznie od tradycji ustnych. OczywiÊcie,
nie powinniÊmy nie doceniaç mo˝liwoÊci i oddzia∏ywania tradycji ustnych, ale zdajemy sobie równie˝ teraz spraw´ z tego, ˝e drukowanie, komunikacja na papierze, doprowadzi∏o
do bardzo silnego rozwoju wiedzy. Jest to jeden z kluczowych kamieni rozwoju demokracji.
Wynalazek druku ca∏kowicie zmieni∏ dawne spo∏eczeƒstwo, teraz my stajemy przed
mniej lub bardziej podobnà sytuacjà. Nowa technologia, w szczególnoÊci digitalizacja,
wprowadza podobne zmiany w spo∏eczeƒstwie, jak druk kilka wieków temu. My, drukarze i przemys∏y stowarzyszone, prawdopodobnie nie prowadzimy, ale z pewnoÊcià znajdujemy si´ w Êrodku tego procesu. Mo˝liwoÊci nowej technologii sà bardzo du˝e. Ka˝dy
mo˝e uzyskaç dowolny rodzaj informacji z dowolnego miejsca. Problem nie polega ju˝ na
tym, czy informacja jest dost´pna, lecz na tym, czy jej potrzebujecie i gdzie mo˝ecie jà
znaleêç. “Architekci informacji” majà przysz∏oÊç, kombinacj´ bibliotekarza i specjalisty
technologii informacyjnej. A dlaczego nie za˝àdaç tej funkcji dla naszego przemys∏u. Wiemy wszystko o informacji i komunikacji; o sensie i braku sensu, o mno˝eniu i dystrybucji.
To pod∏o˝e sta∏o si´ znacznie wi´ksze, co nie oznacza, ˝e nie mo˝emy dalej graç. Na podstawie naszego doÊwiadczenia powinniÊmy byç zdolni do odegrania znaczàcej roli, lecz
wówczas potrzebowaliÊmy obrazu elastycznego przemys∏u, który ∏atwo integruje nowe
dziedziny rozwoju. Nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale tak˝e z perspektywy
spo∏ecznej i organizacyjnej. Wróc´ do wszystkich tych trzech aspektów w dalszej cz´Êci.
Niezale˝nie od wszelkiej uwagi i wp∏ywu, jakie pociàga za sobà nowa technologia,
musimy zdaç sobie spraw´, ˝e komunikacja na papierze, drukowanie, nadal ˝yje i b´dzie
˝yç przez d∏ugi okres przysz∏ego czasu. W chwili obecnej ponad 90% komunikacji i informacji jest dostarczanych przez media tradycyjne i istnieje tylko niewiele firm, które rzeczywiÊcie zarabiajà pieniàdze na nowej technologii. Ale musimy byç tak˝e realistyczni. Narastajàca wielkoÊç tych nowych technologii jest znacznie wi´ksza, ni˝ narastajàca wielkoÊç
technologii tradycyjnych. B´dzie istnieç du˝o nowych sposobów komunikacji mo˝liwych
do zrealizowaniach w przysz∏oÊci. Nowe technologie b´dà mia∏y wi´kszy udzia∏ w tym rozwoju.
OczywiÊcie, b´dzie istnieç nowa równowaga w przysz∏oÊci pomi´dzy tzw. mediami
tradycyjnymi a tym, co aktualnie nazywa si´ nowymi mediami. Dzisiejsze nowe media stanà si´ w przysz∏oÊci tradycyjne.

Obraz przemys∏u
Obraz naszego przemys∏u nie jest z∏y, ale oczywiÊcie móg∏by byç lepszy. Gdybym mia∏
podsumowaç ten obraz, cechy charakterystyczne, to zobaczylibyÊmy nast´pujàce g∏ówne
punkty:
Niezawodny,
Tradycyjny,
DoÊwiadczenie,
Dobre wykszta∏cenie,
Techniczny i niezorientowany na rynku,
Nieelastyczny,
Pewny siebie,

Nieprzyjazny dla Êrodowiska,
maszyny g∏oÊne i brudne

Obraz ten jest przyczynà, dla której klienci nie ˝àdajà drukarni, gdy szukajà mo˝liwoÊci
w odniesieniu do nowych mediów. Na przyk∏ad, zwrócà si´ do agencji reklamowej, gdy b´dà szukaç multimedialnej prezentacji swojej firmy. Poproszà oni tak˝e, aby drukarz zaprojektowa∏ web site (serwis sieciowy). Nie b´dà zdawaç sobie sprawy z mo˝liwoÊci firmy drukarskiej w odniesieniu do bazy danych klienta lub bazy danych samego drukarza, albo po∏àczeniu obu baz, nawet jeÊli drukarz nie jest Êwiadomy w∏asnych mo˝liwoÊci w tym wzgl´dzie.
Nie sà to tylko, moje domys∏y lub za∏o˝enia to wyniki powa˝nych badaƒ niemiec-
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kiego stowarzyszenia drukarskiego , Bundesverband Druck. Wynik tych badaƒ doprowadzi∏
do uruchomienia wielkiej kampanii poprawy obrazu pod nazwà Xmedial, X zast´puje angielskie s∏owo “cross” (w poprzek), a zatem oznacza media skrzy˝owane (cross-media).
Niemiecki przemys∏ drukarski chce uczyniç bardziej jasnym to, ˝e mogà wytwarzaç
wszystkie wyroby medialne jako nowe, a tak˝e jako tradycyjne, i ˝e sà oni najbardziej kompetentnym partnerem w tym wzgl´dzie.
Zatem, jednym z pierwszych wyzwaƒ, któremu musimy sprostaç, jest nasz obraz. Musimy uczyniç jasnym, ˝e nie tylko mo˝emy mówiç, ale chcemy tak˝e s∏uchaç naszych klientów. Musimy udowodniç, ˝e jesteÊmy elastyczni. Musimy pokazaç, ˝e znamy w∏aÊciwà
bram´ do nowych mo˝liwoÊci, technologii, a jednoczeÊnie pozostajemy Êwiadomi wielkiego odniesienia do mediów tradycyjnych. Robiàc tak, mo˝emy pokazaç i dowieÊç naszej
kompetencji jako partner dla ka˝dej osoby, firmy lub instytutu, które zamierzajà zaspokoiç
swoje potrzeby informacyjne i komunikacyjne.
Oznacza to, ˝e musimy utrzymywaç nasze pozytywne cechy, a pracowaç nad cechami negatywnymi.
Ostatnia charakterystyka, jakà poda∏em, a tak˝e tradycyjna kwalifikacja, którà mo˝ecie przet∏umaczyç jako pozytywnà: przestarza∏oÊç. Mo˝e ona staç si´ naszym najwi´kszym
problemem w przysz∏oÊci, w uzyskaniu w∏aÊciwych ludzi na rynku pracy. Z takim obrazem
nie b´dziemy atrakcyjni dla m∏odych ludzi, którzy szukajà nowoczesnego przemys∏u najwy˝szej technologii, jaki w rzeczywistoÊci reprezentujemy. Choç Niemcy koncentrujà si´ na
obrazie rynkowym ich kampanii, to Holandia rozpocz´∏a w∏aÊnie kampani´ obrazu skoncentrowanà na rynku pracy. W ciàgu nast´pnych kilku lat w przemyÊle drukarskim w Holandii, pracownicy i zwiàzki razem wzi´te wydadzà oko∏o 1 milion guldenów lub 500000
euro lub dolarów rocznie na t´ kampani´ i jak sàdz´, Êwiadczy to o ich zaanga˝owaniu
si´ w t´ spraw´. Dalej, mówiàc o wykszta∏ceniu i szkoleniu, powiem cokolwiek wi´cej na
ten temat. Obraz przemys∏u doprowadza nas do biegu nast´pnego przedmiotu:

Rynek; zmiana
z orientacji technicznej na trosk´
o klienta.

Nasz rynek zmieni∏ si´ i zmienia si´ codziennie. JeÊli przypomnimy sobie, jak w przesz∏oÊci my, przemys∏ drukarski ze specjalistami, wiedzieliÊmy, co jest mo˝liwe, i wiedzieliÊmy, co jest dobre dla klienta,a klient s∏ucha∏ o wszelkich korzyÊciach naszego przemys∏u,zauwa˝ymy, ˝e to przesz∏oÊç. MieliÊmy ju˝ problemy w tym okresie z tym, co nazywaliÊmy drukowaniem zak∏adowym; du˝e firmy i instytucje rzàdowe wprowadzi∏y w koƒcu
lat 60-tych i na poczàtku 70-tych wiele ma∏ego sprz´tu do organizacji i uruchomi∏y drukowanie zak∏adowe. Przemys∏ by∏ tak pewny siebie, ˝e ca∏kowicie zignorowano ten rozwój i utrzymywano jasnà ÊwiadomoÊç, ˝e jakoÊç druku zak∏adowego jest s∏aba i ˝e ka˝dy
wróci do drukarni bardzo szybko. W praktyce sprawy posz∏y innym torem. Du˝a iloÊç produktów nie wymaga∏a wysokiej jakoÊci i mog∏a byç zastàpiona przez druk zak∏adowy. DoÊwiadczenie to, z przed prawie trzydziestu lat, powinno powodowaç obecnie naszà
ostro˝noÊç. Jak powiedzia∏em, rynek zmieni∏ si´. Nie jesteÊmy ju˝ jedynym „grajàcym“
w dziedzinie rynku drukarskiego lub, co prawdopodobnie jest lepiej, nie jesteÊmy jedynym
grajàcym w dziedzinie rynkowej dla informacji i komunikacji. A drukowanie jest jedynie
cz´Êcià tego. Obraz ten pokazuje mniej lub bardziej dziedzin´ rynkowà dla komunikacji
i informacji. A ten pokazuje tak˝e cz´Êç, która zosta∏a obj´ta w przesz∏oÊci przez przemys∏
drukarski. Jak widaç, istnieje znacznie wi´cej dziedzin w poligrafii, ni˝ drukowanie, a zatem istnieje wi´cej ludzi, ni˝ tylko drukarze. Istnieje tak˝e wiele wi´cej rzeczy, ni˝ t∏oczenie wst´pne i wykaƒczanie: biura programowe, agencje reklamowe, projektanci, specjaliÊci IT, producenci rozpowszechniania TV i wideo oraz eksperci multimedialni; wszyscy oni
istniejà na tym samym polu rynkowym. Wszyscy oni muszà obs∏ugiwaç klientów. A rynek
rozszerza si´, gdy˝ istnieje du˝a potrzeba informacji i komunikacji w naszym bardzo z∏o˝onym spo∏eczeƒstwie. I my musimy prowadziç naszych klientów poprzez du˝à ró˝norodnoÊç mo˝liwoÊci. Nasze zadanie nie polega ju˝ na sprzeda˝y naszych wyrobów– nasze zadanie to sprzedanie us∏ug. Je˝eli chcemy dokonaç zmiany z przemys∏u ukierunkowanego
technicznie na przemys∏ ukierunkowany na klienta, to musimy przejÊç z „przemys∏u mowy
do przemys∏u s∏uchania“.
Musimy te˝ s∏uchaç naszego klienta, znaç jego problemy i radziç mu w dziedzinie kierunku rozwiàzania. Nasz klient potrzebuje najlepszych rozwiàzaƒ dla swoich problemów
zwiàzanych z informacjà i komunikacjà. JeÊli nasz produkt drukarski mo˝e rozwiàzywaç te
problemy najlepiej, to powinniÊmy mu doradziç ten produkt drukarski; jeÊli jednak jego
potrzeby sà obs∏ugiwane lepiej przez inny produkt medialny, to powinniÊmy poprowadziç go w tym kierunku. Od nas zale˝y, czy zatrzymamy si´ tam, czy b´dziemy odgrywaç aktywna rol´ w dostawie i/lub wytwarzaniu innego wymaganego wyrobu medialnego. Za-

39

tem dochodzimy od produktu do us∏ugi, od oferowania myÊlenia w sposób d∏ugi i od mówienia do s∏uchania. Jest to nasza nowa rola. I nie jest ∏atwo, gdy zdajemy sobie spraw´
z sytuacji, do której dochodzimy. Lecz jest to sprawa konieczna. Je˝eli nie mo˝emy dokonaç zmiany, utracimy pozycj´ na rynku informacji i komunikacji. Aby bardziej to ukonkretniç i uczyniç bardziej jasnym, dam przyk∏ad, którego u˝ywa∏em wczeÊniej. Nikt nie potrzebuje wiertarki Bosch lub Black & Decker. Potrzeba, rzeczywista potrzeba, to otwór w Êcianie i dopóki Black & Decker lub Bosch mo˝e wykonaç otwór najbardziej efektywnie, to odpowiednia osoba potrzebuje Black & Decker lub Bosch. Lecz kiedy, przyk∏adowo, laser mo˝e wytworzyç otwór bardziej efektywnie, to osoba ta nie potrzebuje ju˝ Black & Decker albo wiertarki Bosch. To samo odnosi si´ do naszej sytuacji. Na przyk∏ad, potrzeba dyrektora ekonomicznego w Filharmonii Warszawskiej, to nie otrzymanie drukowanych biletów
lub ulotek z wydrukowanymi programami; jego celem jest, by ka˝dego wieczora widownia by∏a pe∏na. Nasz klient nie potrzebuje ulotki, afisza ani ksià˝ki, lecz potrzebuje informacji i komunikacji z klientem. Zatem musimy patrzeç przez rami´ naszego klienta na
klienta naszego klienta, aby stwierdziç, jaki rodzaj komunikacji i informacji jest najbardziej
odpowiedni dla naszego klienta.
W mojej mowie do audytorium polskiego, b´dziecie oczywiÊcie spodziewaç si´ ode
mnie pewnych konkretnych aspektów w odniesieniu do podejÊcia rynkowego w przemyÊle drukarskim w Polsce. Wiele z tego co powiedzia∏em, odnosi si´ oczywiÊcie do ca∏ego
przemys∏u tak˝e do przemys∏u polskiego. JeÊli jednak spojrzymy na Europ´, to istniejà
oczywiÊcie pewne specyficzne aspekty. Po pierwsze, nasz rynek lokalny b´dzie wzrasta∏
szybciej w ciàgu nast´pnych kilku lat, ni˝ w zachodniej cz´Êci Europy. I sàdz´, ˝e pierwszym zadaniem polskiego przemys∏u poligraficznego jest spe∏nianie wymagaƒ rynku krajowego. Jednak z drugiej strony b´dziecie mieli ni˝sze koszty przez pewien czas w Europie Wschodniej ni˝ w Europie Zachodniej. JeÊli mo˝ecie zrealizowaç wymagania produktywnoÊci, to przemys∏ polski b´dzie móg∏ zdobywaç du˝e produkcje mi´dzynarodowe, dla
których wyst´puje konkurencja cenowa. Lecz jest to podejÊcie krótkoterminowe. Sàdz´, ˝e
w d∏ugim okresie czasu, polski przemys∏ drukarski wykorzysta jeszcze lepszà znajomoÊç
rynku Europy Wschodniej. Wymaga to prawdopodobnie Êcis∏ej wspó∏pracy z innymi firmami w rynku informacyjnym i komunikacyjnym, wspó∏pracy z firmami w innych krajach,
wspó∏pracy z innymi obiektami i specjalistami. Mówiàc dalej, na temat szans, jakie musi
zaoferowaç nasza organizacja europejska INTERGRAF, przejd´ do tego aspektu.
W koƒcu niniejszej cz´Êci mojego wystàpienia chcia∏bym podkreÊliç, ˝e nowa technologia musi byç wdro˝ona i zintegrowana w naszà strategi´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,
a poprzez to w nasz marketing. Oznacza to, ˝e musicie wykorzystaç Waszà si∏´, Wasze
doÊwiadczenie, Waszà znajomoÊç rynku i w∏aÊciwy zakres produktów, które mo˝ecie oferowaç ju˝ dzisiaj. I musicie po∏àczyç to z nowymi mo˝liwoÊciami; nowa technologia musi
oferowaç to w Êcis∏ej relacji z wyrobami, które, jako przemys∏ drukarski, dostarczaliÊmy
w przesz∏oÊci. Pod tym wzgl´dem musimy zdaç sobie spraw´, ˝e drukarz nie jest dalej
pierwszym rozgrywajàcym na polu rynkowym; g∏ównym rozgrywajàcym na polu rynkowym b´dzie odbijajàcy wydawnictw wst´pnych, a nawet dostarczyciel publikacji wst´pnych. I oczywiÊcie mo˝e to byç drukarz, ale jak widzieliÊcie z obrazu, jaki pokaza∏em Wam
wczeÊniej, druk jest tylko jednà z mo˝liwoÊci. W chwili obecnej, nadal bardzo wa˝ne jest
to, ale oddzia∏ywania innych mediów b´dà rozwijaç si´ znacznie szybciej. JeÊli Internet lub
CD-ROM jest najlepszà drogà do za∏atwienia potrzeb, to powinniÊmy u˝ywaç Internetu
lub CD-ROM. JeÊli jednak potrzeba mo˝e byç zrealizowana lepiej przez komunikacj´ na
papierze, to jednak nie powinniÊmy wybieraç Internetu lub CD-ROM, tylko dlatego, ˝e jest
to nowa technologia.
Nowe technologie oparte sà na logice i szybkoÊci. Dobrà rzeczà jest, gdy mo˝emy,
szybko dokonywaç decyzji. Lecz powinniÊmy sobie równie˝ zdawaç spraw´ z wartoÊci refleksji, rozpatrywania oraz mediów tradycyjnych, w∏àcznie z tradycjà ustnà, zapewniajàcà
wiele mo˝liwoÊci w tym wzgl´dzie.
Zatem rzeczywiÊcie mam nadziej´, ˝e znajdziemy dobrà równowag´ pomi´dzy
wszystkimi mo˝liwoÊciami, które mamy do zaoferowania. Spowoduje to, ˝e nasze spo∏eczeƒstwo b´dzie bogatsze, a nie ubo˝sze, o cenne elementy kulturalne. A obecnie chcemy si´ skoncentrowaç na zupe∏nie innej sprawie polityki z naszego przemys∏u, na dziedzinie spo∏ecznej.

Rozwój spo∏eczny
Mówiàc o obrazie przemys∏u i sile roboczej, jakiej potrzebujemy w przysz∏oÊci, wspomnia∏em ju˝ o nim pokrótce. Lecz obecnie b´d´ si´ zajmowa∏ tym aspektem bardziej
szczegó∏owo. Jasne b´dzie dla ka˝dego, ˝e je˝eli chcemy odgrywaç naszà rol´ w przemy-
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Êle informacji i komunikacji, to potrzebujemy w∏aÊciwych ludzi, tzn. w∏aÊciwie wykszta∏conych i wyszkolonych. A nowa technologia zmieni∏a si´ bardzo silnie w naszym przemyÊle.
Wszyscy pami´tamy wysi∏ek, jakiego musieliÊmy dokonaç aby przeszkoliç naszych pracowników z pras drukarskich na drukowanie offsetowe. W odniesieniu do szkolenia i prac
przeszkalania, jakie b´dziemy musieli wykonywaç w najbli˝szej przysz∏oÊci by∏o to bardzo
∏atwe zadanie.
Digitalizacja utworzy∏a zupe∏nie nowe zadania. Czasami zwiàzane bardziej z przemys∏em software’owym, ni˝ z naszym tradycyjnym przemys∏em drukarskim. OczywiÊcie wielu ludzi pracujàcych w naszym przemyÊle mo˝e zostaç przeszkolonych do wykonywania
nowych zadaƒ. Lecz wymagamy specjalistów IT, wykszta∏conych na uczelniach wy˝szych.
Je˝eli uda si´ przyciàgnàç tych ludzi, to b´dziemy uznawani jako przemys∏ nowoczesnej
technologii. Zatem, konieczne jest wypracowanie naszego w∏asnego obrazu w tym aspekcie. Wspomnia∏em ju˝, ˝e w Holandii wykonuje si´ wiele dzia∏aƒ promocyjnych w tym kierunku. Interesujàce jest to, aby wiedzieç, ˝e robimy to razem ze zwiàzkami. Pracodawcy
i zwiàzki sà w pe∏ni Êwiadomi faktu, ˝e potrzebujemy w∏aÊciwych ludzi w naszym przemyÊle, jeÊli chcemy prze˝yç. Zatem jest to wspólny punkt zainteresowania dla pracodawców
i pracowników. Jak prawdopodobnie wiecie, w Holandii istnieje Êcis∏a wspó∏praca pomi´dzy pracodawcami i pracownikami. W tej dziedzinie utworzyliÊmy du˝y oÊrodek dla szkolenia i przeszkalania pracowników, usytuowany w centrum naszego kraju. Wielu odwiedzajàcych z krajów w ca∏ej Europie zwiedza∏o ten oÊrodek i korzysta∏o z naszych doÊwiadczeƒ. Jestem pewny, ˝e b´dziecie mile widziani, jeÊli delegacja Polska zechce ten oÊrodek
odwiedziç. B´d´ szcz´Êliwy mogàc Was tam wprowadziç. OczywiÊcie szkolenie to tylko jeden aspekt dziedziny spo∏ecznej. Poruszajàc temat innych spraw polityki spo∏ecznej pracujemy ÊciÊle razem, organizacje pracodawców i zwiàzki, na przyk∏ad w dziedzinie bezpieczeƒstwa spo∏ecznego dla polityki rynkowej oznaczonej robociznà i dla wielu przepisów
odnoÊnie prawa pracy, a tak˝e w odniesieniu do wprowadzenia nowej technologii. Zawsze ÊciÊle wspó∏pracowaliÊmy, co teraz daje nam mo˝liwoÊç omawiania tych rodzajów
aspektów. W wielu krajach zwiàzki by∏y przeciw wprowadzeniu nowej technologii, gdy˝
ba∏y si´ o prac´ dla swoich cz∏onków. W naszym kraju zakoƒczy∏a si´ pomyÊlnie dyskusja
i w koƒcu obie strony zda∏y sobie spraw´, ˝e w interesie przemys∏u by∏o wprowadzenie
nowej technologii. Istotne okaza∏o si´ równie˝ w interesie zatrudnienia, gdy˝ stojàcy na
zdrowych podstawach, konkurencyjny przemys∏ mo˝e zagwarantowaç zatrudnienie lepiej,
ni˝ przemys∏, który jest przestarza∏y. Ta Êcis∏a wspó∏praca pomi´dzy pracodawcami i pracownikami by∏a realizowane w naszym przemyÊle ju˝ przez dekady. A od poczàtku lat 80tych by∏o to praktykowane w ca∏ym przemyÊle i okaza∏o si´ to bardzo dobre dla naszej gospodarki. W ciàgu ostatnich kilku lat wiele krajów patrzy∏o na nasz model wspó∏pracy, który jest znany jako “model-polder”, i próbowa∏o wprowadziç go we w∏asnych krajach.
Okaza∏o si´ to nie∏atwe. Obecnie wracamy do poziomu mi´dzynarodowego naszego
przemys∏u. W dialogu spo∏ecznym poziomu mi´dzynarodowego, który oznacza rozmowy
pomi´dzy pracownikami i pracodawcami, jest to przedmiot wcià˝ bardzo wa˝ny. G∏ównie
z powodu ró˝nej kultury i stosunków pomi´dzy partnerami spo∏ecznymi w ró˝nych krajach. Na przyk∏ad istniejà dobre relacje pomi´dzy organizacjami pracodawców a zwiàzkami zawodowymi w krajach takich jak Szwecja i Holandia, a istniejà bardzo trudne zwiàzki w krajach jak Belgia, Szwajcaria, a szczególnie Niemcy. Unia Europejska zach´ca do dialogu spo∏ecznego i, jak sàdz´, w koƒcu nie mo˝emy tego uniknàç. Europa b´dzie coraz
bardziej europejska w tym wzgl´dzie. Jestem pewny, ˝e nie jest to zagro˝enie, ale ogromna szansa. Ale aby to zauwa˝yç, potrzebny jest czas, gdy˝ podejrzenia sà bardzo g∏´boko
zakorzenione. W ostatni piàtek na seminarium, wszyscy specjaliÊci spo∏eczni naszego przemys∏u z ró˝nych krajów byli zaanga˝owani w omawianiu dialogu spo∏ecznego, a tak˝e
mi´dzynarodowego poziomu oraz szukanie wspólnej polityki. (....................)
Zatem istnieje wiele do zrobienia w tym obszarze.
Potrzebujemy dobrej infrastruktury ekonomicznej i technicznej, ale tak˝e bardzo dobrej infrastruktury spo∏ecznej, aby staç si´ i pozostaç zdrowym przemys∏em w przysz∏oÊci.
A zatem potrzebujemy dobrych i dobrze wyposa˝onych organizacji na poziomie krajowym, organizacji pracowników, zwiàzków, instytucji edukacyjnych i jednoczeÊnie na poziomie mi´dzynarodowym. I jest to przedmiot ostatniej cz´Êci mojego wystàpienia.
Dla mnie bardzo interesujàcej, nad którà pracowa∏em dla organizacji pracodawców w Holandii od 1970, a od 1975 jako sekretarz generalny.
W Holandii zawsze posiadaliÊmy bardzo silne organizacje w przemyÊle graficznym.
W wyniku faktu, ˝e by∏ to jedyny przemys∏ w naszym kraju o obowiàzkowym cz∏onkostwie. Zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców. Obowiàzkowe cz∏onkostwo mia∏o zalety i wady. Nie b´d´ przechodzi∏ w zbyt g∏´bokie szczegó∏y, ale jednà z zalet jest to,
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˝e obejmowaliÊmy ca∏y przemys∏, a zatem mogliÊmy organizowaç wiele spraw gospodarczych, edukacyjnych i spo∏ecznych.
OczywiÊcie wiem, ˝e infrastruktura jest ró˝na w prawie ka˝dym kraju i ˝e w wyniku
tego szanse i mo˝liwoÊci sà ró˝ne. Ale zasady sà takie same. Pierwsza zasada, z jakà musicie mieç do czynienia, to czy musicie pracowaç lub chcecie pracowaç w modelu harmonicznym czy w modelu konfliktowym. Model harmoniczny, Êwiadomy faktu, ˝e choç wyst´pujàce cz´Êci mogà mieç ró˝ne interesy. W koƒcu posiadajà one ten sam interes – zdrowy przemys∏. Jestem przekonany, w oparciu o doÊwiadczenia, ˝e dojdziecie bardziej do
modelu harmonicznego ni˝ modelu konfliktowego. Osiàgacie wi´cej przy stole spotkaƒ
ni˝ przez strajki i konflikty. Nie oznacza to, ˝e zawsze uda si´ nie dopuÊciç do strajków
i konfliktów, ale powinny byç one stosowane tylko w ekstremalnych sytuacjach. JeÊli macie mo˝liwoÊç oparcia swojej struktury na modelu harmonicznym, to b´dziecie zdolni do
obj´cia wielu przedmiotów polityki. OczywiÊcie, szczególnie w obszarze spo∏ecznym,
umowy zbiorowe, prawo pracy, polityka charakteryzowana przez prac´, edukacja i szkolenie, bezpieczeƒstwo spo∏eczne, a tak˝e w dziedzinie Êrodowiska — zdrowie i bezpieczeƒstwo. Od czasu do czasu równie˝ w dziedzinie gospodarczej. Choç jest to pierwsze
miejsce, istnieje zadanie dla organizacji pracodawców. W naszym kraju prowadzimy te˝
pewne badania wspólnie ze zwiàzkami w odniesieniu do przysz∏oÊci przemys∏u w okresie
d∏ugoterminowym i znów jest to wspólny interes. Moje doÊwiadczenie polega na tym, ˝e
dobrze jest dla przemys∏u posiadaç silne organizacje po obu stronach. Od czasu do czasu
wydaje si´ atrakcyjne, aby mieç s∏abego oponenta, ale w koƒcu okazuje si´, ˝e taki brak
równowagi podkopuje model harmoniczny i ∏atwo inicjuje konflikt oraz dezintegracj´
przemys∏u.
Istnieje jeszcze inny aspekt, jaki chcia∏bym podkreÊliç. Doprowadza mnie to jednoczeÊnie do mojego ostatniego rozdzia∏u.

Infrastruktura
przemys∏u na
skal´ krajowà
Wià˝e si´ to bezpoÊrednio z faktem, ˝e nie jesteÊmy ju˝ jedynym „grajàcym“ w dziedzinie informacji i komunikacji. Musimy zbudowaç dobrà relacj´ z organizacjami, które
równie˝ odgrywajà jakàÊ rol´ w tej dziedzinie. Niektóre z nich sà stosunkowo nowymi organizacjami, na przyk∏ad organizacje w przemyÊle automatyki i oprogramowania, organizacje, które obejmujà dziedzin´ audiowizualnà. Lecz równie˝ bardziej tradycyjne organizacje, które odgrywajà dominujàcà rol´ dzisiaj w przemyÊle informacji i komunikacji, jak
agencje reklamowe, organizacje reklamowe i organizacje projektantów jak równie˝ organizacje, które pracujà we wszystkich dziedzinach marketingu komunikacyjnego. Zaistnia∏
pomys∏ sprowadzenia ich w jednà organizacj´. Jednak w mojej opinii jest to nierealistyczne, by∏oby to daleko poza ramami niniejszego wystàpienia, aby rozpatrzyç to szczegó∏owo; wystarczy zatem powiedzieç, ˝e tradycja, rozwój i cele sà zbyt ró˝ne aby sprowadziç
je do wspólnego miejsca i objàç w jednà organizacj´. Tym niemniej, równie˝ na tym poziomie mówienia miedzy sobà, uzyskuje si´ wi´cej ni˝ walk´. Potrzebujecie zatem dobrej
platformy komunikacyjnej. Jednak istnieje du˝a wada i brak zaanga˝owania i, do chwili
obecnej, nie znaleêliÊmy rozwiàzania dla tego problemu. Zanim zajm´ si´ ostatnim aspektem, infrastrukturà na poziomie mi´dzynarodowym, podaj´ ostatnià uwag´. Pracodawcy
musza byç Êwiadomi, ˝e nie mogà zorganizowaç wszystkiego wed∏ug w∏asnego pomys∏u.
Choç sà oni pracodawcami, a jednà z kluczowych ich funkcji jest podejmowanie ryzyka,
zawsze b´dà istnieç aspekty w polityce firmy, których nie mogà oni wykonaç sami. Nie mogà reprezentowaç przemys∏u w odniesieniu do rzàdu ani w odniesieniu do kontrpartnera,
zwiàzków zawodowych. Równie˝ w dziedzinie bezpieczeƒstwa spo∏ecznego potrzebna
jest kolektywnoÊç. A zatem w interesie ka˝dego pracodawcy jest posiadanie silnej organizacji pracowników. I choç nie mo˝na dok∏adnie obliczyç wyników, jestem w pe∏ni przekonany, i˝ koszt, jaki musicie p∏aciç za silnà organizacj´ pracodawcy jest bardzo dobrà inwestycjà.

Infrastruktura
przemys∏u
w zakresie
europejskim
Doprowadza mnie to do europejskiego poziomu dla tych samych zastosowaƒ dla ciàgu organizacji mi´dzynarodowych. Organizacje krajowe potrzebujà kolektywnoÊci, aby
zajmowaç si´ interesem na poziomie przemys∏owym i mi´dzynarodowym. Na przyk∏ad, in-
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dywidualna organizacja krajowa nie b´dzie mieç wp∏ywu na polityk´ Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do przemys∏u drukarskiego. Taka organizacja nie b´dzie mia∏a nawet
dost´pu do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska wybra∏a organizacje, z którymi b´dzie
si´ konsultowaç, jeÊli b´dzie potrzebowaç informacji lub wsparcia dla przemys∏u. Dla przemys∏u drukarskiego i stowarzyszonych, Komisja Europejska wybra∏a na to stanowisko
INTERGRAF. INTERGRAF obejmuje wszystkie kraje Europy Zachodniej oraz pi´ç krajów Europy Wschodniej, w tym Polsk´. Poza tym INTERGRAF posiada zwiàzki relacje z PIA w Pó∏nocnej Ameryce i Kanadzie, Conlatingraf w Ameryce Po∏udniowej z Australià i Nowà Zelandià, Po∏udniowà Afrykà, Japonià i wieloma krajami w po∏udniowo - zachodniej Azji.
Jednak g∏ówne zadanie INTERGRAF ma wykonaç w Europie, a bardziej konkretnie w odniesieniu pomi´dzy przemys∏em a Komisjà Europejskà. Na przyk∏ad, zadaniem INTERGRAF
jest wyjaÊnienie Komisji Europejskiej, ˝e stanowimy cz´Êç przemys∏u komunikacji i informacji. I choç komunikacja na papierze jest nadal istotnà jej cz´Êcià, nie czujemy si´ ca∏kiem
szcz´Êliwi z tego, ˝e jesteÊmy cz´Êcià tak zwanych przemys∏ów na bazie leÊnej. To wed∏ug
naszej opinii zbyt ma∏o. Ta sama sprawa odnosi si´ do organizacji wydawców. I w tym
wzgl´dzie pracujemy wspólnie, aby wyjaÊniç t´ pozycj´ Komisji Europejskiej. WartoÊç organizacji podobnych do INTERGRAF jest, jak sàdz´, oczywista. Trwajàca europeizacja prowadzi do wzrostu polityki europejskiej. I choç istnieje wiele aspektów to organizacje krajowe nie mogà organizowaç na poziomie europejskim, z uwagi na krajowà legislacj´
i konkurencj´ pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi. Istnieje jednak wiele spraw, na których
mo˝na pracowaç wspólnie.
Ârodowisko jest doÊç nowà sprawà polityki. Jednak, oczywiste jest, ˝e wymaga podejÊcia mi´dzynarodowego. Jasne jest zatem, ˝e INTERGRAF dba o interesy przemys∏u drukarskiego z Komisjà Europejskà w tej dziedzinie lecz równie˝ w dziedzinach jak bezpieczeƒstwo i higiena pracy a nawet konkurencyjnoÊç przemys∏u w odniesieniu do nowych
mediów, rozwój techniczny i relacje do zmiennych rynków. Przy poparciu Komisji Europejskiej pracujemy w danej chwili nad wieloma przedsi´wzi´ciami. W tym miejscu chcia∏bym
wspomnieç o kilku z nich. Istnieje wa˝ne przedsi´wzi´cie (projekt), nazywane projektem
“Digi-print”, które dostarczy przyrzàd, jakiego my, ale w szczególnoÊci nasi klienci, mogà
u˝ywaç aby nie dopuÊciç do b∏´dów i zmniejszyç iloÊç odpadów. Wszyscy wiemy, ˝e wiele mo˝e staç si´ z∏ego podczas procesu produkcji. Nowa technologia mo˝e doprowadziç
do z∏ego przebiegu pracy. Zatem istnieje wielka potrzeba, aby posiadaç rodzaj listy kontrolnej b∏´dów podczas ka˝dego kompleksowego procesu produkcyjnego w dniu dzisiejszym. Pracujemy te˝ nad projektem nazywanym “Dismed”, który b´dzie prowadziç, do europejskiej i prawdopodobnie Êwiatowej sieci, intranet dla przemys∏u komunikacji i informacji.
Istnieje inna dzia∏alnoÊç INTERGRAF, o której mówi∏em wczeÊniej. Jest to projekt
(przedsi´wzi´cie) pomagajàcy firmom w kontaktowaniu si´ z firmami z innych krajów, które szukajà dowolnego rodzaju wspó∏pracy. INTERGRAF wprowadzi∏ w tym wzgl´dzie dialog kooperacyjny. Rozpoczà∏ si´ on oko∏o siedmiu lat temu przy 50 firmach. Obecnie
udzia∏ bierze oko∏o 400 firm. Wszystkie firmy szukajà mi´dzynarodowej wspó∏pracy. Oznacza to wspó∏prac´ mi´dzynarodowà w Europie. Firmy angielskie i irlandzkie szukajà wspó∏pracy z firmami na kontynencie, firmy Europy Wschodniej szukajà wspó∏pracy z krajami
Europy Zachodniej, aby doprowadziç do wi´kszej szybkoÊci w rozwoju. Jest te˝ inaczej, firmy zachodnioeuropejskie szukajà wspó∏pracy z firmami Wschodniej Europy, aby zaanga˝owaç si´ w krajach rozwijajàcych si´. W d∏ugotrwa∏ym okresie chcà mieç oparcie w Europie Wschodniej dla rynków, mieszczàcych si´ nawet dalej na wschód. Omówi∏em t´
sytuacj´ wczeÊniej, kiedy referowa∏em mo˝liwoÊci polskiego przemys∏u drukarskiego.
Wszystkie przedsi´wzi´cia sà cz´Êciowo finansowane przez Komisj´ Europejskà.
Jak widaç, Europa wzrasta razem i staje si´ rzeczywistoÊcià ekonomicznà, a Polska jest
jej cz´Êcià. Jasne b´dzie te˝, ˝e to jest nie tylko u˝yteczne, ale czasem nawet konieczne,
aby zostaç cz∏onkiem INTERGRAFU.
INTERGRAF, nasza mi´dzynarodowa organizacja, jest punktem koordynacyjnym dla
wszystkich stowarzyszeƒ krajowych, lecz tak˝e, jak ju˝ powiedzia∏em, reprezentantem
przemys∏ów drukarskich i stowarzyszonych dla kontaktu z Komisjà Europejskà. Komisja Europejska b´dzie si´ tak˝e konsultowaç z INTERGRAFEM, gdy b´dà potrzebowaç informacji na temat naszego przemys∏u. W konsekwencji, bardzo wa˝ne jest, aby byç cz∏onkiem
INTERGRAFU. B´dàc cz∏onkiem, zostaniecie zaanga˝owani we wszystkie dzia∏ania, które
sà bezpoÊrednio lub poÊrednio zwiàzane z europejskà politykà gospodarczà istotnà dla
przemys∏ów drukarskich i stowarzyszonych. I choç Polska nie jest jeszcze cz∏onkiem Wspólnoty Europejskiej, to cz∏onkostwo INTERGRAFU jest w tym momencie bardzo u˝yteczne
dla Was. Komisja Europejska pozwala na anga˝owanie równie˝ innych krajów w przedsi´-
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wzi´ciach (projektach) europejskich, podobnie jak Szwajcaria, Norwegia, W´gry i oczywiÊcie Polska, które sà cz∏onkami INTERGRAFU. Równie˝ cz∏onkowie INTERGRAFU krajów nie
nale˝àcych do Wspólnoty Europejskiej, majà bezpoÊredni wp∏yw na polityk´ INTERGRAF,
w Radzie a tak˝e na zgromadzeniu dyrekcji. W zgromadzeniu dyrekcji wszyscy dyrektorzy
i sekretarze generalni biorà udzia∏.
Istnieje tylko jedna ostatnia uwaga, którà chcia∏bym uczyniç. Zrobi∏em jà podczas
mojego wystàpienia na poczàtku bie˝àcego roku, i dotyczy ona szerokoÊci internacjonalizmu, handlu mi´dzynarodowego i wspó∏pracy, jaka interesuje wi´ksze firmy. Jest to du˝e
nieporozumienie. Relacje mi´dzynarodowe sà interesujàce dla ka˝dego kraju i firmy. Dla
krajów, które biorà udzia∏ w Euro, oczywiste jest, ˝e handel mi´dzynarodowy wewnàtrz
obszaru Europy staje si´ ∏atwiejszy dla wszystkich wyst´pujàcych firm.
Nie ma wp∏ywu to, czy macie firm´ we wschodniej cz´Êci Holandii (przyk∏adowo), na
to czy chcecie posiadaç klientów w Amsterdamie, czy w Brukseli, czy te˝ 160 km na
wschód. Wszystkie wczeÊniejsze bariery nie istniejà, i pozostaje jedynie problem j´zykowy.
Równie˝ lokalnie lub regionalnie pracujàce firmy podlegajà wp∏ywowi internacjonalizacji.
B´dà one wykorzystywaç fakt, ˝e ich koledzy, którzy majà dost´p do rynku mi´dzynarodowego, b´dà si´ bardziej koncentrowaç na tym rynku, i ˝e b´dzie mniejsza konkurencja na
rynku lokalnym i regionalnym. Zatem zdolnoÊç mo˝e byç roz∏o˝ona równomiernie na ca∏à
Europ´. SpecjaliÊci mogà si´ koncentrowaç na swojej specjalizacji, nawet jeÊli wymaga to
du˝ych rynków mi´dzynarodowych.
Musimy zdaç sobie równie˝ spraw´ z tego, ˝e Intergraf reprezentuje w chwili obecnej ju˝ 80000 firm, w których pracuje ponad milion pracowników. OczywiÊcie, mog∏oby
byç jeszcze lepiej, jeÊli móg∏by reprezentowaç nowe media przysz∏oÊci, gdy˝ zwi´kszy to
znacznie liczb´ pracowników.
Jednak z punktu widzenia zatrudnienia, nasz przemys∏ ma du˝e znaczenie ju˝
w chwili obecnej. Daje to du˝o szans w odniesieniu do Komisji Europejskiej.
Poniewa˝ nasze stowarzyszenia krajowe wykorzystujà Wasze interesy na poziomie
krajowym, INERGRAF ˝yczy sobie aby zajàç si´ naszymi interesami na poziomie mi´dzynarodowym. Oznacza to wp∏yw na legislacj´ mi´dzynarodowà w interesie ka˝dej firmy, du˝ej czy ma∏ej.

Podsumowanie
Drukarstwo jest przemys∏em o bogatej tradycji i jako takie jest dobrze przygotowane
do przysz∏oÊci.
Drukowanie b´dzie bardzo wa˝ne w przysz∏oÊci, choç obecnie nowe media przejmà
coraz wi´cej rozwoju spo∏eczeƒstwa komunikacyjnego i informacyjnego. Komunikacja na papierze pozostanie najwa˝niejszym medium przez kilka nast´pnych dekad. Firmy drukarskie b´dà odgrywaç wa˝nà rol´ w pomaganiu klientom w wybieraniu ich mieszaniny produktów medialnych, druku i braku druku. Musimy byç Êwiadomi obrazu przemys∏u. JeÊli chcemy odgrywaç
rol´ wspomnianà powy˝ej, to musimy uczyniç jasnym dla naszego klienta, ˝e mo˝emy odgrywaç t´ rol´. Istnieje inny warunek, który mo˝emy wype∏niç, jeÊli chcemy zabezpieczyç nasze po∏o˝enie w przysz∏oÊci. A jest nim to, ˝e jesteÊmy przemys∏em nowoczesnej technologii, a zatem
˝e mo˝emy przyciàgnàç w∏aÊciwych ludzi do naszego przemys∏u w przysz∏oÊci. Internacjonalizm
jest nieunikniony. Oznacza to, ˝e handel mi´dzynarodowy b´dzie wzrastaç, i ˝e to z kolei, wp∏ywa na rynki mi´dzynarodowe, a tak˝e na rynki regionalne i lokalne.
Innym aspektem internacjonalizacji jest legislacja, która b´dzie przybywaç w coraz wi´kszym stopniu z Brukseli i b´dzie wp∏ywaç na wszystkie firmy, du˝e i ma∏e.
Internacjonalizacja oznacza tak˝e wspó∏prac´ mi´dzynarodowà, a tak˝e, poziom stowarzyszeƒ mi´dzynarodowych, jak na poziomie firm, a INTERGRAF jest jednostkà poÊrednià dla wszystkich dzia∏aƒ mi´dzynarodowych w przemyÊle drukarskim i przemys∏ach stowarzyszonych.
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S∏owo wst´pne
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historià
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WartoÊci s∏owa jako noÊnika post´pu cywilizacyjnego nie da si´ przeceniç, zauwa˝my
jednak, ˝e zale˝nie od êród∏a pochodzenia, s∏owo mo˝e uczyniç wiele dobrego lub... niestety, wiele z∏ego. ZaÊ skala dobra lub z∏a zale˝y od iloÊci osób, które przyj´∏y okreÊlone
s∏owo czyli od powielania i rozpowszechnienia informacji.
Przed wiekami masoreci, tj. kopiÊci, póêniej drukarze, a dziÊ my, poligrafowie, stanowimy zaplecze do powielania i rozpowszechniania s∏owa. Z tego powodu nasza praca ma
ogromny wp∏yw na rozwój cywilizacji. Zapewne na co dzieƒ nie zastanawiamy si´ nad
tym, ale jesteÊmy wspó∏twórcami pi´kna lub szmiry, dobra lub z∏a. Taka moralna retrospektywa jest jak najbardziej na miejscu w chwili rozpocz´cia naszego Kongresu, gdy˝ otaczajàcy nas Êwiat jest w jakiejÊ mierze ukszta∏towany przy naszej pomocy.
W historii naszej cywilizacji by∏y wyjàtkowe okresy i wydarzenia, które zasadniczo
zmieni∏y kurs cywilizacji (chocia˝by w∏aÊnie wynalazek Gutenberga, czasy reformacji
czy oÊwiecenia). I my obecnie ˝yjemy w czasach wyjàtkowego prze∏omu, nie tyle z uwagi
na nowe tysiàclecie (nota bene wczeÊniejsze prze∏omy cywilizacyjne chyba nigdy nie zbiega∏y si´ z okràg∏ymi datami), ile ze wzgl´du na pogarszajàce si´ globalne warunki ekologiczne i moralno-spo∏eczne, zagra˝ajàce egzystencji cz∏owieka na naszej planecie.
Stoimy u progu nowego tysiàclecia ale te˝, jak oceniajà eksperci problemów globalnych, w obliczu wyraênie nadciàgajàcego chyba najwi´kszego z kryzysów cywilizacyjnych,
- mianowicie kryzysu moralnego, a z niego w zasadzie rodzà si´ wszystkie problemy naszych czasów.
Czy dotyczy to tak˝e nas? W jaki sposób i w jakim zakresie? Jaki wp∏yw ma ka˝dy
z nas na kszta∏towanie lub drog´ rozwoju poligrafii w naszym kraju? Niech te pytania b´dà mottem naszego Kongresu.

Bardzo dobrze, ˝e Kongres Poligrafów Polskich odbywa si´ we Wroc∏awiu, mieÊcie
zwiàzanym z drukarstwem od samego poczàtku i wielce dla niego zas∏u˝onym.
Mówiàc o drogach rozwoju drukarstwa polskiego warto przypomnieç ˝e w XV wieku weszliÊmy w struktury utworzone wczeÊniej przez bezwzgl´dne, z naszego punktu
widzenia, posuni´cia posiadaczy kapita∏u (nie obesz∏o si´ przy tym bez skrzywdzenia
wynalazcy). W tym roku mija 525 lat istnienia drukarstwa w Polsce.
25 lat temu w 1974 r. na sesji, naukowo-technicznej w ca∏oÊci poÊwi´conej 500 leciu drukarstwa polskiego przypomniano nam, jakà drog´ przebyliÊmy w ciàgu 5 wieków
i przedstawiono prognozy na najbli˝sze dziesi´ciolecia. Nikt jednak nie przewidzia∏ olbrzymich transformacji ustrojowych, jakie potem nastàpi∏y. W jednym z prezentowanych referatów pt. “Przemys∏ poligraficzny w Êwietle wspó∏czesnych osiàgni´ç technicznych” dokonano przeglàdu kierunków rozwoju nowoczesnego przemys∏u poligraficznego. Poligrafia
polska tamtych lat doÊç mocno odbiega∏a poziomem technicznym od europejskiego, bazujàc g∏ównie na technice typograficznej.
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Z perspektywy minionych 25 lat mo˝na stwierdziç, ˝e prezentowane wówczas kierunki rozwoju nowoczesnego przemys∏u poligraficznego jako systemu przetwarzania masowej informacji drukowanej, sta∏y si´ podstawà dzia∏alnoÊci wspó∏czesnej poligrafii. Je˝eli
porównaç rozwój drukarstwa przez 5 wieków ze zmianami, jakie zasz∏y w minionym
25 leciu, to dalszy post´p i tempo zmian zachodzàcych w technologii przetwarzania informacji staje si´ czymÊ naturalnym. Ju˝ w 500 lecie drukarstwa polskiego zastosowanie
elektroniki w przemyÊle poligraficznym wyra˝a∏o si´ nie tylko w jej wykorzystaniu do przetwarzania maszynopisu w sk∏ad, orygina∏u w form´ drukowà, lecz równie˝ do programowania i sterowania procesami technologicznymi, a tak˝e do zarzàdzania. Przeskok poligrafii z formy rzemieÊlniczej w wielkoprzemys∏owà dokona∏ si´ w stosunkowo krótkim czasie.
DziÊ z perspektywy tych lat mo˝emy dodaç, ˝e droga, jakà podà˝a∏o drukarstwo
szczególnie w naszym kraju nie zawsze by∏a drogà rozwoju. Jednak polskie drukarstwo zazwyczaj szybko przejmowa∏o nowe zdobycze techniki i technologii, a po okresach politycznego zniewolenia szybko odbudowywa∏o swojà pozycj´, poniewa˝ poligrafia rozkwita
wtedy, gdy dost´p do informacji jest nieskr´powany.
Drogi rozwoju drukarstwa czy ogólniej – poligrafii, mo˝na rozpatrywaç w kilku aspektach:
technicznym i technologicznym,
organizacji i zarzàdzania,
ekonomicznym i komercyjnym.
Ka˝dy z nich w takim czy innym zakresie b´dzie treÊcià referatów prezentowanych na
Kongresie. Zazwyczaj na spotkaniach poligrafów tym sprawom poÊwi´ca si´ najwi´cej
uwagi. Nie mo˝na jednak zapominaç o takich wa˝nych aspektach jak:
humanistyczny i humanitarny,
oraz etyczny i estetyczny.
Sà to czynniki wa˝ne dla cz∏owieka, jego rozwoju umys∏owego i moralnego oraz
istotne dla Êrodowiska, w którym cz∏owiek ˝yje. Tym sprawom w nadchodzàcym czasie b´dziemy musieli poÊwi´caç coraz wi´cej uwagi.
Z innego punktu widzenia rozwój drukarstwa to historia rozwoju:
ksià˝ki drukowanej,
gazet,
czasopism,
wydawnictw reklamowych,
opakowaƒ,
Od czasów romantyzmu wielu wydawcom i drukarzom le˝a∏o na sercu “aby te ksi´gi zb∏àdzi∏y pod strzechy”. DziÊ ksià˝ki stanowià ju˝ tylko cz´Êç – i to nie najznaczniejszà
– wszystkich wyrobów poligraficznych, a w dodatku coraz cz´Êciej trafiajà one do naszych
domów w postaci plików, dysków albo innych noÊników multimedialnych.
Nie sposób nie dostrzec pojawienia si´ oddzielnych dziedzin przemys∏u poligraficznego, jak choçby fleksografii czy sitodruku.
Zanim znaleêliÊmy si´ na obecnym etapie, trzeba by∏o pokonaç dystans od ruchomej
czcionki do komputera, lasera i druku cyfrowego. PrzeÊledêmy w skrócie t´ histori´.
Rozwój drukarstwa w Polsce ∏àczy si´, podobnie jak w innych krajach, z ksi´garstwem, które istnia∏o przed wynalezieniem sztuki drukarskiej. Na rozwój drukarstwa znaczàco wp∏yn´∏o rosnàce w drugiej po∏owie XV w. zapotrzebowanie na s∏owo drukowane.
Ojcem sztuki drukarskiej, jak wiadomo, uznano J. Gutenberga (ur. ok. 1400 r. w Moguncji, zmar∏ w 1468 r.). Skonstruowany przez niego aparat do odlewania czcionek (ok.
1445 r.) umo˝liwi∏ praktyczne zastosowanie techniki drukowania. Wynalazek ten przetrwa∏ do XIX w., kiedy zastàpiono go maszynà odlewniczà.
Poczàtki naszego drukarstwa wià˝à si´ z Krakowem - ówczesnà stolica Polski, siedzibà znanej w Êwiecie Akademii i wa˝nym oÊrodkiem handlowym, w którym istnia∏o zapotrzebowanie na ksià˝ki, gdzie powstawa∏y dzie∏a do t∏oczenia. Pierwsze oficyny pojawi∏y
si´ w okresie 1470-1475 r. w Krakowie. Sztuk´ drukarskà zapoczàtkowa∏o m.in. wydanie
“Kalendarza astronomicznego na 1474 r.”, w oficynie Kaspera Straube (1473-1474 r.). Kilka lat póêniej uruchomi∏ swojà oficyn´ Szwajpolt Fiol. T∏oczy∏a ona teksty liturgiczne, pos∏ugujàc si´ jako pierwsza cyrylicà. Druki Fiola by∏y odbite w dwu barwach (czarnej i czerwonej) na bardzo wysokim poziomie technicznym.
W XV w. istnia∏y ponadto drukarnie we Wroc∏awiu, Malborku i Gdaƒsku. Poza Krakowem z drukarstwem najwczeÊniej spotykamy si´ we Wroc∏awiu, gdzie ju˝ przed rokiem
1475 za∏o˝y∏ drukarni´ Kasper Elyan. We Wroc∏awiu odbity zosta∏ w 1475 r. pierwszy tekst
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w j´zyku polskim - “modlitwy codzienne”, zawarte w ∏aciƒskich statutach synodalnych biskupów wroc∏awskich. Zachowa∏y si´ tylko dwa egzemplarze tego druku: we Wroc∏awiu
i w Pradze czeskiej.
W∏aÊciwy rozwój drukarstwa polskiego wià˝e si´ z poczàtkiem nast´pnego stulecia.
G∏ównym oÊrodkiem drukarstwa pozostawa∏ Kraków. Do wybitnych oficyn drukarskich tego okresu zalicza si´ oficyny:
Jana Hallera (od 1505 r. do 1525 r.),
Floriana Unglera (od 1513 r. do 1536 r.),
Hieronima Wietora (od 1520 r. do 1546 r.),
Jana Januszowskiego (od 1577 r. do 1605 r.).
Najs∏awniejszym drukiem Hallera jest tak zwany „Statut Jana ¸askiego“ z r. 1506, który zawiera du˝y drzeworyt, przedstawiajàcy obrady sejmu polskiego w obecnoÊci króla
Aleksandra Jagielloƒczyka. Hieronim Wietor wyda∏ w j´zyku polskim najwczeÊniejsze dialogi Miko∏aja Reja. U˝ywano g∏ównie czcionki gotyckiej i romaƒskiej antykwy. Dzi´ki Hallerowi, Unglerowi i Wietorowi sztuka drukarska zakorzeni∏a si´ w stolicy Jagiellonów
i znacznie rozwin´∏a. Od r. 1525 rozwija si´ drukarstwo wileƒskie za sprawà Franciszka
Skoryna (doktora medycyny). Przez pierwsze 100 lat istnienia drukarstwa istnia∏ zwyczaj
wypo˝yczania klocków drzeworytniczych mi´dzy drukarniami. W drugiej po∏owie XVI w.
w Krakowie by∏o 12 oficyn. We Wroc∏awiu w 1538 r. powsta∏a oficyna Andrzeja Winklera, wydawcy podr´czników i literatury naukowej. Du˝à rol´ w rozwoju drukarstwa polskiego odegra∏ od po∏owy XVI w. Królewiec (stolica Prus) – jako ˝ywy oÊrodek ruchu reformacyjnego sta∏ si´ on kolebkà piÊmiennictwa w j´zyku polskim. W 1549 r. z czeskiej drukarni Aleksandra Augezdeckiego w Królewcu wychodzi „Kupiec” Reja, a nast´pnie w 1551 r.
Nowy Testament cz´Êç pierwsza, w 1552 cz´Êç wtóra, a w 1553 ca∏oÊç.
W XVI w. na Pomorzu, Âlàsku, Koronie i Litwie dzia∏a∏o ogó∏em 80 oficyn drukarskich.
Wyda∏y one ∏àcznie ok. 8 tys. tytu∏ów. ¸àczny nak∏ad szacowany jest na ok. 4 mln. egz.
LudnoÊç w tym czasie szacowano na 6 mln. Zapotrzebowanie przewy˝sza∏o mo˝liwoÊci
oficyn drukarskich, stàd te˝ wiele dzie∏ autorów polskich t∏oczono poza granicami kraju.
Potrzeba masowej produkcji ksià˝ek wywo∏ana ruchem reformacyjnym przy stosunkowo niskim poziomie ówczesnej sztuki drukarskiej w koƒcu XVI w. obni˝y∏a walory typograficzne wytwarzanych druków. Jeszcze bardziej pogrà˝y∏y drukarstwo niepokoje wojenne XVII wieku i ogólny upadek kultury. Na jakoÊç druku nie wp∏yn´∏y te˝ korzystnie cz´ste
zmiany miejsca pobytu przez drukarzy. Przenoszenie oficyn z miasta do miasta sprzyja∏o,
jednak rozkrzewieniu drukarstwa po kraju. Dalsze obni˝anie poziomu drukarstwa nast´puje w XVII w., który jest okresem upadku kultury ksià˝ki w formie i treÊci. Za najciemniejszy w dziejach naszego drukarstwa uznaje si´ okres 1650-1750 r. Nie∏atwo spoÊród licznych, dzia∏ajàcych w tym okresie oficyn wymieniç te, które by zas∏ugiwa∏y na pochlebne
wyró˝nienie. Trwalszym bytem cieszy∏y si´ drukarnie zakonne. Niektóre (np. jezuickie i pijarskie) uzyskiwa∏y tytu∏ drukarni królewskiej i Rzeczypospolitej oraz przywileje t∏oczenia
konstytucji sejmowych i statutów.
Jednak i one drukowa∏y na z∏ym papierze, niestarannie, nie odÊwie˝ajàc zasobów
drukarskich. Wydania ambitne, o starannej szacie graficznej, wykonywane by∏y za granicà, gdzie zdo∏ano wczeÊniej sztuk´ drukarskà wyprowadziç z upadku. Nie bez wp∏ywu na
drukarstwo polskie by∏y tendencje takich reformatorów i odnowicieli drukarstwa jak Baskerville, Bodoni, Didot.
W XVII w. w 65 miejscowoÊciach by∏y czynne 234 oficyny drukarskie. Wydano ok. 25
tys. tytu∏ów ksià˝ek. Zapoczàtkowane zosta∏y wydawnictwa prasowe. Pierwszy organ prasowy pt. “Merkuriusz Polski” wyszed∏ w Krakowie 3 stycznia 1661 r. z drukarni Aleksandra Gorczyca - redaktora i wydawcy. Wydawnictwo jednak upad∏o i dopiero po wielu dziesiàtkach lat prasa doczeka∏a si´ trwa∏ego bytu.
W XVIII w. nast´puje koncentracja drukarstwa polskiego, maleje liczba oficyn do 193
w 52 miejscowoÊciach. Produkcja wzrasta do 41 tys. tytu∏ów.
W 1759 r. w Warszawie osiad∏ Micha∏ Grˆll rodem z Norymbergii, który rozwinà∏ swojà dzia∏alnoÊç wydawniczà uzyskujàc serwitoriat królewski, zapewniajàcy mu uprzywilejowane stanowisko. W r. 1775 Stanis∏aw August nadaje mu przywilej na za∏o˝enie drukarni ∏àcznie z ksi´garnià. Grˆll zobowiàza∏ si´ swoje nak∏ady drukowaç na dobrym papierze,
co spowodowa∏o koniecznoÊç stosowania lepszych czcionek, które pozyskiwa∏ z zagranicy (Fournier - Francja, Schott - Anglia) i z odlewni Piotra Zawadzkiego, za∏o˝onej w Warszawie w 1777 r. Zawadzki odlewa∏ równie˝ czcionki nutowe zaledwie 10 lat po wynalazku dokonanym przez Breitkopfa. Zas∏ugà Grˆlla jest po∏àczenie wysokiego poziomu drukarstwa z ksi´garstwem w jedno przedsi´biorstwo.
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W Warszawie w 1772 r. pierwszà samodzielnà odlewni´ czcionek otworzy∏ Adam
Gieryk Podebraƒski.
Ozdoby drukarskie zastàpiono metalowymi winietami osadzanymi na drewnianych
podstawkach. Sk∏adano w metalowych i drewnianych wierszownikach a odbitki korektorskie wykonywano przy pomocy szczotki (odbitki szczotkowe).
Warszawa sta∏a si´ g∏ównym oÊrodkiem wydawnictw prasowych. Przeci´tne nak∏ady
90-ciu czasopism i gazet wychodzàcych w kraju waha∏y si´ w granicach od 300 do 1000
egz.
W drugiej po∏owie XVIII w. poprawi∏a si´ jakoÊç sk∏adu i odbitki. Wi´cej starannoÊci
wykazano przy opracowaniu graficznym uk∏adu kolumn. Powa˝nym krokiem w tej dziedzinie by∏o ustalenie jednolitego systemu miar typograficznych dla czcionek i materia∏u justunkowego.
Za∏o˝ona w 1827 r. drukarnia Banku Polskiego w Warszawie wprowadza w 1830 r.
pierwszà w Polsce pospiesznà maszyn´ Knniga i Bauera, która w owych czasach nale˝a∏a
jeszcze do rzadkoÊci w Europie.
W tym okresie pojawia si´ kolejny wynalazek - stereotypia, która form´ drukarskà
z czcionek zastàpi∏a formà jednolità. Pierwszà drukarni´ stosujàcà stereotypi´ za∏o˝y∏
w 1829 r. w Warszawie Walerian Krasiƒski. Wykonano w niej “Psa∏terz Dawida” wydrukowany z form stereotypowych.
Drukarnia Uniwersytetu Jagielloƒskiego, której historia si´ga 1674 r. kiedy to S.T.
Piotrkowczyk podarowa∏ Akademii oficyn´, otrzyma∏a w1841 r. nowy status i jeszcze bardziej o˝ywi∏a swà dzia∏alnoÊç.
Litografi´ - najpopularniejszà technik´ XIX w. wynalezionà przez A. Senefeldera
(1796 r.) do Polski wprowadzi∏ Jan Siestrzyƒski.
W latach trzydziestych XIX w. w Warszawie dzia∏a∏o 25 drukarƒ. Powstawa∏y nowoczeÊnie wyposa˝one przedsi´biorstwa, ∏àczàce dzia∏alnoÊç wydawniczà, drukarskà, introligatorskà i cz´sto ksi´garskà. Pierwszà maszyn´ rotacyjnà zastosowano w 1890 r. w drukarni dziennika “Kurier Warszawski”. Doskonalenie technik graficznych przyczyni∏o si´ do
powstania w 1877 r. w Warszawie trawiarni kreskowych klisz cynkowych. Klocki drzeworytnicze zast´powano, kliszami chemigraficznymi. Powstajà zak∏ady posiadajàce dzia∏y
chemigrafii, stosujàce rastry do wykonywania klisz siatkowych, litografii, offsetu i typografii. Po 1909 r. w wi´kszych zak∏adach pojawi∏y si´ pierwsze linotypy.
W okresie 1850-1917 modernizacji uleg∏o wyposa˝enie zak∏adów, w coraz wi´kszym
stopniu ograniczano stosowanie procesów r´cznych. Nie zmieni∏o to zasadniczo trudnych
warunków pracy drukarzy. O d∏ugoÊci dnia pracy decydowali w∏aÊciciele, regu∏à by∏a praca powy˝ej 8 godzin. Pierwszy strajk drukarzy odby∏ si´ 1 maja 1905 r. W tym dniu w Warszawie nie ukaza∏a si´ ˝adna gazeta.
Do pierwszej wojny Êwiatowej drukarstwo by∏o skoncentrowane g∏ównie w Warszawie, Lwowie i Krakowie. Technika, którà dysponowa∏y rozdrobnione drukarnie (4600) odbiega∏a poziomem od drukarstwa europejskiego. Rocznie wydawano 6000-6400 tytu∏ów
w nak∏adzie ∏àcznym do 29 mln. egz. Przeci´tny nak∏ad pracy naukowej wynosi∏ 400-500
egz., powieÊci ok. 3000 egz., podr´cznika szkolnego 9000 egz.
Do wa˝niejszych zak∏adów tego okresu nale˝à: Drukarnia Kuriera Warszawskiego, Zak∏ady Prasa w Warszawie, Drukarnia Narodowa w Krakowie, Polonia w Katowicach oraz
Drukarnia Êw. Wojciecha w Poznaniu.
SpoÊród drukarƒ Polski przedwrzeÊniowej na wyró˝nienie zas∏uguje T∏ocznia W∏adys∏awa ¸azarskiego, która nawiàzywa∏a do tradycji drukarni Banku Polskiego. W czasie okupacji obowiàzywa∏ zakaz prowadzenia dzia∏alnoÊci wydawniczej. Drukarstwo konspiracyjne okresu wojennego stanowi oddzielnà kart´ historii drukarstwa w Polsce.
Na nasz wiek przypada najbardziej dynamiczny rozwój techniki i technologii poligraficznej. Gdyby przeanalizowaç wag´ i iloÊç dokonanych odkryç oraz zastosowaƒ wynalazków od czasów Gutenberga do dziÊ, to oka˝e si´, ˝e w ostatnim stuleciu, a szczególnie
w ostatnim çwierçwieczu, mamy do czynienia z najwi´kszym wzrostem.
Rozwój nauk chemicznych i elektroniki w decydujàcy sposób wp∏ynà∏ na obecny stan
poligrafii. I najprawdopodobniej nie powiedziano jeszcze w tej materii ostatniego s∏owa
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Osiàgni´cia

Orientacyjny wykres wzrostu osiàgni´ç naukowo technicznych na przestrzeni wieków.
Blisko 25 lat temu pierwsi absolwenci ukoƒczyli Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Generacja m∏odych poligrafów, których czeÊç by∏a jeszcze kszta∏cona za granicà w oÊciennych paƒstwach, dziÊ ju˝ nie istniejàcych, zdobywa∏a doÊwiadczenia produkcyjne. Godzi si´ o tym wspomnieç, gdy˝ sytuacja pod wzgl´dem zatrudnienia poligrafów
z wy˝szym wykszta∏ceniem do dziÊ nie wiele si´ poprawi∏a.
Ostatnie lata przypominajà pod niejednym wzgl´dem okres mi´dzywojenny, kiedy to
po odzyskaniu niepodleg∏oÊci wzros∏o zapotrzebowanie na ró˝nego rodzaju druki
i wzmog∏a si´ aktywnoÊç gospodarcza rodaków. Zarejestrowano wówczas 4600 drukarƒ.
Powsta∏o te˝ wiele dobrze zorganizowanych wydawnictw, niektóre z nich przetrwa∏y do
dziÊ.
Równie˝ obecnie do przemys∏u poligraficznego trafia wielu màdrych i cz´sto dobrze
wykszta∏conych ludzi i mo˝na si´ z tego cieszyç, ale bardzo cz´sto ci ludzie – znajàcy si´
na robieniu interesów albo bardzo sprawni komputerowcy z polotem nie znajà – podstawowych zasad edycji tekstów i ilustracji na przyzwoitym poziomie graficznym. Wspó∏pracujà wi´c ze sobà nowe agencje wydawnicze z nowopowsta∏ymi przedsi´biorstwami poligraficznymi, w tym liczne studia grafiki i sk∏adu komputerowego. Obie strony zadowolone z siebie, mo˝liwoÊci sprz´tu, oprogramowania, nie zwracajà zbytniej uwagi na zasady
poprawnoÊci sk∏adania i kompozycji uk∏adu graficznego. NieporadnoÊç typograficznà starajà si´ ukryç pod grubà warstwà kolorowego “makija˝u”.
Gwoli sprawiedliwoÊci trzeba dodaç, ˝e nowe niekoniecznie znaczy z∏e.

Hierarchia
wartoÊci
Historia – nie tylko ta najnowsza – udziela nam wybornej lekcji i poucza, czym powinniÊmy si´ przede wszystkim zajàç, a czym w ogóle nie zawracaç sobie g∏owy. Ju˝ sam dobór tematów stanowi∏ nie lada problem dla Komitetu Programowego tego Kongresu.
Patrzàc na drogi rozwoju krajowego przemys∏u poligraficznego dostrzec nietrudno,
i˝ jest on prawie ca∏kowicie uzale˝niony od importu techniki, technologii i w znacznej mierze materia∏ów.
Podà˝anie drodà rozwoju, podobnie jak poruszanie si´ po ka˝dej innej drodze, wià˝e si´ jeszcze z kilkoma innymi uwarunkowaniami.
Po pierwsze, nie jesteÊmy – ani jako przemys∏ ani jako poszczególne przedsi´biorstwa
– jedynymi u˝ytkownikami tej drogi. Oczywiste, ˝e jedni poruszajà si´ na tej drodze szybciej inni wolniej, i jedni drugich wyprzedzajà. (Zdarzajà si´ drukarze, którzy wyceniajà swe
us∏ugi poni˝ej kosztów w∏asnych - pozostawmy to bez komentarza).
Po drugie, mo˝emy wedle uznania korzystaç lub nie z ca∏ej “infrastrukury” oferowanej przez zaplecze handlowe, transport, ∏àcznoÊç, inne ga∏´zie przemys∏u, które tak˝e przy
naszym wspó∏udziale albo bez niego chcà si´ rozwijaç.

49

Po trzecie, musimy liczyç si´ z odbiorcami naszych wyrobów. Zadowolenie klienta jest
naszym sukcesem.
Zachwycamy si´, i nie bez powodu, fascynujàcymi osiàgni´ciami technologicznymi,
sprawnoÊcià i mo˝liwoÊciami technicznymi nowoczesnych urzàdzeƒ. Ale wymyÊlili i wykonali je ludzie i pos∏ugujà si´ tymi Êrodkami tak˝e ludzie i dla ludzi.
Mo˝e ktoÊ uzna, ˝e to bana∏, ale najwi´kszà wartoÊcià jakà mamy do dyspozycji przy
ka˝dym urzàdzeniu, na ka˝dym stanowisku pracy – jest cz∏owiek.
Musimy wi´c troszczyç si´ przede wszystkim o to, co najcenniejsze. Tymczasem jesteÊmy bardziej sk∏onni rozwa˝aç i popieraç rozwój techniki i technologii ni˝ rozwój cz∏owieka.
A co nasz przemys∏ daje cz∏owiekowi?
Dajemy prac´, jako tako wynagradzanà, rzadziej odpowiednie szkolenie i podwy˝szanie kwalifikacji, wzgl´dne bezpieczeƒstwo pracy - to dajemy ludziom zatrudnionym w naszej bran˝y. A innym ludziom dajemy (powiedzmy – sprzedajemy) nasze produkty, które
ogólnie nazywa si´ dobrami kultury. Ale co najwa˝niejsze wraz z nimi mo˝emy dawaç
prawd´ albo k∏amstwo, uspokojenie lub rozdra˝nienie, te z kolei mogà w cz∏owieku rozbudzaç pozytywne lub negatywne emocje, spokój wewn´trzny i pozytywne dzia∏anie lub
frustracj´, arogancj´ i agresj´.
I w tym kontekÊcie rozwa˝ajàc drogi rozwoju drukarstwa czy poligrafii nale˝a∏oby
jeszcze raz wspomnieç o rozwoju poszczególnych produktów, z których ksià˝ka przez wieki dominowa∏a niepodzielnie, dajàc oÊwiat´, wiedz´, kultur´; potem pojawi∏y si´ gazety,
czasopisma, “druki ulotne”, akcydensy, wreszcie opakowania i reklama. Na przestrzeni
ostatniego wieku wzajemne proporcje poszczególnych wyrobów zdecydowanie si´ zmieni∏y na korzyÊç tych ostatnich, stanowiàcych w wi´kszej cz´Êci raczej namiastk´ kultury.
A w∏aÊnie ksià˝ka odegra∏a wielkà rol´ w rozwoju drukarstwa. DziÊ z przykroÊcià
stwierdzamy, ˝e nie tylko zmniejszy∏ si´ znacznie procentowy udzia∏ ksià˝ek w produkcji
poligraficznej, ale co gorsza, zdecydowanie zmniejszy∏a si´ globalna iloÊç produkowanych
ksià˝ek z ponad 170 mln. w 1990 r. do ok. 95 mln. w 1997 r. Drukarnie wyspecjalizowane w us∏ugach dzie∏owych prze˝ywajà teraz trudne chwile. Ograniczone zainteresowanie
znacznej cz´Êci spo∏eczeƒstwa ksià˝kà, oraz przejÊciowe, jak sàdzimy, zmniejszone zamówienia spowodowane reformà oÊwiaty, to g∏ówne powody wystàpienia nadwy˝ek zdolnoÊci produkcyjnych drukarƒ dzie∏owych w stosunku do potencjalnych mo˝liwoÊci. Ma na to
tak˝e wp∏yw coraz powszechniejsze publikowanie wydawnictw ksià˝kowych w postaci
noÊników multimedialnych.
Dost´p mieszkaƒców Ziemi do wyrobów poligraficznych jest bardzo zró˝nicowany
nie tylko w ró˝nych obszarach geograficznych, ten tak˝e ale te˝ w ró˝nych grupach spo∏ecznych w obr´bie jednego kraju, gdy˝ bogaci sà gdzieniegdzie a biedni – wsz´dzie (a jest
nas ju˝ na Ziemi ponad 6 miliardów). Jest to te˝ jeden z mierników zamo˝noÊci i post´pu
cywilizacyjnego.
Oby ta garÊç refleksji nad historià rozwoju drukarstwa, w odniesieniu do dzisiejszych
realiów, pomog∏a w osiàgni´ciu jednego z celów, jakie mogà sobie stawiaç uczestnicy
Kongresu, to jest w uporzàdkowaniu wiadomoÊci i mo˝liwie najbardziej obiektywnym
spojrzeniu na wszystko, co dzieje si´ w naszym przemyÊle i wokó∏ niego.

Szanse i
zagro˝enia
Rozwaga nakazuje, aby nie tylko na zakr´tach dziejowych, ale ca∏y czas analizowaç
dwa czynniki wp∏ywajàce w zasadniczy sposób na dalszy bieg wydarzeƒ: szanse i zagro˝enia. Co ciekawe, niejednokrotnie okazywa∏o si´, ˝e zagro˝enie stawa∏o si´ szansà
i bodêcem do poszukiwania nowych rozwiàzaƒ.
Jakie˝ wi´c sà szanse i jakie zagro˝enia dla polskiego przemys∏u poligraficznego?
Obecnie przemys∏ poligraficzny w Polsce jest z jednej strony silnie powiàzany z europejskim przemys∏em poprzez technik´, technologie i materia∏y a cz´Êciowo te˝ poprzez organizacje zarzàdzania oraz rynek us∏ug. Stàd prosty wniosek: co spotka europejskà i Êwiatowà poligrafi´, czeka tak˝e nasz krajowy przemys∏. Jednak˝e nie wynika z tego, ˝e b´dziemy biernie przyglàdaç si´ dalszemu biegowi wydarzeƒ. Chcemy i mo˝emy mieç wp∏yw
na dalszy rozwój tej wyjàtkowej ga∏´zi przemys∏u
Z drugiej jednak strony integracja z Unià Europejska stawia nasz przemys∏ poligraficzny w sytuacji “ubogiego krewnego”, który musi si´ liczyç z bezwzgl´dnoÊcià zamo˝niejszych, chwytajàcych lepsze kàski z europejskiego sto∏u zamówieƒ us∏ug poligraficznych.
Czy wejÊcie do Unii Europejskiej jest dla naszego przemys∏u szansà czy zagro˝eniem?
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Najpe∏niejszà odpowiedê przyniesie przysz∏oÊç, ale ju˝ dziÊ mo˝na powiedzieç, ˝e
wi´ksze szanse majà dobrze przygotowani i umiejàcy si´ dostosowaç do warunków rynkowych.
W kontekÊcie tych zjawisk szczególnej wagi nabierajà kwalifikacje zawodowe pracowników, bo skoro mamy dost´p do podobnego wyposa˝enia i materia∏ów, to jakoÊç
wykonywanych us∏ug poligraficznych zale˝y ju˝ tylko od fachowoÊci wykonawców i – powiedzmy ogólnie – od kultury technicznej produkcji i us∏ug.
Pod wzgl´dem jakoÊci proponowanych us∏ug albo raczej kategorii produkcji poligraficznej, widocznej nie tylko na rynku ksi´garskim czy w kioskach z gazetami, ale te˝ w –
nazwijmy to – obiegu zamkni´tym (etykiety, reklamy, druki wewn´trzne przeró˝nych organizacji poczynajàc od ministerstw poprzez fundacje, stowarzyszenia do listowników ma∏ych firm) mo˝na podzieliç na nast´pujàce kategorie:
a) wyjàtkowo staranne (wydawane przez znanych i cenionych wydawców z tradycjà)
b) profesjonalne (wi´kszoÊç ksià˝ek i czasopism)
c) masowe (publikacje typu seryjnego z prostà typografià)
d) byle jakie (publikacje wydawane przez nieprofesjonalne wydawnictwa)
e) ˝enujàco niedba∏e
Czy cokolwiek z tego wynika? Czy˝ nie mamy moralnego obowiàzku zapobiegaç obni˝aniu norm poprawnej edycji?
Musimy szukaç przyczyn i je eliminowaç.
Pytanie teraz: Jak?
RadykaliÊci i inni walczàcy bezwzgl´dnie z konkurencjà byliby zapewne sk∏onni nalegaç, aby wydawano licencje lub coÊ w tym rodzaju na podstawie jakoÊci wytwarzanych
produktów.
Inni, im podobni, mogliby wyra˝aç swe g∏´bokie oburzenie z powodu wejÊcia do
przemys∏u ludzi nie z tej profesji i przy ka˝dej sposobnoÊci ignorowaç ich obecnoÊç na rynku.
Osoby z naszej bran˝y przejawiajàce skrajnà pob∏a˝liwoÊç wobec b∏´dów pope∏nianych przez nieprofesjonalistów (chocia˝ drukarze nie lubià b∏´dów i w∏aÊciwie ich nie akceptujà) mogà przyjàç postaw´: „Róbta co chceta i tak zginieta”, jeÊli was akceptujà zamawiajàcy i dajà wam zarobiç to ich sprawa, byç mo˝e z czasem albo si´ nauczycie albo
zostaniecie wyeliminowani.
My jednak, ludzie ze wszech miar rozwa˝ni i spokojni, mo˝emy si´ cieszyç, ˝e nasz
przemys∏ jest tak atrakcyjny, i˝ garnà si´ do niego inni, ale umi∏owanie pi´kna i estetyki
wszystkich drukowanych publikacji obliguje nas do pomagania tym, których produkty
i us∏ugi jeszcze nie sà na nale˝ytym poziomie, by czynili post´py, nabywali szlifów i jak
m∏odoÊç „nad poziomy wylatywali”.
Niema∏e znaczenie w pokonywaniu unijnych zagro˝eƒ b´dzie te˝ mia∏a konsolidacja
polskich poligrafów wobec dostawców urzàdzeƒ i materia∏ów z jednej strony a klientów
zamawiajàcych us∏ugi z drugiej strony. Chodzi∏oby o udzielanie sobie nawzajem wszechstronnego poparcia.
Innym zagro˝eniem (lub szansà dla umiejàcych „∏apaç wiatr w ˝agle”) nie zwiàzanym
bezpoÊrednio z wejÊciem do Unii, jest druk cyfrowy na zamówienie. Ta zaawansowana
technologia i wysoko wyspecjalizowana informatyczna technika docierania, z tak czy owak
drukowanà informacjà, bezpoÊrednio do u˝ytkownika zdaje si´ na razie szukaç swego
miejsca na rynku, jeÊli mo˝na tak powiedzieç, informatyczno-wydawniczo-poligraficznym.

Uwagi
koƒcowe

Przede wszystkim istnieje potrzeba ustawicznego szkolenia kadr nowych pracowników agencji reklamowych i wydawniczych w∏aÊnie w zakresie podstawowych kanonów estetyki druku, bo to jest troch´ jak z ojczystym j´zykiem, wszyscy nim mówimy ale nie wszyscy mówià ∏adnie i poprawnie. Mamy co prawda naszym gronie kawalerów bractwa Gutenberga, którzy w statucie swej dzia∏alnoÊci zak∏adajà dbanie o poprawnoÊç i pi´kno j´zyka szkoda jednak, ˝e nie typografii, bo typografia to te˝ budowanie pi´knych form.
Czy dzisiejszych poligrafów zastàpià informatycy?
Umowna odleg∏oÊç dzielàca informatyków od poligrafów wcale nie jest wi´ksza od
tej jaka dzieli∏a zwierciadlarza z Moguncji od pierwszego typografa czy drukarza.
Na rozwój drukarstwa - szerzej przemys∏u poligraficznego, zarówno w uj´ciu historycznym jak przysz∏oÊciowym - mo˝na spojrzeç z kilku perspektyw i wszyscy dobrze wiemy, ˝e od punktu widzenia zale˝eç b´dzie ocena zachodzàcych. zjawisk Jednak˝e okreÊle-
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nie punktów spojrzenia jest z kolei uzale˝nione od celu, jaki stawiamy sobie jako uczestnikom nie tylko tego Kongresu, ale g∏ównie jako uczestnikom przemian zachodzàcych
w naszym przemyÊle.
Dla zilustrowania pozycji, z jakiej mo˝na by spojrzeç na nasz przemys∏, pos∏u˝my si´
metaforà ˝ywego organizmu albo jeszcze lepiej rodziny.
Co jest niezb´dne do prawid∏owego funkcjonowania i rozwoju organizmu (czy te˝ rodziny) i jego poszczególnych cz´Êci sk∏adowych?
Prostacy powiadajà: pieniàdze i zdrowie. Nie umniejszajàc znaczenia tych czynników
ludzie rozwa˝ni sà Êwiadomi innych potrzeb, nie mniej wa˝nych dla szcz´Êcia (a ju˝ sama
ÊwiadomoÊç czyni cz∏owieka szcz´Êliwszym).
Niezb´dne sà zatem tak˝e: mi∏oÊç i pokój, radoÊç (tj. umi∏owanie zawodu, przyjazne
stosunki wÊród za∏ogi, zadowolenie z dobrze wykonanej pracy na rzecz innych), wzajemny szacunek i wspieranie si´ (a nie spieranie). Osiàga si´ to poprzez wymian´ myÊli i lepsze wzajemne poznanie, tak˝e odpowiednie szkolenie czy jak kto woli – kszta∏cenie, ale
nie tylko dzieci i m∏odzie˝y i nie tylko w sferze zdobywania wiedzy lecz tak˝e kszta∏towania postawy moralnej.
W rodzinie wa˝ne jest te˝ uznawanie zwierzchnictwa g∏owy domu czyli szacunku dla
autorytetu i to, by ka˝dy z domowników zna∏ swoje miejsce. Mo˝e niektórzy uznajà to za
anachronizm, lub pomyÊlà, ˝e to ma si´ ni jak do stosunków w pracy.
Wydaje si´, ˝e wielop∏aszczyznowa analiza tego porównania mo˝e byç zarówno korzystna jak i pouczajàca dla diagnostyki zachodzàcych zmian.
Jaka jest zatem ta nasza rodzima poligrafia ?
Czy ma tylko pieniàdze i zdrowie? Ile w niej humanizmu?
Konkluzja:
My, poligrafowie, musimy dbaç oto, by s∏owo by∏o prawdziwe, a obraz nieska˝ony.
Ceƒmy ponadczasowe wartoÊci zwiàzane z rozwojem humanizmu, dla którego przez
wieki byliÊmy zapleczem i wsparciem.
Opracowali:
Jerzy Hoppe
Waldemar Przemyski
W opracowaniu wykorzystano:
1. Józef Grycz: Z dziejów i techniki ksià˝ki. Wydawnictwo Zak∏adu Narodowego im.
Ossoliƒskich, Wroc∏aw 1951 r.
2. Encyklopedia wiedzy o ksià˝ce. Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich, Wroc∏aw, Warszawa, Kraków 1971 r.
3. Svend Dahl: Dzieje ksià˝ki. Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich, Wroc∏aw, Warszawa,
Kraków 1965 r.
4. Helena Szwejkowska: Wybrane zagadnienia z dziejów ksiàzki XIX-XX wieku. Paƒstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Wroc∏aw 1979 r.
5. Dawna ksià˝ka i kultura. Materia∏y mi´dzynarodowej sesji naukowej z okazji pi´çsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce. Pod redakcjà Stanis∏awa Grzeszczuka i Alodii KaweckiejGryczowej. Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich Wydawnictwo, Wroc∏aw, Warszawa, Kraków, Gdaƒsk 1975 r.
6. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Tom 4.Opracowa∏y: Alodia KaweckaGryczowa oraz KrystynaKorotajowa. Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich, Wroc∏aw, Warszawa, Kraków. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, MCMLXII
7. Helena Szwejkowska: Ksià˝ka drukowana XV-XVIII wieku Zarys historyczny. Paƒstwowe Wydawnictwo Naukowe, Wroc∏aw, Warszawa 1980 r.
8. Wac∏awa Szeliƒska: Drukarstwo krakowskie. Komitet Obchodów 500 lecia Drukarstwa Polskiego, Kraków 1974 r.
9. Ksià˝ka polska wczoraj i dziÊ. Biblioteka Narodowa, Warszawa 1974 r.
10. Alodia Kawecka-Gryczowa: Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia. Paƒstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954 r.
11. Marianna Bieliƒska Drukarstwo w Polsce. Sesja Naukowo-Techniczna, Warszawa
11-12 paêdziernika 1974 r.
12. Jerzy Hoppe, Henryk Janowski: Przemys∏ poligraficzny w Êwietle wspó∏czesnych
osiàgni´ç technicznych. Sesja Naukowo-Techniczna, Warszawa 11-12 paêdziernika 1974 r.
13. Prognoza Rozwoju Przemys∏u Poligraficznego na lata 1970-1990. Ministerstwo
Kultury i Sztuki, Warszawa paêdziernik 1972 r.

52

Krzysztof Januszewski

Integracja Êrodowiska
w Zrzeszeniu Polskich
Fleksografów

Warszawa, 8.7.99 r.
Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej w Polsce, zwi´kszenie poda˝y towarów na
rynku konsumpcyjnym i inwestycyjnym, elementy konkurencji i reklamy, zdecydowany jakoÊciowo wzrost znaczenia opakowania i jego ró˝norodnoÊci w ofercie sprzeda˝y, spowodowa∏y znaczàce zwi´kszenie zainteresowania m∏odà, ale stale i dynamicznie rozwijajàcà
si´ technologià drukowania fleksograficznego, która odgrywa du˝à rol´ wÊród technik
stosowanych do drukowania opakowaƒ.
Przedsi´biorcy, fachowcy dzia∏ajàcy we fleksografii - tej m∏odej dziedzinie drukarstwa
- zrozumieli potrzeb´ integracji Êrodowiska fleksograficznego. Pierwszym krokiem w tym
kierunku by∏o powo∏anie w listopadzie 1995 roku Zrzeszenia Polskich Fleksografów. Mówiàc o powo∏aniu tej organizacji, nie mo˝na nie wspomnieç o twórcy tej inicjatywy - ojcu
chrzestnym Zrzeszenia - p.Jacku KuÊmierczyku - Prezesie firmy „Grafikus”. Jego zrozumienie powszechnej dla tego Êrodowiska bolàczki braku wiedzy w Êwietle nieustannego rozwoju technologii fleksograficznej, uÊwiadomienie Êrodowisku potrzeby integracyjnej,
a tak˝e zaanga˝owanie w stworzenie koncepcji organizacji naszego Zrzeszenia i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Za∏o˝ycielskiego, na którym podj´to uchwa∏´ o powo∏aniu organizacji, da∏o baz´ organizacyjnà dla Êrodowiska. Pragn´ podzi´kowaç p.Jackowi
KuÊmierczykowi za tak cennà inicjatyw´.
Integracja Êrodowiska w Zrzeszeniu Polskich Fleksografów ma na celu wymian´ doÊwiadczeƒ, tak˝e z podobnymi organizacjami mi´dzynarodowymi, stworzenie bazy informacyjnej, podnoszenie kwalifikacji, pozyskiwanie m∏odej wykszta∏conej kadry dla potrzeb
tej dziedziny poligrafii. Niektóre z tych celów zosta∏y ju˝ zrealizowane.
Formalnie Zrzeszenie Polskich Fleksografów wpisane zosta∏o 24.9.96 roku do rejestru
sàdowego, otrzymujàc tym samym osobowoÊç prawnà.
Zrzeszenie - zgodnie z § 1 Statutu - jest otwartà organizacjà ogólnopolskà reprezentujàcà interesy zrzeszonych na zasadzie dobrowolnoÊci podmiotów gospodarczych zajmujàcych si´: produkcjà i us∏ugami poligraficznymi przy u˝yciu techniki fleksograficznej, handlem wyrobami i Êrodkami do produkcji przy u˝yciu tej techniki, produkcjà i obs∏ugà serwisowà maszyn i urzàdzeƒ stosowanych do w/w produkcji, Êwiadczeniem us∏ug doradczych oraz w zakresie kszta∏cenia kadr w odniesieniu do w/w segmentu rynku.
Niektóre zadania ZPF - okreÊlone w § 7 Statutu - przedstawiajà si´ nast´pujàco:
1. spe∏nianie funkcji us∏ugowej, informacyjnej, doradczej na potrzeby cz∏onków Zrzeszenia,
2. stworzenie forum do wymiany informacji i omówienia w gronie cz∏onków ró˝nych
kwestii fachowych,
3. wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych cz∏onków Zrzeszenia,
4. upowszechnianie nowej techniki organizacji, produkcji i technologii przydatnych
w dzia∏alnoÊci zrzeszonych podmiotów,
5. prowadzenie dzia∏aƒ na rzecz rozwoju doskonalszych technologii fleksograficznych,
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6. pomoc w organizacji kszta∏cenia zawodowego oraz studiów technicznych,
7. poprawa jakoÊci wykonywanej produkcji poligraficznej,
8. popieranie badaƒ i innych form technicznego rozwoju przemys∏u fleksograficznego,
9. prowadzenie dzia∏aƒ ukierunkowanych na podejmowanie wspó∏pracy drukarniami
fleksograficznymi oraz producentami materia∏ów i maszyn w celu wspólnego rozwiàzywania zaistnia∏ych problemów we wspólnym interesie,
10.wyznaczanie osób do wykonywania funkcji rzeczoznawczych i wyk∏adowczych
i udzielania konsultacji cz∏onkom Zrzeszenia oraz wydawanie opinii,
11. popieranie rozwoju i dzia∏alnoÊci szkolnictwa zawodowego oraz doskonalenia zawodowego pracowników w bran˝ach obj´tych dzia∏aniem Zrzeszenia,
12. wspó∏praca z odpowiednimi organizacjami zagranicznymi,
13. u∏atwianie kontaktów z podmiotami zagranicznymi. Dzia∏ania te skierowane sà
do wszystkich podmiotów gospodarczych w Êrodowisku fleksograficznym.
Sk∏ad cz∏onkowski naszego Zrzeszenia liczy obecnie 60 cz∏onków
(stan na 15.7.99 r.)
Pierwszym sukcesem w dzia∏alnoÊci naszego Zrzeszenia by∏o wydanie pierwszego
w Polsce Podr´cznika Fleksografii. Ponadto:
a) zorganizowaliÊmy - wspólnie z Instytutem Poligrafii - Seminarium fleksograficzne
w czerwcu’98,
b) wzi´liÊmy udzia∏ w Targach Taropak’98 w Poznaniu- przeprowadzone rozmowy
potwierdzi∏y potrzeb´ dzia∏alnoÊci ZPF oraz trafnoÊç decyzji o wydaniu podr´cznika,
c) zorganizowaliÊmy w marcu’98 r - na zlecenia Centrum Doskonalenia - zawodowego w P∏ocku szkolenie podstawowe dla uczniów w zakresie zawodu drukarza fleksograficznego,
d) uczestniczyliÊmy - w formie wystàpieƒ - w 2 seminariach fleksograficznych,
e) powiadomiliÊmy 2 -krotnie Êrodowisko - w 1997 i 1998 roku - ˝e istnieje mo˝liwoÊç ubiegania si´ o 1-roczne (10000 USD) stypendium w zakresie studiów badawczych o specjalnoÊci fleksograficznej, przyznawane corocznie przez 5 lat (poczàwszy od 1998 r.) przez Foundation of Flexographic Technical Association (USA)
i Sun Chemical Corporation (USA).
Osobami ubiegajàcymi si´ o stypendium mogà byç:
a) studenci studiów dziennych w dziedzinie druku fleksograficznego lub komplementarnych technologii,
b) osoby wpisane na program studiów o profilu poligraficznym,
c) osoby posiadajàce wy˝sze wykszta∏cenie w pokrewnych dyscyplinach,
d) osoby pracujàce zawodowo we fleksografii.
Ârodowisko wykaza∏o bardzo nik∏e zainteresowanie, jak równie˝ nikt nie zg∏osi∏ formalnej aplikacji. Równie˝ oferta British Council sfinansowania wyjazdu szkoleniowegomenad˝erskiego do Anglii (cykl wyk∏adów na uniwersytecie i sta˝ w firmie angielskiej produkujàcej maszyny fleksograficzne) nie wywo∏a∏a ˝ywio∏owej reakcji.
Z powodu niedostatku kadry w naszym Êrodowisku, Zrzeszenia powo∏a∏o Komisj´
Kwalifikacyjnà, opiniujàcà i zatwierdzajàcà kandydatów na rzeczoznawców i wyk∏adowców dla bran˝y fleksograficznej. StworzyliÊmy przez to podwaliny dla kadry opiniotwórczej, a tak˝e wyk∏adowczej, zarówno dla przemys∏u jak i szkolnictwa. Zamierzamy w ten
sposób m.in. zainteresowaç m∏odych ludzi kszta∏ceniem w tej dziedzinie poligrafii, a ju˝
pracujàcych - podniesieniem swoich kwalifikacji.
Podr´cznik Fleksografii -podj´cie decyzji o wydaniu takiej pozycji by∏o niezwykle trudne, poniewa˝ zdawaliÊmy sobie spraw´ z ryzyka, zwiàzanego z brakiem jakiegokolwiek zaplecza finansowego i organizacyjnego ze strony naszego Zrzeszenia.
Segregatorowa forma Podr´cznika pozwala na aktualizacj´ i rozszerzanie jego treÊci.
Formu∏a wydawnicza ksià˝ki jest otwarta i zaprasza do wspó∏pracy.
Do czytelników skierowana zosta∏a proÊba o nadsy∏anie uwag, np. w postaci wype∏nionej Ankiety, znajdujàcej si´ na koƒcu I cz´Êci ksià˝ki. Analiza odpowiedzi na pytania
zawarte w Ankiecie jest niezwykle istotna dla kontynuacji naszej inicjatywy w zakresie podniesienia poziomu wiedzy merytorycznej w polskim Êrodowisku fleksograficznym. Pragn´
tutaj jednoznacznie podkreÊliç, ˝e pozycja ta wydana zosta∏a dzi´ki ca∏emu polskiemu Êrodowisku fleksograficznemu i wyra˝am nadziej´, ˝e Podr´cznik ten oka˝e si´ przydatny.
Stawiam tutaj pytanie, czy nie jest to dobry poczàtek dla stworzenia bran˝owego-flekso-
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graficznego informatora wydawanego cyklicznie. Ch´tnie wys∏ucham opinii Êrodowiska.
Podr´cznik jest pierwszà na polskim rynku pozycjà w tej dziedzinie. Nikt do tej pory
nie podjà∏ takiej inicjatywy, a rozmowy przeprowadzone przed podj´ciem decyzji o wydaniu i po rozpocz´ciu procesu wydawniczego potwierdzi∏y, ˝e istnieje ewidentna luka na
rynku, jeÊli chodzi o literatur´ fleksograficznà i oczekiwanie na jej wype∏nienie, a tak˝e niekwestionowane zapotrzebowanie. Nie jest nam oboj´tna sprawa szkolnictwa i jego potrzeb literaturowych, przekazaliÊmy wi´c nieodp∏atnie po 1 egzemplarzu Podr´cznika Fleksografii polskim szko∏om - Êrednim i wy˝szym - o profilu poligraficznym. Ch´tnie
udost´pnimy dalsze egzemplarze.
Podr´cznik w swojej istocie zawiera przede wszystkim usystematyzowanà wiedz´
podstawowà. Stwarza baz´ do dalszych uszczegó∏owieƒ, aktualizacji i poszerzania treÊci.
Podzi´kowaç chcia∏bym w tym miejscu niemieckiej organizacji fleksograficznej “DEFTA” za udzielenie nam prawa do przet∏umaczenia, adaptacji i publikacji niemieckiego
Podr´cznika “Ausbildungsleitfaden Flexodruck” jako pierwowzoru dla polskiej edycji.
OczywiÊcie najlepiej by∏oby, gdyby nie by∏o koniecznoÊci t∏umaczenia, a pierwszy polski podr´cznik by∏ dzie∏em polskich specjalistów z tej dziedziny. Niestety, do chwili wydania tej ksià˝ki, nie znana mi by∏a taka inicjatywa, ale fakt, ˝e cz´Êç rozdzia∏ów napisana
zosta∏a przez polskich specjalistów, Êwiadczy o potencjale intelektualnym, który mo˝na
i nale˝y w przysz∏oÊci wykorzystaç.
Mamy nadziej´, ˝e sygnalizowane przez nas rozszerzenia i aktualizacje, znajdà swoich autorów wÊród tych wszystkich fachowców, którzy zechcà podzieliç si´ swojà wiedzà
w dalszych publikacjach.
Plany na przysz∏oÊç to :
1.Wype∏nianie obowiàzków - wynikajàcych nawet z konstytucji - w zakresie kszta∏cenia fleksograficznego - to podstawowe zadanie dla nas. Mam tu na myÊli:
a) dzia∏alnoÊç wydawniczà w 2 zakresach: publikacje autorskie oraz t∏umaczenia.
Zrzeszenie otrzymuje szereg materia∏ów z Anglii, USA i Niemiec nt. fleksografii - materia∏y te ch´tnie przet∏umaczymy i opracujemy dla Paƒstwa.
b) podj´cie inicjatywy szkoleniowej. Widz´ tutaj 2 formy:
1. szkolenia w oparciu o krajowych wyk∏adowców. Powa˝nym mankamentem
jest tutaj jednak brak infrastruktury techniczno-fleksograficznej, umo˝liwiajàcej pe∏niejsze wykorzystanie wyk∏adanej wiedzy merytorycznej.
2. szkolenia zagraniczne w poni˝szych wariantach:
- informowanie o szkoleniach zagranicznych - wyjazdy indywidualne,
- zorganizowanie wyjazdów zespo∏owych na szkolenia zagraniczne,
- zapraszanie wyk∏adowców do kraju na wyk∏ady,
- przet∏umaczenie materia∏ów szkoleniowych na j´zyk polski i ich dystrybucja po∏àczona ze szkoleniami prowadzonymi przez autorów.
2.Bie˝àce informowanie cz∏onków ZPF o imprezach fleksograficznych odbywajàcych
si´ na Êwiecie i organizacja wyjazdów na wybrane targi fleksograficzne
3.Informacja nt. przepisów Unii Europejskiej dot. ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
w Êwietle perspektywy integracji europejskiej i standardów produkcyjnych, w tym
zagadnienia wymogów ochrony Êrodowiska
4.Majàc na celu promocj´ dobrej jakoÊci projektów oraz wykonawstwa we fleksografii, a tak˝e stworzenie platformy wst´pu do zaprezentowania naszych osiàgni´ç
w Polsce i konkursach mi´dzynarodowych, wyst´pujemy z inicjatywà zorganizowania w Polsce konkursu na najlepszy produkt wydrukowany technikà fleksograficznà.
Przychylny stosunek MTP do tego pomys∏u - promocja - jest dodatkowà zach´tà
do realizacji. Pomys∏ ten zaczerpni´ty zosta∏ z organizacji podobnych konkursów
zagranicznych o zasi´gu mi´dzynarodowym. Pozytywne wypowiedzenie si´ na ten
temat Êrodowiska b´dzie na pewno zach´tà do realizacji tego pomys∏u.
Dzi´kujàc Paƒstwu za uwag´, ˝ycz´ wszystkim wyniesienia wielu korzyÊci z obrad
kongresowych.
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Marek Roszak

Inwestycje zagraniczne
w Polsce i ich wp∏yw na
relacje drukarnia – klient

1. Zagraniczne inwestycje bezpoÊrednie w Polsce stanowià jednà z si∏ nap´dowych
gospodarki polskiej. Dotyczy to szczególnie bran˝ o du˝ym stopniu kapita∏och∏onnoÊci, a
takà bez wàtpienia jest bran˝a poligraficzna, lub ÊciÊlej definiujàc, przemys∏ produkcji
opakowaƒ z papieru i kartonu.
Historia inwestycji austriackiego kapita∏u Alfred WALL AG z Grazu jest przyk∏adem
pozytywnego po∏àczenia kapita∏u oraz know-how, ze specyfikà polskiego rynku oraz polskiego kapita∏u ludzkiego (human capital). Pierwsze kontakty pomi´dzy A. WALL AG a
ówczesnà Bydgoskà Drukarnià Akcydensowà Sp. z o.o. w Bydgoszczy mia∏y miejsce ju˝ w
1992 roku. Ta prywatna ma∏a drukarnia ju˝ na samym poczàtku zrozumia∏a, ˝e najlepszà
receptà na rozwój jest znalezienie inwestora bran˝owego.
Ju˝ w drugim roku dzia∏ania nawiàzano relacje z przedstawicielami Alfred WALL AG,
w celu konkretyzacji zasad i form wspó∏pracy. Równie˝ z drugiej strony istnia∏a jasno sprecyzowana idea znalezienia partnera do wspó∏pracy. Powodem tego by∏ fakt, ˝e firma austriacka ju˝ od wielu lat dostarcza∏a na rynek polski opakowania o wysokiej jakoÊci dla polskiego przemys∏u spo˝ywczego. Poza tym, odbiorcy Walla przechodzili ze swojà produkcjà
do Polski, a z tym wiàza∏a si´ koniecznoÊç bycia jak najbli˝ej swojego klienta. Od 1993
roku rozpocz´to stopniowo zwi´kszanie udzia∏u kapita∏owego w firmie BDA z 25% a˝ do
100% w roku 1996.
Wspó∏praca kapita∏owa uzupe∏niana by∏a intensywnà wieloletnià akcjà szkolenia pracowników w firmie-matce w Grazu. Cyklem szkolenia obj´to prawie ca∏y personel maszyn
drukarskich oraz maszyn towarzyszàcych. Poza tym szkolono pion planistyczny, handlowy,
przygotowalni oraz dzia∏u kontroli jakoÊci i informatyki. Nak∏ady na szkolenie mo˝na dziÊ
liczyç w milionach z∏otych.
2. Tego rodzaju strategia rozwoju firmy zaowocowa∏a tym, i˝ z kilkuosobowej drukarni,
wyposa˝onej na poczàtek w proste maszyny poligraficzne, które produkowa∏y nieskomplikowane wyroby (przede wszystkim etykiety), poprzez kolejne etapy technologicznego
wzrostu, firma przekszta∏ci∏a si´ w fabryk´ wytwarzajàcà bardzo skomplikowane
opakowania. Jako jedna z pierwszych w Polsce, BDA zacz´∏a wytwarzaç etykiety na
papierze metalizowanym, potem rozpocz´∏a produkcj´ opakowaƒ dla przemys∏u tytoniowego, by ostatnio wejÊç na bardzo wymagajàcy rynek opakowaƒ farmaceutycznych
i kosmetycznych.
Dzisiaj WALL-BDA to firma dysponujàca pe∏nà przygotowalnià, 23 zespo∏ami drukujàco lakierujàcymi ( w tym format 100 x 140), dwoma automatami sztancujàcymi, maszynà do
foliowania na goràco, klejarkà z systemem czytników kodów kreskowych, maszynà
lakierujàcà w technice UV oraz dwoma krajarkami z maszynami pomocniczymi. Do tego
nale˝y dodaç personel w liczbie 145 osób, kapita∏ zak∏adowy w wysokoÊci 5.3 mln PLN,
obroty w wysokoÊci 30 mln PLN rocznie oraz zdobyty certyfikat ISO 9002.
3. Spoglàdajàc wstecz na fazy rozwoju firmy jako rezultat inwestycji zagranicznej,
nale˝a∏oby si´ zastanowiç nad g∏ównymi barierami rozwoju, które wyst´powa∏y (czy te˝
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jakie wyst´pujà nadal). Wi´kszoÊç s∏uchaczy mo˝e myÊleç, ˝e jednà z takich barier mo˝e
byç bariera kapita∏owa. OczywiÊcie, ka˝da firma chcia∏aby zawsze mieç wi´cej Êrodków
finansowych ni˝ posiada, ale w naszym przypadku nie mieliÊmy do czynienia z ostrym
ograniczeniem finansowym. Tà barierà by∏a raczej ch∏onnoÊç, czy te˝ szybkoÊç z jakà
ch∏oni´ta by∏a wiedza, czy jak kto woli know-how . W tym przypadku chodzi nie tylko o
umiej´tnoÊç prawid∏owego opanowania procesu druku, czy te˝ przerobu papieru i kartonu, lecz tak˝e ca∏y obszar wokó∏ produkcji. Stopieƒ skomplikowania organizacji produkcji oraz sama z∏o˝onoÊç technologiczna, decyduje w efekcie koƒcowym o wydajnoÊci
ca∏ej firmy, a przez to bezpoÊrednio o wyniku finansowym. Mo˝na te˝ postawiç tez´, ˝e
bariera ch∏onnoÊci wiedzy techniczno-organizacyjnej, czy te˝ inaczej ujmujàc, bariera
wdro˝enia post´pu techniczno - organizacyjnego, jest jednà z najwa˝niejszych przeszkód
na drodze szybkiego rozwoju bran˝y poligraficznej w Polsce.
4. Na przedstawionym powy˝ej tle warto kilka s∏ów poÊwi´ciç doÊwiadczeniom naszej
firmy, jako przedsi´biorstwa korzystajàcego z doÊwiadczeƒ firmy-matki z klientami w
Polsce. Ogólnie znany faktem jest to, ˝e rynek w Polsce jest nadal rynkiem ceny.
Ma to swoje uzasadnienie ju˝ chocia˝by w tym, ˝e si∏a nabywcza polskiego konsumenta
jest znacznie ograniczona w porównaniu z si∏à nabywczà rynku zachodniego. Rynek
odbiorców opakowaƒ w Polsce mo˝emy podzieliç na dwie zasadnicze cz´Êci :
1. rynek odbiorców opakowaƒ, producentów towarów, którzy zainwestowali w
Polsce; sà to przede wszystkim firmy zagraniczne, chcàce mieç lokalnego
dostawc´, tutaj, w Polsce,
2. rynek odbiorców krajowych.
Pierwszy segment charakteryzuje si´ tym, ˝e oprócz ceny, zasadniczym elementem jest
oferowana jakoÊç produktu i serwis. Serwis obejmuje logistyk´, etap przygotowaƒ do
podj´cia produkcji, wymian´ informacji o planach produkcyjnych, jednym s∏owem traktuje si´ dostawc´ jako ogniwo w ∏aƒcuchu zale˝noÊci, prowadzàcym do wytworzenia
dobrego produktu koƒcowego.
Ostatecznie dobre opakowanie jest jednà z istotnych cech dobrego wyrobu.
Drugi rodzaj klientów mo˝na okreÊliç by jako rynek klientów „pod zlecenie“. Wyró˝nikiem
jest tu przede wszystkim cena koƒcowa, choç jakoÊç odgrywa równie˝ znaczàcà rol´.
Nie wyst´puje natomiast w takich nat´˝eniach jak w poprzedniej grupie, potrzeba obs∏ugi
„przed i posprzeda˝nej“. Te dwie grupy klientów ró˝nià si´ równie˝ przygotowania
poziomem profesjonalnego w dziedzinie poligrafii i technologii wytwarzania opakowaƒ.
O ile pierwsza grupa jest dobrze przygotowana do formu∏owania oczekiwaƒ co do jakoÊci
opakowaƒ oraz obs∏ugi, o tyle druga, wobec wyst´pujàcych cz´sto braków w przygotowaniu fachowym, okreÊla czasami oczekiwania cenowe i jakoÊciowe na takim poziomie,
który nie jest do przyj´cia.
Takie rozró˝nienie prowadzi cz´sto do tego, ˝e komunikacja z klientem lepiej przygotowanym pod wzgl´dem fachowym jest skuteczniejsza ni˝ z takim, któremu tej wiedzy
brak. Nawet reklamacje, jeÊli wyst´pujà, sà efektywniej za∏atwiane. Postawiona przeze
mnie teza jest byç mo˝e du˝ym uogólnieniem, mo˝e nawet krzywdzàcym (co nie jest mojà
intencjà), ale wiele przypadków jà potwierdza. Sà oczywiÊcie êle przygotowane koncerny,
zatrudniajàce „m∏odych ˝àdnych sukcesu“ ludzi, którzy nie majà odpowiedniego przygotowania fachowego i na odwrót – w firmach krajowych mamy specjalistów, znakomicie
orientujàcych si´ w bran˝y opakowaƒ, ale sà to wyjàtki potwierdzajàce regu∏´.
5. Na zakoƒczenie chcia∏bym postawiç nast´pujàcà tez´ :
o sukcesie rynkowym w bran˝y produktów opakowaƒ z papieru i kartonu b´dzie decydowa∏ w pierwszej kolejnoÊci czynnik ludzki, a potem czynnik kapita∏owy (bardziej precyzyjnie rzecz ujmujàc, dost´p do kapita∏u).
Mimo dokonania w ostatnich latach olbrzymich post´pów i poczynienia znacznych
nak∏adów inwestycyjnych, twierdz´, ˝e luka technologiczna w poligrafii nie tylko si´ nie
zmniejsza, lecz wr´cz powi´ksza. Umiej´tnoÊç obs∏ugiwania nowoczesnych maszyn
drukarskich nie jest synonimem zmniejszania si´ luki technologicznej.
Aby w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci nowych maszyn, trzeba mieç przyswojonà
olbrzymià wiedz´, na przyk∏ad w dziedzinie cyfrowego przetwarzania obrazu, reprografii,
przygotowalni, techniki komputerowej. Trzeba umieç przetwarzaç proces produkcyjny na
organizacj´ produkcji (opracowanie zlecenia, zakup surowców, optymalizacja czasu pracy
maszyny, produkcja w toku, magazynowanie, logistyka).
To mam na myÊli, mówiàc o pog∏´biajàcej si´ luce. Bran˝a produkcji opakowaƒ jest
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zawsze poddostawcà dla klienta produkujàcego wyrób koƒcowy. JeÊli potrafi ona nauczyç
odbiorc´ mówiç tym samym j´zykiem, to b´dzie to wspólny sukces dostawcy i odbiorcy.
Odbiorca z kolei musi zdecydowaç si´ na inny rodzaj zwiàzku z dostawcà, to jest na
taki, który powinien polegaç na stabilnych relacjach, umo˝liwiajàcych optymalizacj´ procesu po obydwu stronach. Istnieje ju˝ na to angielskie okreÊlenie ECR (Efficient Customer’s
Response - co w wolnym t∏umaczeniu oznacza efektywnà odpowiedê na oczekiwania
klienta). Ten typ relacji b´dzie osiàga∏ na rynku polskim coraz wi´kszy zasi´g i myÊl´, ˝e
nasza firma, jako udany maria˝ zagranicznego kapita∏u i polskiego potencja∏u kwalifikacji,
b´dzie do tego dobrze przygotowana.
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Helena Zych

Mo˝liwoÊci
inwestowania
w przemys∏
poligraficzny

Reprezentuj´ firm´, która powsta∏a w roku 1991 i zajmuje si´ drukiem gazet, czasopism kolorowych i ksià˝ek.W bran˝y poligraficznej pracuj´ od wielu lat.
Sàdz´ wi´c, ˝e mog´ scharakteryzowaç polskà poligrafi´ i odpowiedzieç na pytania
kto i jak inwestuje w dzia∏alnoÊç poligraficznà w kraju, a tak˝e ustosunkowaç si´ do myÊli
przewodniej obecnego kongresu „Jakie sà szanse i zagro˝enia dla polskiej poligrafii”.
Jak Paƒstwo ju˝ s∏yszeli poligrafia jest dziedzinà mocno zakorzenionà w gospodarce
polskiej i funkcjonuje prawie 3 wieki.W swoim rozwoju prze˝ywa∏a swoje wzloty i chwile
trudne.Jednak o prawdziwym rozwoju poligrafii mo˝emy mówiç od czasu urynkowienia
gospodarki.
Start poligrafii polskiej po urynkowieniu odby∏ si´ w nast´pujàcych warunkach:
1) Âcis∏ego mecenatu ideologicznego przez rzàdzàcà parti´ nad przedsi´biorstwami
paƒstowymi jakimi by∏y drukarnie
2) Braku kapita∏u krajowego do zainwestowania w poligrafi´
3) Braku dost´pu do nowoczesnych maszyn i technik druku
4) Ze wzgl´du na poziom nak∏adów finansowych zamiast maszyn nowych importowano maszyny u˝ywane
5) Niewielkie iloÊci rodzimych tytu∏ów czasopism: „Przyjació∏ka”, „Kobieta i ˚ycie”,
„Przekrój“, „Panorama”, „ITD”
6) Braku surowców krajowych do druku luksusowych czasopism kolorowych oraz
ksià˝ek i koniecznoÊç importu tych surowców
7) Import surowców do druku tj. uszlachetnionych papierów, p∏yt i farb i innych materia∏ów obcià˝ony by∏ podatkiem granicznym oraz podatkiem VAT, gdy import
papierów zadrukowanych by∏ wolny od tych obcià˝eƒ.Z tego powodu wiekszoÊç polskich ksià˝ek i czasopism drukowana by∏a za granicà w drukarniach w Niemczech,
Austrii, S∏owacji, Jugos∏awii, W∏oszech i Francji.
Znaczne obcià˝enia celno - podatkowe spowodowa∏y, ˝e dotychczasowe zorganizowane i dzia∏ajàce paƒstwowe zak∏ady poligraficzne nie mog∏y sprostaç finansowym
warunkom gospodarowania w postaci podatków granicznego i VAT, a tak˝e dywidendy
od kapita∏u.Znaczna cz´Êç tych zak∏adów ulegla likwidacji lub zmieni∏a
w∏aÊciciela.Pozosta∏e zak∏ady poligraficzne cz´sto z du˝ymi tradycjami trwajà, ale
prze˝ywajà du˝e trudnoÊci finansowe.
Urynkowienie polskiej poligrafii rozpocz´∏o si´ w marcu 1990 r.od prywatyzacji RSW
Prasa Ksià˝ka Ruch.Wiele tytu∏ów prasowych zosta∏o rozprzedanych w wi´kszoÊci inwestorom zagranicznym gdy˝ ∏atwo i za niskie ceny mo˝na by∏o kupiç i wydawaç dalej tytu∏y
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zakotwiczone ju˝ na rynku, majàce w∏asny kràg czytelników.
W tym czasie, jak grzyby po deszczu powstawa∏y nowe czasopisma kolorowe, które
rozpocz´∏y ze sobà konkurencj´ o czytelnika.Konkurencja ta zmusi∏a wydawnictwa do
poszukiwania drukarni, które mog∏yby tym wymaganiom sprostaç.Zacz´∏y wi´c powstawaç i dynamicznie si´ rozwijaç prywatne firmy poligraficzne, które na starcie dysponowa∏y niewielkim kapita∏em i zaczyna∏y swojà dzia∏alnoÊç stosujàc nowsze techniki
druku na bazie importowanych, u˝ywanych maszyn drukarskich.
Powstanie rynku poligraficznego zg∏aszajàcego zapotrzebowanie na luksusowe produkty poligraficzne ksià˝ki, czasopisma, opakowania, foldery da∏o impuls dotychczasowym jak i nowo powsta∏ym zak∏adom poligraficznym do inwestowania w nowe i
nowoczesne maszyny poligraficzne, nowe technologie przygotowania materia∏ów do
druku jak i nowe techniki opraw introligatorskich mogàce sprostaç rosnàcym wymaganiom klienta.
SpoÊród wszystkich bran˝ gospodarki polskiej 80 % nak∏adów inwestycyjnych w latach 1993 - 1997 zainwestowano w produkcj´ wyrobów tytoniowych, dzia∏alnoÊç
poligraficzno - wydawniczà, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.
W ciagu ostatnich 10 lat zainwestowano w poligrafi´ w Polsce ponad 900 mln USD
a iloÊç maszyn do druku kolorowego wzros∏a z 3 do ponad 50 maszyn.
Polski kapita∏ zaanga˝owany w poligrafi´ tworzy∏ si´ z amortyzacji i zysku funkcjonujacych zak∏adów.Nie móg∏ on wystarczyç na kosztowne inwestycje.Metodà na pozyskanie
kapita∏u dla kilku polskich firm by∏o wejÊcie na Warszawskà Gie∏d´ Papierów
WartoÊciowych i emisja akcji.Obecnie firmami publicznymi sà: ¸DA, PPWK, Poligrafia S.A.,
Echo Investment, Agora.
Kapita∏ zagraniczny zdoby∏ polski rynek poligraficzny wykorzystujàc stworzone mu
dogodne warunki gospodarowania poprzez system ulg i zwolnieƒ podatkowych. (Import
papierów zadrukowanych ze stawkà celnà 0 a import surowców z podatkiem granicznym
i c∏em 15 % a ostatnio z ulg i zwolnieƒ podatkowych z tytu∏u inwestycji w Specjalnych
Strefach Ekonomicznych).
Idea uaktywnienia regionów dotkni´tych strukturalnym bezrobociem poprzez
stworzenie specjalnych Stref Ekonomicznych stwarza perturbacje równie˝ w przemyÊle
poligraficznym.W strefach tych inwestujà przewa˝nie wielkie koncerny zagraniczne.Cz´sto
w strefie na preferencyjnych warunkach inwestujà przedsi´biorstwa tych samych bran˝ co
firmy ju˝ istniejàce i dobrze funkcjonujàce w regionie.
Firmom tym stworzono znacznie lepsze warunki gospodarowania ni˝ innym podmiotom w tej samej bran˝y, cz´sto w tej samej gminie i cz´sto w bliskim sàsiedztwie. Jest
to praktyka nieuczciwej konkurencji.
Wprowadzenie finansowych przywilejów na terenie jednej gminy czy regionu
powoduje znaczne nierównoÊci podatkowe, zmniejsza szans´ rozwoju innych
przedsi´biorstw. Przysz∏oÊç nale˝y do najbogatszych firm poligraficznych, które m.in.
korzystajàc z systemu ulg i zwolnieƒ w SSE b´dzie staç na kontynuacj´ kosztownych
inwestycji.
Mo˝liwoÊç inwestowania w SSE przez koncerny poligraficzne stwarza zagro˝enie dla
dotychczas dzia∏ajàcych firm w tej bran˝y, które nie b´dà mogly sprostaç konkurentom
dzia∏ajàcym w warunkach uprzywilejowanych.Ponadto ciàgle istnieje zagro˝enie
obcià˝eniem podatkiem VAT ksià˝ek i czasopism, które w prostej linii spowodujà wzrost
cen i ograniczeƒ klienteli wyrobów poligraficznych.
Prawdopodobnie w najbli˝szym czasie rozpowszechni si´ najnowsza technologia
cyfrowa, która stwarza wydawcom nowe mo˝liwoÊci jakoÊciowe i dalszà szans´ rozwoju.Jednak technologia ta niesie kolejne zagro˝enia dla ma∏ych firm poligraficznych gdy˝
ograniczy im iloÊç zleceƒ.
Poligrafia ma przed sobà dalsze szanse i perspektywy rozwoju, które poparte sà
nast´pujàcymi zjawiskami:
- rozwój nowych zak∏adów poligraficznych wyposa˝onych w najnowoczeÊniejsze
maszyny posiadajàce mozliwoÊci druku luksusowych wyrobów poligraficznych
powoduje powrót z emigracji druku ksià˝ek, albumów, czasopism kolorowych.Jak
podaje Rzeczpospolita z dnia 14 stycznia 1998 r. a˝ 70 % ukazujàcych si´ w Polsce
publikacji drukowanych jest za granicà
- tworzy si´ rynek informacyjno - reklamowy (supermarkety - gazety sklepowe, kampania reklamowa funduszy emerytalnych, wydarzenia polityczne - wybory,
wydarzenia okazjonalne - wizyta papie˝a, wydarzenia sportowe itp.)
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- ponadto statystyczny Polak zu˝ywa tylko 50 kg papieru rocznie czyli 4 razy mniej niz
w rozwini´tych krajach zachodnich co daje dalszà perspektyw´ rozwoju potrzeb
poligraficznych obywateli.
Zatem istniejà przes∏anki do dalszego dynamicznego rozwoju polskiej poligrafii.Sà te˝
i zagro˝enia. Stworzone przez kolejne rzàdy warunki zagospodarowania dyskryminujàce
rodzime istniejàce zak∏ady poligraficzne a preferujàce kapita∏ zagraniczny przez system ulg
i zwolnieƒ podatkowych zmierza do eliminacji z rynku zak∏adów dotychczas istniejàcych.
Pilnie potrzebne sà uregulowania systemowe wspierania rozwoju firm poligraficznych
dost´pne dla wszystkich podmiotów gospodarczych niezale˝nie od pochodzenia kapita∏u
i miejsca jego zainwestowania w Polsce.

63

Cezary Godziuk

„MO˚LIWOÂCI INWESTOWANIA
W PRZEMYS¸ POLIGRAFICZNY”

Chcia∏bym zastanowiç si´ nad tym tematem w aspekcie szans i zagro˝eƒ rozwoju
poligrafii w Polsce. Czy poligrafia b´dzie rozwijaç si´, czy nale˝y liczyç si´ z jej kryzysem?
Optymizmem mo˝e napawaç dotychczasowy rozwój poligrafii w naszym kraju.
W ostatnim dziesi´cioleciu drukarnie poczyni∏y ogromny post´p zwiàzany modernizacjà cyklu produkcyjnego i podniesieniem jakoÊci. Odby∏o si´ to oczywiÊcie dzi´ki rosnàcym wymaganiom klientów, którzy szukali coraz lepszych drukarƒ. Na poczàtku
drukowali poza Polskà, potem stopniowo polskie drukarnie nauczy∏y si´ zaspokajaç wymagania wi´kszoÊci klientów. A polski klient jest znacznie bardziej wymagajàcy od
przeci´tnego zachodniego wydawcy.

I. Szanse
1. W bran˝y wydawniczo-poligraficznej w ciàgu ostatnich lat mo˝na zaobserwowaç bardzo korzystne tendencje rozwoju, w stosunku do pozosta∏ych ga∏´zi przemys∏u. Utrzymuje
si´ wysokie tempo wzrostu produkcji, przekraczajàce 30%. Dzi´ki tak wysokiemu wzrostowi dzia∏alnoÊç poligraficzna znalaz∏a si´ na czo∏owym miejscu, pod wzg spoÊród wszystkich dzia∏ów przemys∏u (w dzia∏ach produkcji ∏àcznie dynamika by∏a wy˝sza 1995 r. - o
5,7%, 1996 r. - o 4,6%, 1997 r. - o 2,2%, 1998 r. - o 8,3%).
Istotna jest tak˝e tendencja wzrostu rentownoÊci obrotu brutto w poligrafii w ciàgu
ostatnich lat (w roku 1995 wynosi∏a 2,87 %, w 1996 - 3,94%; w 1997 - 6,09%).
Dobrà kondycj´ sektora dzia∏alnoÊci wydawniczej i poligraficznej mo˝na zauwa˝yç
zw∏aszcza na tle ogólnej sytuacji gospodarki w I pó∏roczu 1999 r. Wed∏ug danych GUS,
produkcja sprzedana przemys∏u w I pó∏roczu, kszta∏towa∏a si´ poni˝ej poziomu
ubieg∏orocznego oraz utrzyma∏ si´ spadek zatrudnienia: przeci´tne zatrudnienie w sektorze przedsi´biorstw w I pó∏roczu by∏o mniejsze, ni˝ w analogicznym okresie ub. roku.
Tymczasem najwi´kszy wzrost zatrudnienia (o 8,7%) w tym okresie, odnotowano
w∏aÊnie w dzia∏alnoÊci wydawniczej i poligraficznej. W interesujàcej nas bran˝y mo˝na te˝
zauwa˝yç najwi´kszy, po przemyÊle komputerowym, wzrost poziomu produkcji (o 17%).
Warto pami´taç, ˝e w tym okresie kryzys w Rosji spowodowa∏ za∏amanie si´ eksportu
do tego kraju. W porównaniu z I pó∏roczem roku 1997 eksport do Rosji obni˝y∏ si´ o 71 %
Wzrost dzia∏alnoÊci poligraficznej jest w oczywisty sposób silnie zale˝ny od
dzia∏alnoÊci wydawniczej. W zwiàzku z tym tendencja wzrostu jest korzystna dla obydwu
sektorów, pomimo faktu, ˝e dynamika rozwoju dzia∏alnoÊci wydawniczej jest wy˝sza ni˝
poligrafii.
Nale˝y pami´taç równie˝ o zró˝nicowaniu produktów. Najbardziej rozwija∏a si´ produktcja wyrobów, których brakowa∏o w paƒstwie socjalistycznym: opakowania, czasopisma kolorowe, barwne ksià˝ki w oprawie z∏o˝onej, materia∏y reklamowe.
2. Porównanie z innymi krajami europejskimi pokazuje prawdopodobieƒstwo dalszego
rozwoju wewn´trznego rynku w Polsce.
SpoÊród krajów europejskich, dla porównania z Polskà mo˝na wybraç W∏ochy i
Hiszpani´, jako stosunkowo najbardziej zbli˝one w rozwoju gospodarczym.
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Wskaêniki ekonomiczne tych krajów sà ni˝sze ni˝ innych krajów Europy Zachodniej i
myÊl´, ˝e polska poligrafia mo˝e ewoluowaç w podobnym kierunku, jak w tych dwóch
krajach. Mo˝emy zauwa˝yç, ˝e dynamiczny rozwój produktów wymienionych w punkcie
1 ma szans´ wzrosnàç w przysz∏oÊci. IloÊç wydanych czasopism, nak∏ady na druk materia∏ów reklamowych, iloÊç opakowaƒ - i generalnie zu˝ycie papieru w tych krajach, jest
znacznie wy˝sze ni˝ w Polsce. W krajach tych na 1 mieszkaƒca przypada te˝ 2-krotnie
wi´cej drukowanych ksià˝ek, co pozwala mieç nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci wzroÊnie i
w Polsce iloÊç ich publikacji. Natomiast niewielkie sà szanse wzrostu iloÊci gazet - iloÊç
gazet przypadajàca na osob´ w Polsce jest wy˝sza (rz´du 10%) ni˝ we W∏oszech czy
Hiszpanii (aczkolwiek 2,5-krotnie ni˝sza ni˝ np. w Niemczech).
Dynamika PKB na 1 mieszk. w Polsce wg danych z 1997 r. by∏a o 17 % wy˝sza ni˝ we
W∏oszech, o 16% ni˝ w Niemczech i o 13 % wy˝sza ni˝ w Hiszpanii. Wzrost dochodów
w Polsce b´dzie umo˝liwia∏ wzrost zapotrzebowania na materia∏y drukowane, w skali
coraz bardziej zbli˝ajàcej nas do omawianych paƒstw Europy Zachodniej.
3. Du˝y udzia∏ importu i niewielki eksport dajà szans´ rozwoju.
Ze wzgl´du na du˝y wzrost produkcji poligraficznej zmniejsza si´ udzia∏ importu
us∏ug poligraficznych w produkcji sprzedanej, co stwarza wra˝enie szybszego powrotu
klientów do druku w Polsce ni˝ ma miejsce w rzeczywistoÊci. Faktycznie dopiero od 1997
roku mo˝na zauwa˝yç zahamowanie tendencji wzrostowej i spadek importu druku do
naszego kraju. Polskie drukarnie mogà zwi´kszyç swojà sprzeda˝ o 200 - 300 mln USD,
jeÊli przekonajà klientów w naszym kraju, ˝e warto u nas drukowaç.
Mo˝na zatem przypuszczaç, ˝e wraz ze wzrostem potencja∏u produkcyjnego
o dostatecznie wysokiej jakoÊci oraz niskich kosztach, mo˝na b´dzie drukowaç w Polsce
produkty wykonywane obecnie za granicà.
Niewielki udzia∏ eksportu stwarza równie˝ du˝e szanse wzrostu. JakoÊç zdecydowanej
wi´kszoÊci naszych druków nie ust´puje jakoÊci druku na Zachodzie, a wzrost wydajnoÊci,
organizacji i kultury pracy polskich drukarƒ mo˝e daç przewag´ w kosztach produkcji.
Zw∏aszcza po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej nasz przemys∏ poligraficzny móg∏by
wykorzystaç szans´ przekonania klientów z Europy Zachodniej, tak jak poprzednio wykorzysta∏y to W∏ochy i Hiszpania. Nie nale˝y oczywiÊcie zapomnieç o mo˝liwoÊciach eksportu
do naszych wschodnich sàsiadów.
4. G∏´bokie przemiany w naszym kraju
Reformy spo∏eczne, zmiany systemu edukacji, ubezpieczeƒ, s∏u˝by zdrowia, reforma
administracji paƒstwowej, przygotowanie Polski do wejÊcia do Unii Europejskiej i zmiany
w administracji z tym zwiàzane, zwi´kszà poziom zamówieƒ, które b´dà musia∏y byç
wykonane przez drukarnie w Polsce. Nale˝y oczekiwaç dalszego wzrostu znaczenia
wydawnictw prawniczych, zwiàzanego ze wzrostem zapotrzebowania na literatur´
prawniczà oraz z koniecznoÊcià zmiany wielu ustaw wynikajàcà z wejÊcia Polski do Unii
Europejskiej.

II Zagro˝enia
1. Zró˝nicowanie produktów.
Generalna tendencja wzrostowa w poligrafii nie rozk∏ada si´ równomiernie na wszystkie jej ga∏´zie. IloÊci niektórych produktów spadajà (dotyczy to zw∏aszcza ksià˝ek i
broszur, klasycznych druków akcydensowych jako formularzy biurowych u˝ywanych w
celach np. magazynowo-ksi´gowych, które sà zast´powane wydrukami z komputerów).
2. Brak miejsca na rynku
W przypadku niektórych produktów inwestycje krótkoterminowe nie majà szans
powodzenia, z uwagi na zbyt silnà pozycj´ dotychczasowych wykonawców.
(Ta sytuacja dotyczy np. ksià˝ek teleadresowych; w Polsce jest dwóch wydawców,
którzy majà podpisane wieloletnie kontrakty i w zwiàzku z tym nie rokuje to nadziei na
przysz∏e inwestycje, zwiàzane z uruchomieniem linii do wykonywania tego specjalistycznego produktu.)
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3. Sposób myÊlenia o rynku i klientach
Niekorzystny wp∏yw na rozwój mogà wywieraç g∏´boko zakorzenione w podÊwiadomoÊci
przyzwyczajenia z okresu systemu socjalistycznego, ˝e klient powinien byç zadowolony z
ka˝dego produktu, który zostanie mu dostarczony przez drukarni´.
4. Elektroniczne noÊniki informacji, CD rom, Internet i nowe produkty informatyki, które
pojawià si´ w przysz∏oÊci.
OsobiÊcie jestem przekonany, ˝e w ciàgu najbli˝szego pokolenia gwa∏towny rozwój
tej dziedziny nie wp∏ynie negatywnie na poligrafi´. Byç mo˝e jakieÊ specjalistyczne produkty zniknà, ale tak dzieje si´ zawsze. Podobnie jak radio, telewizja czy video, rynek informatyki i elektroniki b´dzie rozwija∏ si´, nie wypierajàc materia∏ów drukowanych, a wr´cz
dostarczajàc nowych rodzajów produktów poligraficznych - opakowaƒ, broszur informacyjnych, ksià˝ek. A z drugiej strony rozwój rynku b´dzie zmusza∏ drukarnie do inwestycji
w∏aÊnie w zakresie informatyzacji firm.
5. Pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju.
Najpowa˝niejszym zagro˝eniem dla poligrafii mo˝e okazaç si´ z∏a kondycja gospodarki naszego kraju. W ostatnim okresie pogorszenie wyników ca∏ej gospodarki nie
wp∏yn´∏o negatywnie na poligrafi´. JeÊli jednak w d∏u˝szym okresie niekorzystne tendencje si´ pog∏´bià, to zarówno przedsi´biorstwa jak i klienci indywidualni b´dà musieli
znacznie zredukowaç poziom zakupów.

III. Podsumowanie
Reasumujàc, uwa˝am, ˝e poligrafia ma du˝e szanse rozwoju w Polsce. Charakter tego
rozwoju zmienia si´, nie b´dzie ju˝ tak ˝ywio∏owy, jak w ostatnim dziesi´cioleciu. Decyzje
inwestycyjne sà konieczne, aby wykorzystaç du˝e mo˝liwoÊci rozwoju. Z drugiej strony
inwestycje b´dà konieczne z uwagi na coraz silniejszà konkurencj´. Dobrym tego
przyk∏adem sà gazety. Ich iloÊç spad∏a w ostatnim dziesi´cioleciu, nast´pujà jednak spektakularne inwestycje, zapewniajàce coraz lepszà jakoÊç i szybkoÊç dotarcia do dystrybucji.
Przypuszczam, ˝e coraz wi´ksze znaczenie gazet kolorowych mo˝e oznaczaç koniecznoÊç
wymiany maszyn na technologicznie nowe. Istotne znaczenie dla rozwoju poligrafii ma
czynnik czasu. Od wielu lat trwa praca nad skróceniem czasu produkcji. Mo˝emy
spodziewaç si´ zapotrzebowania na maszyny czy te˝ linie wykonujàce lepsze, bardziej
zró˝nicowane produkty w minimalnym czasie. Przyczyniç si´ do tego mogà zarówno
wydawcy ksià˝ek, którzy chcà dodrukowaç w szybkim terminie niskonak∏adowe pozycje
odnoszàce sukces, jak te˝ wydawcy czasopism, zmuszeni przez konkurencj´ do szukania
dróg najkrótszego dotarcia tytu∏u na rynek. Dlatego te˝ polska poligrafia musi inwestowaç
w wymian´ przestarza∏ego sprz´tu, dobrà jakoÊç, wydajnoÊç, niezawodnoÊç oraz zinformatyzowaç proces produkcyjny.
Inwestycje muszà jednak byç g∏´boko przemyÊlane, wspó∏graç z przygotowaniem systemów organizacji pracy i informatycznego sterowania procesem produkcyjnym oraz ze
ÊwiadomoÊcià zró˝nicowania produktów.
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Stanis∏aw Przyby∏owicz

Mo˝liwoÊci inwestowania
przez kapita∏ krajowy
w przemys∏
poligraficzny

Majàc zaszczyt uczestniczyç w Kongresie Poligrafów Polskich pod znamiennym tytu∏em „Polska poligrafia u progu XXI wieku” pragn´ podzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami
w zakresie inwestowania przez kapita∏ krajowy w przemys∏ poligraficzny. Swoje tezy opieram na doÊwiadczeniach z okresu od 1989 do koƒca 1998 r. , kiedy to przemys∏ krajowy
przechodzi∏ transformacje zainicjowane tzw. „Planem Balcerowicza”. Aby przybli˝yç specyfik´ zak∏adu, którego jestem reprezentantem, chcia∏bym przedstawiç najistotniejsze zasady jego funkcjonowania. Zak∏ad nasz jest spó∏dzielnià pracy, funkcjonujàcà w oparciu
o Prawo Spó∏dzielcze. Ma to bardzo istotne znaczenie, poniewa˝ cel funkcjonowania
spó∏dzielni odbiega w zasadniczy sposób od podmiotów prywatnych lub paƒstwowych.
Celem naszej spó∏dzielni, która jest te˝ spó∏dzielnià inwalidów, jest rehabilitacja spo∏eczno-zawodowa osób niepe∏nosprawnych w procesie pracy. A wi´c zwiàzki kapita∏owe i cel
ich funkcjonowania, tj. zysk, przeniesione zosta∏y w zwiàzek osobowy o celu, jaki poda∏em wy˝ej. Spó∏dzielnia istnieje od 1949 r. i przechodzi∏a wiele przeobra˝eƒ. Przemiany,
które rozpocz´te zosta∏y w 1989 r. spowodowa∏y, ˝e na dzieƒ dzisiejszy staliÊmy si´ zak∏adem jednobran˝owym, tj. poligraficznym, specjalizujàcym si´ w produkcji etykiet wielobarwnych i wielokolorowych oraz opakowaƒ jednostkowych kartonowych.
Start nasz do reformy by∏ wielce niekorzystny. Spó∏dzielnia zatrudnia∏a osoby niepe∏nosprawne w bran˝y odzie˝owej w zak∏adach zwartych i nak∏adztwie oraz w zak∏adzie
poligraficznym specjalizujàcym si´ w drukach akcydensowych. Park maszynowy, którym
dysponowaliÊmy, to:
4 maszyny Victoria 870
1 maszyna Victoria 1040
2 maszyny Liblex
2 maszyny Rossija
4 maszyny Romayor
1 automat sztancujàcy TS-96
4 krajarki.
W bran˝y odzie˝owej zatrudnialiÊmy 160 osób oraz 148 cha∏upników, a w zak∏adzie
poligraficznym 180 osób, które wykonywa∏y g∏ównie prace manualne, tj. klejenie opakowaƒ jednostkowych oraz konfekcjonowanie sygnetek dla przemys∏u tytoniowego. Na
skutek otwarcia granic oraz wprowadzenia zasad rynkowych w gospodarce spó∏dzielnia
zmuszona zosta∏a do likwidacji bran˝y odzie˝owej, poniewa˝ wydajnoÊç pracy naszych
cz∏onków oraz park maszynowy nie pozwoli∏y nam skutecznie konkurowaç z podmiotami
prywatnymi, a tak˝e producentami z Dalekiego Wschodu, dla których otwarto dost´p do
naszego rynku zbytu.
W bran˝y poligraficznej sytuacja nasza by∏a podobna. Stary, zdekapitalizowany park
maszynowy oraz przechodzenie z druku czarnego na wielobarwny i wielokolorowy nie pozostawia∏y du˝ego pola manewru.
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Zarzàd spó∏dzielni mia∏ do dyspozycji alternatyw´: inwestowaç lub likwidowaç spó∏dzielni´, bo cele by∏y jednoznaczne:
- nie naraziç na straty wierzycieli oraz cz∏onków z tytu∏u posiadanych udzia∏ów
- ochroniç miejsca pracy, szczególnie dla osób niepe∏nosprawnych.
Aby cele te realizowaç, spó∏dzielnia, podobnie jak inne podmioty, musia∏a posiadaç
zdolnoÊç kredytowà oraz dost´p do kapita∏u.
W 1989 r. Spó∏dzielnia mia∏a dobre wyniki finansowe i ma∏à zdolnoÊç kredytowà
z uwagi na niskà wartoÊç majàtku w∏asnego, który kszta∏towa∏ si´ na poziomie 106 000
z∏.
Wysokie koszty kredytów bankowych nie zach´ca∏y do realizacji programu rozwojowego w oparciu o banki krajowe.
W 1991 r. wesz∏a w ˝ycie Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepe∏nosprawnych, powo∏ujàca Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, do którego
zadaƒ nale˝a∏o udzielanie po˝yczek dla tzw. Zak∏adów Pracy Chronionej oraz dysponowanie powierzonymi mu Êrodkami na tworzenie nowych miejsc pracy.
W oparciu o PFRON spó∏dzielnia nasza, która w 1992 r. uzyska∏a status zak∏adu pracy chronionej, rozpocz´∏a realizacj´ du˝ych zadaƒ inwestycyjnych, które pozwoli∏y uzyskaç
wysoki udzia∏ w rynku etykiet i opakowaƒ oraz utrzymaç miejsca pracy. Strategia Spó∏dzielni by∏a przejrzysta. Pozyskaç wartoÊciowych zleceniodawców poprzez wysokà jakoÊç
produkcji, terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny. Cele te mo˝na by∏o realizowaç
dzi´ki sprz´towi i urzàdzeniom wysokiej klasy, które by∏y w tym czasie niedost´pne dla dynamicznie rozwijajàcych si´ ma∏ych drukarƒ prywatnych. Pierwszà po˝yczk´ z PFRON spó∏dzielnia przeznaczy∏a na zakup maszyny dwukolorowej firmy Heidelberg SORMZ w 1992 r.
Kwota po˝yczki 410 000 DM przekracza∏a w tym czasie wartoÊç ca∏ej spó∏dzielni, a decyzja o jej zakupie wymaga∏a odwagi. Maszyna ta dzi´ki swojej wydajnoÊci i jakoÊci produkcji pozwoli∏a szybko i w terminie sp∏aciç zaciàgni´ty kredyt, co pozwoli∏o nam wystàpiç do PFRON
o nast´pnà po˝yczk´ na zakup maszyny 4-kolorowej MOV-L firmy Heidelberg. Po˝yczka ta
na kwot´ 1 262 000 DM, zosta∏a udzielona w 1993 r. i dzi´ki uzyskanej karencji spó∏dzielnia ju˝ z w∏asnych Êrodków zakupi∏a w 1994 r. nast´pnà maszyn´ 4-kolorowà Heidelberg
oraz scaner, naÊwietlark´ oraz urzàdzenia komputerowe dla studia i przygotowalni offsetowej. Kwota zakupów przekroczy∏a wartoÊç 1 600 000 DM.
Drugi kana∏ pozyskiwania Êrodków to Wojewódzkie OÊrodki ds. Zatrudnienia Osób
Niepe∏nosprawnych. W celu tworzenia nowych miejsc pracy spó∏dzielnia w latach 1991 1995 pozyska∏a kwot´ 426 522 z∏ na zakup nowoczesnych krajarek firmy Wohlenberg, Polar oraz ciàgów do konfekcjonowania etykiet, dzi´ki którym w latach 1994-1996 dostarcza∏a do Paƒstwowej Wytwórni Papierów WartoÊciowych oraz Drukarni Skarbowej banderole akcyzowe, a w wydzia∏ach konfekcjonujàcych banderole zatrudniono 102 osoby,
g∏ównie niepe∏nosprawne.
Chocia˝ z powodu niekorzystnego dla spó∏dzielni wyniku przetargu na produkcj´
banderol akcyzowych produkcja ta w ca∏oÊci zosta∏a ulokowana w Paƒstwowej Wytwórni
Papierów WartoÊciowych i Drukarni Skarbowej, to efekty finansowe kooperacji z w/w. drukarniami pozwoli∏y spó∏dzielni realizowaç dalsze zakupy inwestycyjne.
PodkreÊlam to z satysfakcjà, poniewa˝ ju˝ w tym czasie da∏ si´ zauwa˝yç stopniowy
parali˝ decyzji kredytowych PFRON, spowodowany aferami i kontrolami NIK. Ponadto
otwarcie si´ funduszu na rzecz prywatnych zak∏adów pracy chronionej przyczyni∏o si´ do
lawinowego wyp∏ywu Êrodków. èród∏o finansowania inwestycji, jakim by∏ PFRON, sta∏o si´
niewydajne. Wniosek spó∏dzielni w sprawie po˝yczki do dnia dzisiejszego nie zosta∏ rozpatrzony, co potwierdza przedstawionà tez´.
Konkurencja drukarƒ krajowych, a szczególnie tych, które uzyska∏y status ZPCh oraz
pojawienie si´ drukarƒ zagranicznych, wymusi∏y koniecznoÊç dalszych inwestycji.
W 1996 r. Spó∏dzielnia uzyska∏a kredyt w wysokoÊci 1 200 00 DM na zakup maszyny 6-kolorowej Heidelberg Speedmaster 74. [s1]Ârodki w∏asne wynosi∏y 1 250 000 DM.
Poniewa˝ PFRON nie udzieli∏ po˝yczki na ten zakup, uzyskano kredyt w banku krajowym
na warunkach rynkowych i jest on obecnie sp∏acany. Pragn´ podkreÊliç, ˝e pomoc PFRON,
aczkolwiek w ograniczonym zakresie, nadal istnieje. Jest to dofinansowanie 50% odsetek od zaciàgni´tych kredytów, lecz wymogi bankowe sà o wiele wy˝sze ni˝ wymogi
PFRON w zakresie decyzji kredytowych, co ogranicza dost´p do tych Êrodków. Twierdz´,
˝e mimo wszystko PFRON odegra∏ niebagatelnà rol´ w utrzymaniu si´ na rynku spó∏dzielni inwalidzkich. Pragn´ te˝ podkreÊliç ogromny wk∏ad firmy Heidelberg i jej przedstawiciela w Polsce, tj. firmy Bertohld & Stempel, a szczególnie Pana Franza Mai. Dzi´ki jego opiniom i daleko idàcej pomocy fachowej, uda∏o si´ nam uniknàç b∏´dów na polu tak du˝ych
inwestycji. Urzàdzenia, które zosta∏y u nas zamontowane szybko osiàgn´∏y za∏o˝enia in-
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westycyjne i pracujà bezawaryjnie do dnia dzisiejszego. Potwierdza to wysokà jakoÊç produktów tej firmy.
W ostatnich latach daje si´ zauwa˝yç umacnianie pozycji krajowej waluty i obni˝enie
inflacji. Pociàga to za sobà spadek stóp procentowych kredytów bankowych oraz kosztów
obs∏ugi leasingu. By∏o to przyczynà podj´cia decyzji o monta˝u automatu sztancujàcego
w spó∏dzielni przy udziale firmy leasingowej. DoÊwiadczenia poczàtkowe spó∏dzielni sà zach´cajàce i wydaje si´, ˝e ta forma inwestowania, zw∏aszcza w formie leasingu operacyjnego, ma przed sobà du˝à przysz∏oÊç. Nie wymaga ona pokonywania ˝mudnej procedury biurokratycznej w zakresie biznesplanów oraz niezb´dnych zastawów i ponoszenia
kosztów z tego tytu∏u.
Wszystkie przedstawione w referacie zamierzenia inwestycyjne wymaga∏y pokonania
bariery kwalifikacji zawodowych. W spó∏dzielni na 300 zatrudnionych tylko 5% posiada
wykszta∏cenie Êrednie poligraficzne. Jest to zdecydowanie za ma∏o w okresie szybkich
zmian technologicznych. Uda∏o si´ temu zaradziç dzi´ki szkoleniom wewn´trznym, oraz doskona∏emu sprz´towi, który posiadamy. Ale jest to sposób, wymagajàcy du˝o czasu, którego
zaczyna brakowaç. W latach 90-tych wi´kszoÊç drukarƒ krajowych nie by∏a modernizowana, poniewa˝ nie inwestowano z ró˝nych przyczyn. Wydawa∏o si´ nam, ˝e powstajàce
spó∏ki przy udziale kapita∏u zagranicznego opanujà krajowy rynek us∏ug poligraficznych.
RzeczywistoÊç okaza∏a si´ inna. Powstawa∏o wiele spó∏ek przy udziale kapita∏u zagranicznego, który w aporcie wnosi∏ cz´sto sprz´t zamortyzowany i przestarza∏y technologicznie.
Z tego te˝ powodu drukarnie te nie odnios∏y wi´kszego sukcesu i nie by∏y w stanie konkurowaç z najnowoczeÊniejszymi drukarniami krajowymi, mimo stosowania ró˝nego rodzaju zach´t dla zleceniodawców. W rezultacie – jak czas pokaza∏ mechanizmy te okaza∏y si´ ma∏o skuteczne przy konkurencji drukarƒ o wysokiej jakoÊci produkcji i niskiej cenie
produktu finalnego. Natomiast du˝ym zagro˝eniem dla drukarƒ krajowych w tym tak˝e
naszej staje si´ globalizacja produkcji i logistyki. Powiàzania kapita∏owe lub innego typu
preferowaç b´dà drukarnie zagraniczne, majàce swoje zak∏ady w Polsce. Tak˝e fakt posiadania przez nie dost´pu do najnowszych technologii preferuje je w dost´pie do najlepszych zleceniodawców. Mimo tych przeciwnoÊci Spó∏dzielnia tylko i wy∏àcznie dzi´ki du˝ym nak∏adom inwestycyjnym uzyska∏a dost´p do dynamicznie rozwijajàcego si´ rynku
etykiet i opakowaƒ, a dzi´ki konkurencyjnym parametrom produkcji wspó∏pracuje z firmami takimi jak: Coca Cola, Stollwerck, Inda Polska, Na∏´czowianka, Browary Le˝ajsk, Van
Pur, Mokate, Polmos ¸aƒcut. Równie˝ najwi´ksi producenci napojów i wód mineralnych
korzystajà z us∏ug naszej drukarni. Proces inwestowania wymaga te˝ zrozumienia za∏óg,
które muszà ograniczaç swoje oczekiwania roszczeniowe, zw∏aszcza w okresie wzrostu
kosztów utrzymania. Brak zachowaƒ samoograniczajàcych konsumpcj´ mo˝e byç g∏ównà
barierà dla inwestycji w przedsi´biorstwach spó∏dzielczych, które w obawie przed restrukturyzacjà, niejednokrotnie zwiàzanà z prywatyzacjà, nie pozyskajà inwestorów bran˝owych, bioràcych udzia∏ w procesie globalizacji produkcji, co skutkowaç b´dzie zmniejszeniem zamówieƒ od wielu dotychczasowych odbiorców, zw∏aszcza, ˝e tendencje protekcjonistyczne w tym zakresie sà coraz mocniej odczuwalne.
Podsumowujàc swoje wystàpienie pragn´ podkreÊliç, ˝e:
- post´p techniczny i modernizacja spó∏dzielni mo˝liwa by∏a dzi´ki istnieniu PFRON
i funkcjonowaniu Ustawy o Rehabilitacji i Zatrudnieniu Osób Niepe∏nosprawnych
- istnia∏a wola cz∏onków spó∏dzielni do inwestowania
- inwestowano w sprz´t najlepszy a zarazem najdro˝szy, który przyczyni∏ si´ do tego,
˝e produkty spó∏dzielni okaza∏y si´ bardzo konkurencyjne na rynku, ale inwestycje
wymagajà ograniczenia konsumpcji i roszczeƒ p∏acowych za∏óg
- zmiana ustaw podatkowych spowoduje ograniczenie Êrodków mo˝liwych do uzyskania z PFRON, a wi´c ograniczone zostanie podstawowe êród∏o finansowania inwestycji dla sektora spó∏dzielczego
- globalizacja produkcji i zagro˝enia z tego tytu∏u powinny zainicjowaç proces integracji i ∏àczenia si´ podmiotów krajowych a wi´c koncentracj´ bran˝owà zak∏adów poligraficznych w celu sprostania konkurencji drukarƒ zagranicznych
- inwestycje zagraniczne w bran˝y etykiet i opakowaƒ nie stanowià zagro˝enia dla drukarƒ krajowych pod warunkiem stosowania tych samych zasad, tj:
a) braku protekcjonizmu cenowego na podstawowe surowce niezb´dne do produkcji
(95 % import)
b) braku protekcjonizmu przy podziale zleceƒ produkcyjnych
c) dost´pu do nowych rozwiàzaƒ technologicznych
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- najwi´ksze zagro˝enie dla drukarƒ krajowych wywodzi si´ z niezdrowej wzajemnej
konkurencji. Absurdalne ceny wyrobów finalnych, nieformalne Êrodki motywacyjne
stanowià g∏ówne zagro˝enia dla zdrowej konkurencji.
Na zakoƒczenie pragn´ podzi´kowaç organizatorom kongresu za zaproszenie
i umo˝liwienie przedstawienia tego referatu, który mo˝e byç pomocny inwestorom sektora spó∏dzielczego, jak te˝ i innym, którzy zamierzajà obraç podobnà drog´ rozwoju.
Zestawienie podstawowych wskaêników w okresie inwestowania

kwoty w tys. PLN

72

Waldemar Borys
Drukarnia Borys, Kraków

Mo˝liwoÊci inwestowania
kapita∏u krajowego
w przemyÊle
poligraficznym
Szanowni Paƒstwo,
Pragn´ podzieliç si´ z Paƒstwem moimi uwagami na temat mo˝liwoÊci inwestowania w bran˝y poligraficznej, wynikajàcymi z pi´tnastoletniego doÊwiadczenia w prowadzeniu drukarni.
W koƒcu lat osiemdziesiàtych gwa∏townie rosnàcy popyt na rynku poligraficznym
gwarantowa∏ nielicznym drukarniom bardzo wysokà rentownoÊç, si´gajàcà nawet 4060%. Perspektywa wysokich zysków zach´ca∏a do zainwestowania du˝ych sum pieni´dzy
w poligrafi´. Kiedy w po∏owie osiemdziesiàtych lat zak∏ada∏em pierwszà w Krakowie prywatnà drukarni´ offsetowà, podstawowym problemem by∏ nie tylko brak kapita∏u inwestycyjnego, ale równie˝ ówczesne struktury polskiej gospodarki. Z dzisiejszej perspektywy
wolnego rynku struktury te utrudnia∏y prywatnà dzia∏alnoÊç w sposób niemal absurdalny.
W 1984 roku otrzyma∏em pozwolenie na „wykonywanie nadruków na opakowaniach
i akcydensów przy u˝yciu powielacza offsetowego Romayor 313, maszyny dociskowej Victoria oraz kserografu KS-2”. W nowo powsta∏ej firmie, mieszczàcej si´ w wynaj´tym gara˝u, prac´ rozpocz´∏y 2 osoby. Klientów nie brakowa∏o. Brakowa∏o natomiast, i to w dotkliwy sposób, papieru - jako ˝e na prywatnà drukarni´ przypada∏o go zaledwie 500 kg
na miesiàc. Poza tym, niektórzy z klientów zamawiali etykiety na nieosiàgalnym wówczas
w Polsce papierze etykietowym. W tej sytuacji materia∏ trzeba by∏o organizowaç skupujàc
odpady bàdê sprowadzajàc z zagranicy. JeêdziliÊmy wi´c do Wiednia, skàd sprowadzaliÊmy 300-500 kg potrzebnego surowca. Nie∏atwo te˝ by∏o o zlecenia na druk - choç w kolejce ustawia∏o si´ wielu oczekujàcych na etykiety. Zamówienia priorytetowo otrzymywa∏y
trzy paƒstwowe przedsi´biorstwa, a dopiero wtedy, gdy te nie mog∏y go zrealizowaç - dok∏adnie po otrzymaniu trzech odmownych odpowiedzi z paƒstwowego zak∏adu, prac´
mo˝na by∏o zleciç prywatnemu producentowi. Paƒstwowe przedsi´biorstwa mia∏y tak˝e
mo˝liwoÊç drukowania na formacie dowolnej wielkoÊci, podczas gdy prywatne nie mog∏y
przekraczaç formatu A3. ZaÊ najbardziej typowym znakiem ówczesnej rzeczywistoÊci by∏y
wizyty kontrolne Urz´du Bezpieczeƒstwa, sk∏adane w drukarni systematycznie co kwarta∏.
W koƒcu lat osiemdziesiàtych, kiedy w kraju szybko zacz´∏y zmieniaç si´ warunki polityczne, przy utrzymujàcych si´ niskich kosztach si∏y roboczej, pojawi∏y si´ mo˝liwoÊci inwestowania Êrodków finansowych w sektorze prywatnym.
Powstawa∏o wi´c wiele nowych drukarƒ. Obecnie, w efekcie omawianego procesu,
wed∏ug danych G∏ównego Urz´du Statystycznego z listopada ubieg∏ego roku, w Polsce
dzia∏a a˝ 14 tysi´cy przedsi´biorstw poligraficznych. Niejako naturalnà konsekwencjà tego stanu rzeczy jest wzrost konkurencyjnoÊci na rynku poligraficznym. W tej sytuacji niezwykle istotne jest postawienie sobie pytania: co zrobiç, aby skutecznie dzia∏aç w nowych
warunkach, jakie podejmowaç inwestycje, aby utrzymaç i umocniç swojà pozycj´ wÊród
producentów bran˝y poligraficznej?
Rynek polski uznawany jest za najatrakcyjniejszy w Europie Centralnej i Wschodniej ze
wzgl´du na jego wielkoÊç, tempo wzrostu gospodarczego oraz relatywnie wysokà stabilnoÊç politycznà w porównaniu z W´grami, Rosjà, Republikà Czeskà czy Republikami Ba∏tyckimi. Od momentu przejÊcia Polski do gospodarki rynkowej sektor opakowaƒ drukowa-
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nych zmieni∏ si´ ca∏kowicie. Mimo, ˝e etykiety drukowano w Polsce od wielu lat, rynek etykiet wysokiej jakoÊci praktycznie nie istnia∏. Wraz ze wzrostem nap∏ywu produktów importowanych i zwi´kszeniem si´ konkurencji w bran˝y, wzrós∏ popyt na etykiety wysokiej jakoÊci. Aby podo∏aç wymogom jakoÊciowym rynku, nale˝a∏o ponosiç znaczne nak∏ady inwestycyjne.
Podstawowym êród∏em kapita∏u dla ka˝dego zak∏adu winna byç prowadzona przezeƒ dzia∏alnoÊç gospodarcza, a firma, która chce utrzymaç si´ z dzia∏alnoÊci poligraficznej, musi dostosowaç swoje us∏ugi do potrzeb klientów. To trywialne skàdinàd stwierdzenie, ka˝e baczniej przyjrzeç si´ wymaganiom klienta, jako ˝e w istocie to on wyznacza kierunek, w którym podà˝a poligrafia. Obecnie w polityce rynkowej drukarni powoli zdaje si´
dominowaç nie tyle problem zdobycia nowych zamawiajàcych, ile raczej koncentrowanie
si´ na kliencie, z którym ju˝ uprzednio nawiàzaliÊmy wspó∏prac´, budowanie z nim dobrych stosunków i proponowanie mu najw∏aÊciwszych dla niego rozwiàzaƒ. Wbrew pozorom utrzymanie klienta jest w warunkach obecnych - gdy ma on do dyspozycji ogromnà jak na potrzeby realizacji zamówienia iloÊç zak∏adów poligraficznych - sporym wymaganiem.
Uwa˝ne Êledzenie zmian zachodzàcych na rynku zdaje si´ podsuwaç nam dwie tendencje w planowaniu inwestycji pod kàtem wymogów stawianych przez klienta. Po pierwsze: doskonalenia warsztatu drukarskiego. Koncepcja ta zak∏ada popraw´ jakoÊci drukowania, wi´kszà wydajnoÊç i minimalizacj´ czasu realizacji zamówienia.
Po drugie: rozszerzania zakresu us∏ug m.in. przez wykonywanie ró˝norodnych rodzajów druku (np. traktowania produkcji offsetowej jako wiodàcej, a fleksograficznej jako
uzupe∏niajàcej) i proponowanie szerokiego spektrum wykoƒczeƒ produktu. Warto przy
okazji zauwa˝yç, ˝e dla drukarni coraz istotniejsze staje si´ oferowanie wykonania w zak∏adzie ca∏oÊci zamówienia - od projektu, przez prepress do finalnego produktu. Daje to
nie tylko mo˝liwoÊç nadzoru nad ca∏oÊcià realizacji zadania, lecz tak˝e w sposób wydatny
obni˝a koszty produkcji.
WÊród dzia∏aƒ inwestycyjnych, które majà bezpoÊredni wp∏yw na wielkoÊç produkcji,
nale˝y tak˝e wymieniç doskonalenie struktur organizacyjnych zak∏adu. Jednà z mo˝liwych
dróg staje si´ tutaj inwestowanie w certyfikacj´ firmy wed∏ug norm ISO. Jest to doÊç kosztowne przedsi´wzi´cie, jednak w perspektywie przysz∏oÊci rynku poligraficznego, wydaje
si´ niezb´dne. Zw∏aszcza teraz, gdy z jednej strony odczuliÊmy skutki za∏amania si´ ch∏onnego dotàd rynku wschodniego, z drugiej zaÊ stoimy u progu Unii Europejskiej. Certyfikat
bowiem staje si´ przepustkà na rynki unijne, co w zestawieniu z niezbyt kosztownà cenà
robocizny (nad którà skàdinàd mo˝na ubolewaç) sprawia, ˝e polska drukarnia mo˝e staç
si´ konkurencyjna dla Europy.
Aby jednak mog∏o to staç si´ faktem, niezb´dne jest doskonalenie zaplecza technicznego zak∏adów. Polscy drukarze zdajà sà Êwiadomi tego faktu, jako ˝e o ile u poczàtków
wolnego rynku - w latach osiemdziesiàtych – importowano g∏ównie u˝ywane maszyny,
o tyle od oko∏o pi´ciu lat firmy sprowadzajà nowe urzàdzenia. Przy czym na przestrzeni
owych ostatnich pi´ciu lat wysokoÊç importu globalnie wzros∏a blisko pi´ciokrotnie. Najcz´Êciej stawiane techniczne wymagania odnoÊnie parku maszynowego zmierzajà ku realizacji dwóch podstawowych, wymuszanych sytuacjà rynkowà za∏o˝eƒ: najwy˝sza jakoÊç
przy mo˝liwie niskich cenach us∏ug i produktów.
Najwy˝sza jakoÊç, ale i najkrótsze terminy dostaw. Stàd te˝ na szczególnà uwag´ zas∏uguje post´pujàca automatyzacja druku: automatyczne, zdalne ustawianie parametrów
farby, pozwalajàce te˝ na obni˝enie iloÊci makulatury, automatyczne przezbrajanie maszyny, mycie wa∏ków farbowych, wysoka pr´dkoÊç drukowania.
Kompleksowe inwestowanie w omówione wczeÊniej sfery aktywnoÊci gospodarczej
firmy poligraficznej w stosunku do mo˝liwoÊci inwestycyjnych przeci´tnego zak∏adu zdaje si´ jednak trudne do realizacji. Powodem tego stanu rzeczy staje si´ szybko st´pujàce
zag´szczenie wÊród producentów - mimo, ˝e wed∏ug ubieg∏orocznych danych Polskiej
Izby Druku w przeciàgu pi´ciu ostatnich lat rentownoÊç brutto w poligrafii stale si´ poprawia.
Taki stan rzeczy umo˝liwia przede wszystkim intensywny wzrost dzia∏alnoÊci wydawniczej w zakresie druku ksià˝ek i czasopism. Choç i tu wielu trudnoÊci przysparzajà obecne struktury polskiego rynku. I tak np. wg opublikowanych informacji Polskiej Izby Druku,
import ksià˝ek i czasopism blisko czterokrotnie przewy˝sza eksport (dane z ubieg∏ego roku). Powodem tej sytuacji jest w du˝ym stopniu nierówne traktowanie konkurentów polskich i zagranicznych w zakresie op∏at celnych i podatkowych. Na marginesie kwestii przepisów celnych warto tu wspomnieç o propozycji zwi´kszenia c∏a na import us∏ug poligraficznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu op∏at celnych na papier i materia∏y poligraficz-
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ne niedost´pne u producentów krajowych, które to, jak sàdz´, stworzy∏yby korzystny
w okresie intensywnych przemian filtr ochronny dla produkcji krajowej.
Tymczasem, w przeciwieƒstwie do dzia∏alnoÊci wydawniczej, w innych dziedzinach
sektora poligraficznego - tak˝e wi´c w znanej mi najlepiej bran˝y produkcji etykiet - od kilku lat obserwuje si´ systematyczne obni˝anie rentownoÊci. Powodem tego stanu rzeczy
jest wspomniany nag∏y wzrost konkurencji na rynku. BezpoÊrednià konsekwencjà wzrostu konkurencyjnoÊci wÊród zak∏adów poligraficznych by∏o zamro˝enie cen, przez co rentownoÊç rynku w ogólnym rozliczeniu spad∏a do poziomu 3-5%. Mo˝liwoÊci pomna˝ania
dochodu na ewentualne inwestycje zosta∏y zatem w znacznym stopniu ograniczone.
W Polsce wi´kszoÊç firm - nie tylko poligraficznych – funkcjonuje na zasadach zad∏u˝enia
finansowego. Maszyny do druku - zw∏aszcza offsetowego - nale˝à do najdro˝szych na
rynku poligraficznym, dlatego te˝ stanowià bardzo kosztownà inwestycj´, przewy˝szajàcà mo˝liwoÊci finansowania ich zakupu z w∏asnych Êrodków.
Do 1995 roku banki stosowa∏y najwy˝sze oprocentowanie w∏aÊnie dla kredytów inwestycyjnych, d∏ugoterminowych, preferujàc kredyty krótkie - najcz´Êciej do roku. Gdy
zaciàga∏em kredyt inwestycyjny na zakup maszyny pi´ciokolorowej w 1993 roku, odsetki
bankowe wynosi∏y 36,0 % w stosunku rocznym, zaÊ dwa lata póêniej jeszcze 33,0 %. Pomimo, ˝e by∏o to ogromne obcià˝enie finansowym, firma przynosi∏a zyski, a jej rentownoÊç osiàga∏a 30-40%. Ta sytuacja by∏a mo˝liwa dzi´ki niewielkiej konkurencji w bran˝y.
W ciàgu ostatnich dwóch lat zmieni∏a si´ polityka banków - sta∏a si´ bardziej elastyczna i dostosowana do potrzeb kredytobiorcy. Zdecydowanie ni˝sze sà stopy procentowe.
Na przestrzeni 1998 i 99 roku zosta∏y one obni˝one o Êrednio 12 punktów. Obni˝y∏a si´
jednak i rentownoÊç firm poligraficznych, jako ˝e nowi producenci, chcàc wejÊç na rynek,
proponujà bardzo niskie ceny swoich wyrobów.
Atutem dla kapita∏u firmy mo˝e byç posiadanie statusu zak∏adu pracy chronionej.
Jednà z wynikajàcych zeƒ korzyÊci jest bowiem dofinansowanie w wysokoÊci 50,0 % odsetek od kredytu bankowego. I dopiero w tej sytuacji - p∏acàc odsetki w wysokoÊci 8,0 %
w stosunku rocznym – mo˝na planowaç realizacj´ dalszych przedsi´wzi´ç inwestycyjnych.
Podsumowujàc swoje wystàpienie, pragn´ podzieliç si´ swoimi wàtpliwoÊciami: czy
zatem przysz∏oÊç nale˝y do bogatych firm, które ju˝ dziÊ dysponujà znacznym kapita∏em,
i które staç b´dzie na kontynuowanie bardzo kosztownych inwestycji? Pozostanie na rynku b´dzie bowiem wymaga∏o m.in. podnoszenia mo˝liwoÊci parku maszynowego, co
w efekcie pozwoli na obni˝anie kosztów produkcji, jedynej, jak sàdz´, drogi ku podnoszeniu zyskownoÊci, ku pozostaniu na rynku.
Polski przemys∏ poligraficzny znajduje si´ na ostrym wira˝u, chocia˝ zainwestowano
w niego kilkaset milionów dolarów. Pragn´ w tym miejscu podkreÊliç: niezdrowa konkurencja, ceny wyrobów finalnych poni˝ej lub na granicy kosztów w∏asnych, doprowadzi∏y
do „zepsucia” rynku krajowego. Czy˝by wi´c pytanie o mo˝liwoÊç inwestycji w przemyÊle poligraficznym dla wielu firm zmieni∏o si´ w paradoksalny sposób w stwierdzenie niemo˝noÊci?
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Makroekonomiczne aspekty
bezpoÊrednich inwestycji
zagranicznych
DoÊwiadczenia Polski i krajów Europy
Ârodkowo- Wschodniej
Lista korzyÊci makroekonomicznych, czyli korzyÊci, jakie mo˝e odnieÊç gospodarka rozwijajàca si´, przyjmujàca nap∏yw bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest doÊç
d∏uga. Na czele listy korzyÊci, jakie odnoszà gospodarki rozwijajàce si´ z nap∏ywu BIZ
wymienia si´ finansowanie przyspieszonej akumulacji kapita∏u i wzrostu gospodarczego.
Jak poka˝emy dalej, finansowanie luki pomi´dzy wysokimi wydatkami inwestycyjnymi
a skàpymi oszcz´dnoÊciami krajowymi przez nap∏yw BIZ jest bezpieczne, gdy˝ BIZ to kapita∏ d∏ugookresowy, o niskim stopniu mobilnoÊci (w odró˝nieniu od bardzo mobilnych
inwestycji portfelowych, wra˝liwych na wahania kursu walutowego i zmiany stóp procentowych). Dodatkowà korzyÊcià jest to, ze nap∏yw BIZ nie przyczynia si´ do wzrostu d∏ugu
publicznego (choç przyczynia si´ do zad∏u˝enia sektora przedsi´biorstw, o ile inwestor
zagraniczny zaciàga kredyt na realizacj´ inwestycji – por. wykres).

Lista korzyÊci gospodarki przyjmujàcej obejmuje dalej:
- korzyÊci z nap∏ywu nowych technologii i know-how;
- przechwytywanie nowoczesnych technik zarzàdzania;
- dost´p do zagranicznych rynków.
W przypadku krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej (EÂW), prywatyzujàcych i reformujàcych swoje gospodarki, list´ korzyÊci uzupe∏nia:
- mo˝liwoÊç przeprowadzeniu efektywnej prywatyzacji kapita∏owej, zw∏aszcza w
sektorach strategicznych (sektor bankowy, telekomunikacja, elektro-energetyka);
- u∏atwienia w finansowaniu (poprzez wp∏ywy z prywatyzacji, zatem bez powi´kszania d∏ugu publicznego) reform strukturalnych;
- post´p w zmniejszeniu bezpoÊredniego zaanga˝owania paƒstwa w procesy produkcji i dystrybucji.
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Ze wzgl´du na ograniczony zakres prezentacji, w dalszym jej ciàgu skoncentrujmy si´ na
korzyÊci najistotniejszej, jakà jest: bezpieczne finansowanie rosnàcych potrzeb inwestycyjnych kraju, przekraczajàcych poziom oszcz´dnoÊci krajowych.
1. Kraje Europy Ârodkowej i Wschodniej w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej

majà bardzo wysokie potrzeby inwestycyjne, zwiàzane z rozbudowà i modernizacjà
majàtku produkcyjnego, rozwojem infrastruktury oraz ochronà Êrodowiska. Potrzeby te
wynikajà z zapóênienia w rozwoju gospodarczym, spowodowanego alokacyjnà
nieefektywnoÊcià poprzedniego systemu (inwestowano du˝o, ale nie tam gdzie trzeba)
powiàzanà z niskà efektywnoÊcià gospodarowania. Wysoki poziom inwestycji w tych
krajach jest potrzebny dla pobudzenia i podtrzymania szybkiego tempa wzrostu gospodarczego, niezb´dnego do eliminacji luki rozwojowej, dzielàcej kraje EÂW i rozwini´te
kraje Europejskie (wykres).

EÊW-16: EC-5+Balt-3+P∏d2+WNP-3+Jugo-3
EC-5: Polska, Czechy, W´gry, S∏owacja, SLowenia
Ba∏t-3: Litwa, ¸otwa, Estonia
P∏d-2: Bu∏garia, Rumunia

2. DoÊwiadczenia historyczne gospodarek szybko rosnàcych podpowiada, ˝e utrzymanie
wysokiego, 6-7% tempa wzrostu potencja∏u gospodarczego (nie myliç z tempem
wzrostu popytu finalnego) wymaga wzrostu relacji inwestycji do PKB do ponad 30%.
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W Polsce ta relacja wzros∏a z 15% PKB w 1992 do oko∏o 25-26% PKB w chwili obecnej. Z drugiej strony, oszcz´dnoÊci instytucji krajowych (przedsi´biorstw, gospodarstw
domowych, sektora rzàdowego i sektora finansowego razem wzi´te stanowià obecnie
nieco ponad 20% PKB i nie wzrastajà. Brakujàcych Êrodków do sfinansowania inwestycji dostarczy∏a zagranica. Do momentu zbilansowania potrzeb inwestycyjnych i
oszcz´dnoÊci krajowych, luka finansowa b´dzie wywieraç sta∏à presj´ na bilans
p∏atniczy (deficyt obrotów bie˝àcych) - wykres.

3. Podobna presja na bilans p∏atniczy, wynikajàca z potrzeby zewn´trznego dofinansowania przyspieszonego wzrostu gospodarczego odczuwana jest w innych krajach EÂW
(wykres).
Powodzenie transformacji a pogorszenie deficytu obrotów
bierzàcych (dane dla krajów)

Zmiana
wielkoÊci deficytu obrotów
bie˝àcych w %
PKB w latach
1994-97

Wzrost PKB w latach 1994-97
4.Zwiàzek mi´dzy inwestycjami krajowymi, poziomem oszcz´dnoÊci krajowych brutto i
nap∏ywem netto kapita∏u (saldem obrotów bie˝àcych z zagranicà ze znakiem minus)
przedstawia tabela. Ostatni wiersz i ostatnia kolumna sà sumami elementów
odpowiednich kolumn i wierszy.
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5. Oszcz´dnoÊci krajowe brutto sà tà cz´Êcià DNBD, która pozostaje po odliczeniu
wydatków na spo˝ycie i sà to˝samoÊciowo równe wydatkom inwestycyjnym
powi´kszonym o saldo obrotów bie˝àcych z zagranicà
O = DNBD - C = I + SOB.
Z bilansu dochodów (ostatnia kolumna) wynika zatem, ˝e wydatki inwestycyjne sà równe
oszcz´dnoÊciom krajowym pomniejszonym o saldo obrotów bie˝àcych z zagranicà:
I = O - BCA
Je˝eli oszcz´dnoÊci krajowe sà mniejsze ni˝ wydatki inwestycje, niedobór jest uzupe∏niany
nap∏ywem netto kapita∏u z zagranicy. Wówczas na rachunku obrotów bie˝àcych pojawia si´ saldo ujemne (deficyt).
6. Spe∏nienie przez oszcz´dnoÊci i wydatki inwestycyjne powy˝szej to˝samoÊci oznacza,
˝e:
(a) ex-post, wydatki inwestycje sà zawsze sfinansowane – niedobór oszcz´dnoÊci krajowych jest uzupe∏niany nap∏ywem kapita∏u z zagranicy (w przypadku nadwy˝ki
oszcz´dnoÊci nad wydatkami inwestycyjnymi saldo obrotów bie˝àcych jest dodatnie); na tej podstawie nie mo˝na jednak stwierdziç, czy to nap∏yw kapita∏u
doprowadzi∏ do wzrostu inwestycji, czy te˝ rosnàce potrzeby inwestycyjne przyciàgn´∏y kapita∏ zagraniczny;
(b) deficyt na rachunku obrotów bie˝àcych pojawia si´ wówczas, gdy wydatki inwestycyjne przewy˝szajà oszcz´dnoÊci krajowe. To oznacza, ˝e gospodarka rozwijajàca
si´, o niskim poziomie oszcz´dnoÊci krajowych i wysokiej sk∏onnoÊci do inwestowania jest skazana na permanentnà nierównowag´ zewn´trznà, finansowanà
importem kapita∏u z zagranicy.
7. DoÊwiadczenie ostatnich kryzysów walutowych, n´kajàcych gospodarki dynamicznie
rozwijajàce si´ wskazuje dobitnie, ˝e nie jest bez znaczenia, jaki rodzaj kapita∏u umo˝liwia
finansowanie przyspieszonego wzrostu inwestycji: czy sà to BIZ czy te˝ jest to kapita∏
krótkoterminowy, charakteryzujàcy si´ du˝à mobilnoÊcià.
8. Przyjrzyjmy si´ bli˝ej podstawowej to˝samoÊci bilansu p∏atniczego:
SOB + SOK - ∆Rez = 0, lub
- SOB = SOK - ∆Rez
To˝samoÊç ta informuje, ˝e deficyt na rachunku obrotów bie˝àcych jest to˝samoÊciowo
równy nap∏ywowi netto kapita∏u zagranicznego, na który sk∏ada si´ nap∏yw kapita∏u brutto (SOK) pomniejszony o przyrost stanu rezerw dewizowych ∆Rez. JeÊli deficyt obrotów
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bie˝àcych roÊnie i nie spadajà (lub rosnà) rezerwy dewizowe, oznacza to, ˝e deficyt
obrotów bie˝àcych jest w ca∏oÊci finansowany nap∏ywem kapita∏u zagranicznego.
Nap∏yw kapita∏u z zagranicy obejmuje:
- nap∏yw inwestycji bezpoÊrednich SBIZ
- nap∏yw inwestycji portfelowych, oraz
- pozosta∏y kapita∏ (saldo kredytów, zmiany na rachunkach bankowych, b∏´dy i
opuszczenia).
SOK = SBIZ + SIP + SPK
Wykres poni˝ej przedstawia rol´ BIZ i pozosta∏ego kapita∏u w finansowaniu salda obrotów
bie˝àcych z zagranicà (nadwy˝ki wydatków inwestycyjnych nad oszcz´dnoÊciami krajowymi) w Polsce w latach 1994-1998.
9.

Porównanie deficytu obrotów bie˝àcych z nap∏ywem BIZ oraz nap∏ywem pozosta∏ego
kapita∏u (∏àcznie z inwestycjami portfelowymi) pokazuje, ˝e nap∏yw BIZ by∏ wystarczajàcy do sfinansowania deficytu obrotów bie˝àcych z zagranicà (reszta nap∏ywu kapita∏u
powi´ksza∏a rezerwy). W przypadku Polski mo˝na zatem postawiç tez´, ˝e to nap∏yw
inwestycji bezpoÊrednich, zw∏aszcza po roku 1994 pozwoli∏ na bezpieczne
przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego.

Czy istnieje
ryzyko makroekonomiczne
zwiàzane
z nap∏ywem BIZ ?
10. DoÊwiadczenia krajów rozwijajàcych si´, przyjmujàcych BIZ wskazujà na pewien sceptycyzm dotyczàcy korzyÊci p∏ynàcych z BIZ. Kraje te, pragnàce szybko zwi´kszyç
tempo inwestowania i tempo wzrostu gospodarczego, akceptujà BIZ jako bezpieczne
êród∏o finansowania wzrostu gospodarczego, jednak˝e majà obawy zwiàzane
z ubocznymi efektami, towarzyszàcymi nap∏ywowi BIZ. Na liÊcie obaw umieszcza si´:
- negatywny wp∏yw BIZ na bilans p∏atniczy, jeÊli transfer dywidend i zysków
przekroczy nap∏yw kapita∏u;
- straty podatkowe spowodowane redukcja zysków w wyniku ksi´gowych transferów mi´dzy firmà matkà a firmà córkà;
- tworzenie enklaw s∏abo zwiàzanych z resztà gospodarki;
- hamowanie rozwoju firm krajowych w wyniku bezpoÊredniej konkurencji,
nadu˝ywanie mocnej pozycji na rynku,
- utrata suwerennoÊci gospodarczej poprzez uzale˝nienie si´ od dzia∏aƒ inwestora zagranicznego.
Na podstawie doÊwiadczeƒ Polski list´ tà mo˝na by uzupe∏niç o efekty spowodowane szybkim tempem nap∏ywu BIZ w wyniku transakcji prywatyzacji (realna aprecjacja z∏otego
oraz efekt wypychania inwestycji krajowych, przedstawiony na wykresie).
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11. Na tym tle rodzi si´ pytanie, czy kontrolowanie tempa nap∏ywu BIZ mo˝e zminimalizowaç efekty uboczne?
Liberalni ekonomiÊci, do których grona chcia∏bym si´ zaliczaç, odpowiadajà, ˝e
negatywne uboczne efekty, towarzyszàce BIZ, sà wynikiem nie dokoƒczonej agendy
reform gospodarczych, majàcych na celu zbli˝enie system funkcjonowania gospodarki do
systemu rynkowego i nadmiernych regulacji dotyczàcych nap∏ywu i funkcjonowania BIZ
(np. ograniczenie dost´pu BIZ do niektórych sektorów gospodarki, narzucone formy
prawne przedsi´biorstw zagranicznych).
Paradoksalnie, próby regulacji BIZ w celu zwi´kszenia korzyÊci dla kraju przyjmujàcego na ogó∏ sà nieskuteczne. KorzyÊci z BIZ sà najwi´ksze w gospodarkach zliberalizowanych. RównoczeÊnie podkreÊla si´, ˝e najskuteczniejszym instrumentem zach´cajàcym inwestorów zagranicznych jest w∏aÊciwa liberalna polityka gospodarcza (wykresy).
BIZ na mieszkaƒca a twardoÊç polityki makroekonomicznej
(dane dla krajów)

Deficyt
bud˝etowy
jako procent
PKB

Poziom BIZw $ na mieszkaƒca w
1997
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12. Uznaje si´, ˝e (z wyjàtkiem poczàtkowego okresu transformacji, gdy inwestorzy
zagraniczni nie rozró˝niali gospodarek post-komunistycznych i lokowali inwestycje na
W´grzech i w Pradze, bo tam by∏o ∏adniej i wygodniej) w przypadku BIZ funkcjonuje
mechanizm ekonomiczny, regulujàcy bezpoÊrednie zaanga˝owanie inwestycyjne
obcego kapita∏u w gospodarkach okresu przejÊcia. Mechanizm ten uzale˝nia skal´ i
tempo nap∏ywu BIZ od stopnia liberalizacji gospodarek i post´pu na drodze reform,
warunkujàcych ich przysz∏y trwa∏y rozwój.
13. Na podstawie tych informacji i oceny kierunku polityki makroekonomicznej, operujàcej
Powodzenie transformacji a zaawansowanie reform
(dane dla krajów)

INdeks EBRD
zaawansowanie
reform

Wzrost reform w latach
1994-1997
Powodzenie transformacji a nap∏yw inwestycji
zagranicznych (dane dla krajów)

inwestycje
zagraniczne
na g∏ow´
mieszk.,
skumulowany
poziom 1997

Wzrost reform w latach
1994-1997
takimi instrumentami jak stopy procentowe, polityka kursowa, polityka monetarna,
dbajàca o mocny pieniàdz krajowy oraz polityka fiskalna (podatkowa), zarzàdzanie
d∏ugiem publicznym inwestorzy zagraniczni powinni w∏aÊciwie oceniç ryzyko inwestycyjne i podjàç stosownà decyzj´.
14. W przypadku krajów EÂ ocena bezpieczeƒstwa inwestowania jest zwiàzana z ocenà
zagro˝eƒ stabilnoÊci gospodarki w Êrednim i d∏ugim okresie:
- spowolnienia wzrostu gospodarczego i zachwiania równowagi zewn´trznej (bilansu p∏atniczego) i wewn´trznej (bud˝etowej);
- spowolnienia tempa reform (w tym dostosowania prawa), stwarzajàcych przes∏anki
d∏ugookresowego zrównowa˝onego rozwoju.
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Wyraênie oddziela si´ negatywne efekty krótkookresowe, jak np. spadek dynamiki wzrostu wynikajàcy z niekorzystnej sytuacji zewn´trznej (kryzys rosyjski) od rzeczywistych
zagro˝eƒ, spowodowanych b∏´dami polityki makroekonomicznej: fiskalnej, monetarnej i
kursowej.
Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e BIZ dotyczà d∏ugiego okresu czasu, czynnikiem zach´cajàcym
BIZ jest rozpocz´ty ju˝ proces negocjacji cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. Spowolnienie
wzrostu czy te˝ spowolnienie reform nie wydaje si´ wp∏ywaç na decyzje inwestycyjne, ma
jednak znaczenie przy negocjowaniu warunków inwestowania (ceny przy prywatyzacji).
15. Wytrawni analitycy wiedzà, ˝e przy ocenie wskaêników makroekonomicznych trzeba
byç bardzo ostro˝nym i najlepiej to robiç na miejscu a nie z dystansu. I tak:
- wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie jest zjawiskiem korzystnym jeÊli wynika
z nadmiernego wzrostu popytu krajowego (nap´dzanego utratà kontroli nad
wzrostem p∏ac i dochodów ludnoÊci lub nadmiernym tempem wzrostu inwestycji,
nie przek∏adajàcych si´ na wzrost produkcji - zb´dna infrastruktura)
- niski deficyt bud˝etowy w relacji do PKB niewiele mówi, jeÊli nie dotyczy ca∏ego sektora rzàdowego i nie uwzgl´dnia wymagalnych zobowiàzaƒ (uj´cie kasowe)
- wzrastajàcy deficyt na rachunku obrotów bie˝àcych bilansu p∏atniczego nie musi
byç oznakà utraty równowagi, jeÊli (a) wynika z dzia∏ania czynników zewn´trznych
(szok strukturalny); (b) jest finansowany nap∏ywem bezpiecznego kapita∏u.

Konkluzje:
-

Potrzeby inwestycyjne gospodarek krajów EÂW w tym Polski przez wiele lat b´dà
przekracza∏y mo˝liwoÊci ich finansowania oszcz´dnoÊciami krajowymi. Kraje EÂW
b´dà sta∏ym importerem netto kapita∏u.

-

Kryzysy walutowe doprowadzi∏y do rewizji poglàdu na temat bezpiecznego finansowania rozwoju nap∏ywem kapita∏u krótkoterminowego. Oznacza to wzrost zainteresowania gospodarek EÂW BIZ.

-

Czynnikiem przyciàgajàcym BIZ jest post´p na drodze reform i przyjazna inwestorom polityka gospodarcza. Kraje reformujàce swoje gospodarki sprawniej, stajà
si´ atrakcyjniejsze dla inwestorów zagranicznych.
Dodatkowym czynnikiem przyciàgajàcym inwestorów zagranicznych jest
rozpocz´ty proces negocjacji cz∏onkostwa w UE – który gwarantuje post´p na
drodze liberalizacji gospodarki w dziedzinie nap∏ywu kapita∏u.
Obawy zwiàzane z BIZ sà ekonomicznie nieuzasadnione i majà zwiàzek z
niedokoƒczonà agendà reform strukturalnych (du˝a rola w∏asnoÊci paƒstwowej w
procesie produkcji, nadmierna ochrona “strategicznych” sektorów przed
konkurencjà, utrudniajàca ich restrukturyzacj´, l´k przed wzrostem bezrobocia
utrudniajàcy wzrost efektywnoÊci produkcji). Lekarstwem jest kontynuacja procesu
reform umo˝liwiajàca post´p na drodze liberalizacji gospodarki a nie ochrona rynku
wewn´trznego przed nap∏ywem obcego kapita∏u.

-
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Jerzy Hoppe
Bogdan Kostecki

Ocena potrzeb
polskiej poligrafii
w zakresie
kszta∏cenia kadr
poligraficznych
WÊród wielu tematów omówionych na Kongresie Poligrafów Polskich nie sposób
pominàç zagadnieƒ zwiàzanych z kszta∏ceniem kadr poligraficznych. Dynamiczny rozwój
przemys∏u poligraficznego, jaki dokonuje si´ na przestrzeni ostatnich lat, stawia nowe
wymagania co do iloÊci wykwalifikowanych pracowników dla polskiej poligrafii oraz co do
jakoÊci kszta∏cenia przysz∏ych poligrafów. Zachodzàcy we wspó∏czesnej poligrafii post´p
technologiczny, w szczególnoÊci szerokie wprowadzenie techniki informatycznej w procesach przygotowania publikacji oraz w procesach druku, a tak˝e automatyzacja tych procesów wymuszajà koniecznoÊç kszta∏cenia kadr o wysokim poziomie kultury technicznej
oraz o szerszym ni˝ dotychczas zakresie wiedzy poligraficznej. Majàc na uwadze
koniecznoÊç zatrudnienia w przysz∏oÊci pracowników wydajnie i fachowo obs∏ugujàcych
coraz bardziej zaawansowane technicznie maszyny poligraficzne nale˝y ju˝ dziÊ zapewniç
m∏odym adeptom drukarstwa w∏aÊciwe mo˝liwoÊci zdobywania kwalifikacji zawodowych.
Zaniedbanie problemu szkolnictwa zawodowego w chwili obecnej doprowadziç mo˝e
w bliskiej przysz∏oÊci do powstania luki pokoleniowej wÊród poligrafów, a w konsekwencji
do koniecznoÊci zatrudniania na stanowiskach wymagajàcych wysokich kwalifikacji
zawodowych osób doraênie przeszkolonych. Powierzanie takim pracownikom maszyn
i urzàdzeƒ poligraficznych niezwykle kosztownych i wymagajàcych znacznej wiedzy
poligraficznej oraz technicznej mo˝e okazaç si´ o wiele bardziej kosztowne ni˝ wyszkolenie wykwalifikowanych kadr.
Prób´ prognozy zapotrzebowania na kadr´ poligraficznà w najbli˝szych latach oraz
mo˝liwoÊci zaspokojenia tych potrzeb przez szko∏y poligraficzne podjà∏ w ubieg∏ym roku
Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys∏u Poligraficznego przy wspó∏pracy
z Polskà Izbà Druku. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wÊród wybranych
polskich firm poligraficznych oraz szkó∏ poligraficznych. Ankiety skierowane do firm
poligraficznych zawiera∏y pytania dotyczàce stanu obecnego firmy tj. profilu produkcji,
posiadanego parku maszynowego, stanu zatrudnienia oraz planowanego stanu zatrudnienia w nast´pnych latach. Ankietowane firmy zosta∏y te˝ poproszone o ocen´ przygotowania zawodowego absolwentów szkó∏ poligraficznych oraz okreÊlenie potrzeb
w zakresie szkoleƒ, kursów, a tak˝e swoich oczekiwaƒ wobec absolwentów szkó∏
poligraficznych. Niestety ankieta nie spotka∏a si´ ze zrozumieniem kierownictwa bardzo
wielu ankietowanych zak∏adów poligraficznych, które w trosce o zachowanie w tajemnicy planów rozwoju firmy nie wype∏ni∏o ankiet. Wyniki zwróconych ankiet jednoznacznie
wskazujà, ˝e wi´kszoÊç przedsi´biorstw poligraficznych planuje w nast´pnych latach
rozwój techniczny przy niewielkich zmianach zatrudnienia. Najbardziej poszukiwanymi sà
obecnie i b´dà w najbli˝szych latach pracownicy obs∏ugujàcy procesy drukowania oraz
procesy przygotowawcze. Przedsi´biorstwa jednomyÊlnie wskazujà te˝ na koniecznoÊç
kszta∏cenia w kierunku nowoczesnych technik poligraficznych. Niemal wszystkie przedsi´biorstwa poligraficzne ch´tniej widzia∏yby pracowników dobrze pos∏ugujàcych si´
j´zykami obcymi – angielskim i niemieckim. Wiele firm poligraficznych wskazuje na braki
w umiej´tnoÊciach praktycznych absolwentów szkó∏ poligraficznych oraz widzi potrzeb´
dokszta∏cania swoich pracowników. Bardzo z∏a sytuacja kadrowa wyst´puje w dynam-
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icznie rozwijajàcych si´ obecnie zak∏adach drukujàcych metodà fleksograficznà, dla
których specjalistów nie kszta∏ci ˝adna szko∏a w Polsce.
Z uwagi na niepe∏ny odzew ankietowanych firm poligraficznych oraz zwiàzane z tym
trudnoÊci w ustaleniu reprezentatywnych dla wszystkich typów przedsi´biorstw
poligraficznych danych koniecznych dla iloÊciowego oszacowania zapotrzebowania na
kadr´ poligraficznà w najbli˝szych latach wykorzystano dane GUS dotyczàce obecnej
wielkoÊci sektora poligraficznego w polskiej gospodarce. Zak∏adajàc utrzymanie
w najbli˝szych latach obecnego zatrudnienia w przemyÊle poligraficznym na poziomie
ok. 70 tys. osób, przyjmujàc Êwiatowe standardy w zakresie iloÊci osób z wy˝szym wykszta∏ceniem przypadajàcych na ogó∏ zatrudnionych pracowników powinniÊmy zatrudniaç
w tej grupie minimum oko∏o 3% in˝ynierów tj. 2100 osób z wy˝szym wykszta∏ceniem
z których przewa˝ajàcà wi´kszoÊç powinni stanowiç specjaliÊci bran˝y poligraficznej.
Pracownicy obs∏ugujàcy maszyny i urzàdzenia drukujàce, pracownicy zatrudnieni w procesach przygotowania publikacji oraz znaczna cz´Êç pracowników pomocniczych a tak˝e
pracowników zatrudnionych w dzia∏ach akwizycji, handlu materia∏ami poligraficznymi
powinni legitymowaç si´ przynajmniej Êrednim wykszta∏ceniem poligraficznym, co mo˝e
zaowocowaç dalszà poprawà jakoÊci us∏ug poligraficznych, zapewniç w∏aÊciwe przygotowanie i konserwacj´ nowoczesnych maszyn oraz fachowà obs∏ug´ klientów. Wydaje si´
˝e przyjmujàc na podstawie obecnej struktury zatrudnienia w firmach poligraficznych
odsetek osób zatrudnionych na stanowiskach nie wymagajàcych kwalifikacji
poligraficznych na poziomie 20-25% ogó∏u zatrudnionych nie pope∏nimy istotnego b∏´du.
Zatem iloÊç pracowników posiadajàcych wykszta∏cenie poligraficzne zawodowe lub
najlepiej Êrednie powinna w najbli˝szych latach wynosiç ok. 62-67% ogó∏u zatrudnionych
w tej bran˝y tj. 43 400 - 46 900 osób.
Prowadzàc powy˝sze rozwa˝ania musimy te˝ mieç na uwadze, ˝e zmiany technologiczne zachodzàce w produkcji poligraficznej powodujà i powodowaç b´dà koniecznoÊç
zatrudniania pracowników wysokokwalifikowanych i zwiàzane z tym ograniczanie zatrudnienia pracowników o niskich kwalifikacjach, bàdê te˝ na stanowiskach tracàcych znaczenie w nowoczesnych procesach technologicznych. Wymownym przyk∏adem mogà byç
linotypiÊci, którzy utracili zatrudnienie bàdê te˝ zostali zmuszeni do zmiany specjalnoÊci
po upowszechnieniu druku offsetowego, oraz zecerzy, których spotka∏ taki sam los po
wprowadzeniu sk∏adu komputerowego. W bliskiej przysz∏oÊci kolejne nie mniej
rewolucyjne zmiany w zapotrzebowaniu na specjalnoÊci poligraficzne mo˝e przynieÊç
upowszechnienie technologii Komputer – forma drukowa. Ewentualne zmniejszenie
zatrudnienia wynikajàce z post´pu technologicznego b´dzie jednak z pewnoÊcià kompensowane przez rozwój przedsi´biorstw poligraficznych oraz przez pracowników zatrudnianych w nowych firmach, tote˝ utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia w przemyÊle
poligraficznym w kolejnych latach wydaje si´ byç wielce prawdopodobne.
Czy zatem dysponujemy w polskiej poligrafii dostatecznà iloÊcià fachowej,
wykszta∏conej kadry poligraficznej? Odpowiedzi na to pytanie szukaliÊmy we wspomnianych ju˝ ankietach dostarczonych przez przedsi´biorstwa poligraficzne. Przedstawione
poni˝ej zestawienie zosta∏o wykonane w oparciu o dane przekazane przez
13 przedsi´biorstw poligraficznych w których zatrudnienie w roku 1998 wynosi∏o co
najmniej 100 osób.
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Przedstawione w tabeli dane dotyczà stanowisk na których znajduje uzasadnienie
zatrudnianie kadr z wykszta∏ceniem poligraficznym. Rysujàcy si´ z analizy danych obraz
struktury zatrudnienia jest powodem do niepokoju. Na 2311 stanowisk wymagajàcych
wiedzy i kwalifikacji poligraficznych pracownicy posiadajàcy takie kwalifikacje zajmujà
jedynie 965 tj. 41,8%, a wi´c mniej ni˝ po∏ow´. Nale˝y te˝ zwróciç uwag´, ˝e w tej grupie
zdecydowanà wi´kszoÊç zatrudnionych osób o kierunkowym wykszta∏ceniu stanowià pracownicy z wykszta∏ceniem zasadniczym poligraficznym – 24,1%, ze Êrednim
poligraficznym 15,97% a pracownicy posiadajàcy wy˝sze wykszta∏cenie poligraficzne to
jedynie 1,69%. Przytoczone powy˝ej wskaêniki procentowe by∏yby jeszcze gorsze gdyby
odnieÊç je do ogó∏u zatrudnionych w tych firmach.
OczywiÊcie mo˝na podjàç prób´ interpolacji powy˝szych danych jedynie na grup´
du˝ych przedsi´biorstw poligraficznych zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià produkcyjnà, trudno
zaÊ odnosiç je do ok. 13 tys. firm poligraficznych zatrudniajàcych do 5 pracowników, czy
te˝ na grup´ zak∏adów dostarczajàcych maszyny, urzàdzenia i materia∏y dla poligrafii.
Opierajàc si´ na opisanych wy˝ej badaniach obejmujàcych jedynie wycinek lecz jak˝e
wa˝ny polskiej poligrafii dojÊç mo˝emy do wniosku, ˝e sytuacja kadrowa we wiodàcych
w polskiej poligrafii firmach nie jest zadawalajàca. Przedsi´biorstwa te, choç majà swoje
siedziby w du˝ych oÊrodkach miejskich, w których dzia∏ajà szko∏y poligraficzne co zapewnia wi´ksze mo˝liwoÊci zatrudnienia profesjonalnej kadry, zatrudniajà na stanowiskach
wymagajàcych umiej´tnoÊci poligraficznych ponad 50% pracowników bez ˝adnego wykszta∏cenia poligraficznego.
Czy stan ten wynika z niskiej poda˝y specjalistów na rynku pracy, czy te˝ jest wynikiem
zamierzonym polityki kadrowej przedsi´biorstw poligraficznych? W celu lepszego rozpoznania potrzeb firm poligraficznych przeprowadziliÊmy analiz´ planowanego zatrudnienia
okreÊlonego w ankietach. Niestety bardzo ma∏o ankietowanych firm przedstawi∏o plan
zatrudnienia na kolejne lata. Zestawiajàc dane dotyczàce zatrudnienia w tych
przedsi´biorstwach w roku 1998 oraz planowane na rok 2004 staraliÊmy si´ okreÊliç tendencje zmian w strukturze zatrudnienia na najbli˝sze lata.
Porównanie struktury zatrudnienia bie˝àcego i nast´pujàcego za pi´ç lat wskazuje
jednoznacznie, ˝e w ankietowanych firmach stanowiska wymagajàce umiej´tnoÊci
poligraficznych majà byç obsadzone w 77% przez osoby posiadajàce wykszta∏cenie
poligraficzne, podczas gdy obecnie zajmowali oni jedynie 63% stanowisk. JednoczeÊnie w
grupie zatrudnionych osób posiadajàcych wykszta∏cenie poligraficzne najwi´kszà grup´
stanowiç b´dà pracownicy z wykszta∏ceniem Êrednim, zmaleje zaÊ zdecydowanie odsetek
zatrudnionych z wykszta∏ceniem zasadniczym.
Przedsi´biorstwa poligraficzne planujà te˝ zatrudnienie ponad dwukrotnie wi´kszej
liczby in˝ynierów poligrafów. Wszystkie zaÊ zmiany nastàpiç majà przy zmniejszeniu
zatrudnienia ca∏kowitego o blisko 17%. Podsumowujàc te rozwa˝ania nale˝y jednoznacznie stwierdziç, ˝e zapotrzebowanie na kadr´ poligraficznà b´dzie w najbli˝szych latach ros∏o, ale b´dzie to zapotrzebowanie na kadr´ dobrze wykszta∏conà – przynajmniej ze
Êrednim wykszta∏ceniem.
Dlaczego wi´c dziÊ firmy zatrudniajà tyle osób bez kwalifikacji poligraficznych ? Wiele
wskazuje, ˝e czekajà na zmian´ pokoleniowà, która pozwoli w naturalny sposób
po˝egnaç si´ z d∏ugoletnimi pracownikami nie posiadajàcymi formalnych kwalifikacji. Dla
dalszego rozwoju polskiej poligrafii jest wi´c szczególnie istotne aby szkolnictwo
poligraficzne by∏o w stanie zapewniç absolwentów, którzy b´dà mogli wype∏niç powsta∏à
luk´ pokoleniowà.
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Spróbujmy okreÊliç mo˝liwoÊci polskiego systemu kszta∏cenia zawodowego
poligrafów. Kszta∏cenie to obecnie odbywa si´ w szko∏ach zasadniczych, technikach,
szko∏ach policealnych oraz w szko∏ach wy˝szych gdzie realizowane sà studia in˝ynierskie
oraz magisterskie. Szko∏y ponadpostawowe poligraficzne dzia∏ajà w 10 miastach Polski,
szko∏y wy˝sze w dwóch.
Zestawienie iloÊci uczniów w poszczególnych typach szkó∏ ponadpodstawowych
w roku 1998 przedstawia tabela:

* w tym 18 uczniów o specjalnoÊci sk∏adacz tekstów (obecnie wycofanej z programu
szko∏y zasadniczej)
Dla w∏aÊciwej oceny wydajnoÊci procesu kszta∏cenia o wiele istotniejszym ni˝ iloÊç
uczàcych si´ parametrem jest iloÊç absolwentów koƒczàcych szko∏´ w danym roku. IloÊç
absolwentów koƒczàcych nauk´ w roku 1998 przedstawia poni˝sze zestawienie.
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Obecna struktura szkolnictwa
poligraficznego
ponadpodstawowego

W celu oceny mo˝liwoÊci zaspokojenia przez szko∏y zapotrzebowania na kadr´
poligraficznà w d∏u˝szym okresie proponujemy przyjàç, ˝e wymiana pokoleniowa obecnych kadr powinna nastàpiç Êrednio w ciàgu 25 lat. Przyj´cie takiego okresu jest podyktowane tym, ˝e nie wszyscy absolwenci szkó∏ poligraficznych wybierajà prac´ zawodowà
zgodnà z wyuczonym zawodem jak równie˝ tym, ˝e nie wszyscy przepracowujà w firmach poligraficznych pe∏ny okres do wieku emerytalnego. Zak∏adajàc, ˝e szko∏y poligraficzne
b´dzie co roku opuszcza∏a iloÊç absolwentów na poziomie roku 1998 w ciàgu 25 lat mury
szkó∏ opuÊci∏oby:
* 8750 absolwentów szkó∏ zasadniczych,
* 10000 absolwentów techników,
* 2125 absolwentów szkó∏ policealnych,
* 875 absolwentów szkó∏ wy˝szych.
W okresie 25 lat jesteÊmy wi´c w stanie przy obecnym stanie szkolnictwa
poligraficznego wykszta∏ciç razem 21750 posiadajàcych kwalifikacje poligraficzne, w tym
875 in˝ynierów oraz 12125 pracowników z wykszta∏ceniem Êrednim.
Przypomnieç nale˝y, ˝e oszacowany na poczàtku tego opracowania stan zatrudnienia
w polskiej poligrafii to 70 tys. osób, z czego wed∏ug przyj´tych proporcji powinniÊmy
zatrudniaç minimum 2100 in˝ynierów oraz ok. 43400-46900 pracowników posiadajàcych
wykszta∏cenie poligraficzne.

Przytoczone liczby jasno wykazujà, ˝e kszta∏cimy za ma∏o uczniów i studentów, aby
zaspokoiç potrzeby poligrafii w najbli˝szych latach. Uwzgl´dniajàc tendencje wynikajàce
z ankiet, co do oczekiwanego przez pracodawców poziomu wykszta∏cenia konieczne
wydaje si´ te˝ ograniczenie iloÊci kszta∏conych osób na poziomie zasadniczym na rzecz
kszta∏cenia na poziomie Êrednim i wy˝szym.
Dodatkowym czynnikiem utrudniajàcym prognozowanie iloÊci absolwentów szkó∏
ponadpodstawowych jest wprowadzana reforma systemu kszta∏cenia. Zgodnie z jej
za∏o˝eniami wkrótce zostanà zlikwidowane technika a g∏ówny ci´˝ar kszta∏cenia
zawodowego zostanie przeniesiony na szko∏y policealne oraz szko∏y wy˝sze.
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Dotychczasowy system kszta∏cenia w którym zasadniczym ogniwem by∏y technika
poligraficzne musi zostaç wi´c przebudowany, zanim w 2005 roku ostatni absolwenci
techników opuszczà szko∏y.
Obecna strukturaszkolnictwa poligraficznego ponadpodstawowego:

.Uwzgl´dniajàc zg∏aszany wzrost zapotrzebowania na absolwentów ze Êrednim wykszta∏ceniem w szko∏ach ponadpodstawowych ci´˝ar kszta∏cenia zawodowego powinien
zostaç przeniesiony przede wszystkim na szko∏y policealne, które dotychczas kszta∏ci∏y
kadr´ poligraficznà w niewielkim stopniu. Doraênie w celu zwi´kszenia udzia∏u absolwentów ze Êrednim wykszta∏ceniem w istniejàcych oÊrodkach kszta∏càcych na poziomie
szko∏y zasadniczej nale˝y te˝ wprowadziç technika po szkole zasadniczej, które
stworzy∏yby ponadto mo˝liwoÊç podniesienia kwalifikacji nie tylko dla absolwentów szkó∏
zawodowych lecz tak˝e osób ju˝ zatrudnionych posiadajàcych wykszta∏cenie zasadnicze.
Stopniowej ewolucji podlega te˝ szkolnictwo wy˝sze, gdzie wyodr´bniajà si´ dwa
poziomy kszta∏cenia zawodowego:
- studia pozwalajàce uzyskaç pe∏ne wykszta∏cenie wy˝sze z tytu∏em magistra danej
specjalnoÊci np. mgr in˝. poligrafa,
- wy˝sze studia zawodowe pozwalajàce na uzyskanie tytu∏u licencjanta lub in˝yniera
danej specjalnoÊci np. in˝. poligrafa.
Wydaje si´, ˝e w∏aÊnie bardziej dost´pne, krótsze, – a wi´c – co nie jest bez znaczenia
taƒsze wy˝sze studia zawodowe stanà si´ w przysz∏oÊci wa˝nym elementem nowego, zreformowanego systemu kszta∏cenia zawodowego. W przypadku poligrafii powstanie
takich form kszta∏cenia jest szczególnie wa˝ne wobec wzrastajàcego zapotrzebowania na
kadr´ z wy˝szym wykszta∏ceniem i ograniczonymi mo˝liwoÊciami jedynie dwóch dotychczas dzia∏ajàcych kierunków poligraficznych. Nadziejà na popraw´ sytuacji w zakresie
kadr z wy˝szym wykszta∏ceniem jest te˝ utworzenie nowego kierunku studiów papierniczo-poligraficznego. Stwarza to korzystniejszà sytuacj´ dla Politechniki ¸ódzkiej, w której
nieliczna kadra naukowa poligrafów uzyska wsparcie papierników. Dzi´ki temu mo˝liwe
jest ju˝ prowadzenie oddzielnej rekrutacji oraz oddzielnego toku studiów na nowym
kierunku od pierwszego roku nauczania. W rezultacie tych zmian oÊrodek ∏ódzki ma
szans´ w najbli˝szym czasie kszta∏ciç o wiele wi´cej ni˝ dotychczas specjalistów
poligrafów z wy˝szym wykszta∏ceniem.
W kontekÊcie wyraênie rysujàcego si´ braku wykwalifikowanych kadr wszelkie inicjatywy zmierzajàce do utworzenia nowych bàdê te˝ rozwini´cia istniejàcych oÊrodków
kszta∏cenia zawodowego poligrafów na poziomie szko∏y wy˝szej czy te˝ szko∏y policealnej
wydajà si´ byç krokiem we w∏aÊciwym kierunku. Istotnym problemem kadrowym polskiego systemu szkolnictwa poligraficznego jest brak wykwalifikowanych nauczycieli
przedmiotów zawodowych w szko∏ach poligraficznych. Jak wskazujà dostarczone przez
szko∏y poligraficzne ankiety na 3852 uczniów kszta∏conych w roku 1998 w systemie
dziennym przypada∏o 23 nauczycieli przedmiotów zawodowych poligraficznych z wykszta∏ceniem wy˝szym oraz ok. 45 nauczycieli z wykszta∏ceniem Êrednim poligraficznym.
Wi´kszoÊç z nich to osoby, dla których szko∏a jest dodatkowym miejscem zatrudnienia.
Analiza zg∏aszanych w ankietach przez szko∏y potrzeb pozwala oszacowaç poziom
tych potrzeb na oko∏o 70 osób legitymujàcych si´ wykszta∏ceniem wy˝szym
poligraficznym oraz przygotowaniem pedagogicznym. JednoczeÊnie szko∏y widzà
potrzeb´ dokszta∏cania dla 27 nauczycieli ze Êrednim wykszta∏ceniem oraz doskonalenia
zawodowego dla 35 nauczycieli. Niestety, problem zapewnienia kadr nauczycielskich jest
trudny do rozwiàzania, gdy˝ zarobki nauczycieli w szko∏ach publicznych wynikajàce z ministerialnej tabeli dalece odbiegajà od uposa˝eƒ oferowanych absolwentom wydzia∏ów
poligraficznych w firmach poligraficznych. Z drugiej strony jest to zagadnienie kluczowe
je˝eli chcemy zwi´kszyç iloÊç absolwentów szkó∏ poligraficznych.
Po przeanalizowaniu powy˝szych zagadnieƒ mo˝emy jednoznacznie stwierdziç, ˝e
obecne i dajàce si´ przewidzieç potrzeby kadrowe polskiej poligrafii sà du˝e i w obecnym
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systemie kszta∏cenia kadr poligraficznych sà niemo˝liwe do zaspokojenia. W najbli˝szych
latach w przemyÊle poligraficznym znajdzie zatrudnienie wi´cej absolwentów szkó∏
poligraficznych ze Êrednim i wy˝szym wykszta∏ceniem, którzy zast´powaç b´dà
odchodzàcà kadr´ pracowników nie majàcych przygotowania poligraficznego lub posiadajàcych wykszta∏cenie zasadnicze. Powy˝sze zmiany nale˝y odczytywaç jako skutek
wprowadzania w poligrafii nowych technologii stawiajàcych przed pracownikami nowe
szersze wymagania w tym równie˝ koniecznoÊç pos∏ugiwania si´ j´zykiem obcym oraz
urzàdzeniami komputerowymi ograniczajàcych natomiast czynnoÊci manualne. Zmiany te
silnie zaz´biajà si´ z reformà systemu kszta∏cenia, która stwarza warunki do zaspokojenie
ambicji edukacyjnych spo∏eczeƒstwa oraz podniesienia wskaênika scholaryzacji.
Aby wyjÊç naprzeciw potrzebom przemys∏u poligraficznego a tak˝e zmianom
wprowadzanym przez reform´ oÊwiatowà nale˝y jak najszybciej przebudowaç obecny system kszta∏cenia kadr poligraficznych tak, aby g∏ówny ci´˝ar kszta∏cenia przenieÊç na szko∏´
policealnà oraz wy˝sze studia zawodowe. Niezmiernie istotne wydaje si´ te˝ stworzenie
mo˝liwoÊci podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników firm poligraficznych
(dokszta∏canie absolwentów szkó∏ zawodowych do poziomu technikum oraz techników,
nauczycieli do poziomu in˝yniera lub licencjanta), a tak˝e rozszerzenie zakresu krótkich
szkoleƒ doskonalàcych umiej´tnoÊci zawodowe. Niestety, nawet przeprowadzenie wszystkich proponowanych zmian nie daje gwarancji zaspokojenia potrzeb kadrowych
poligrafii.
Wydaje si´, ˝e kluczowe znaczenie dla zapewnienia kadr dla polskiej poligrafii ma
uzyskanie wsparcia w tworzeniu nowego systemu kszta∏cenia zawodowego
przedsi´biorstw poligraficznych. Bez konkretnego wsparcia materialnego szko∏y finansowane z bud˝etów samorzàdów nie b´dà w stanie zwi´kszyç liczby oddzia∏ów ani
zatrudniç lepszych nauczycieli, nie wspominajàc ju˝ o koniecznej poprawie bazy dydaktycznej (o czym mi´dzy innymi b´dzie traktowa∏ kolejny referat).
Z pewnoÊcià jednà z metod rozwiàzania tych problemów jest powo∏ywanie szkó∏ prywatnych, których nie wià˝à sztywne zasady op∏acania wynagrodzeƒ wyk∏adowcom, co
pozwala zatrudniç uznane autorytety, dysponujàc wi´kszymi Êrodkami finansowymi sà w
stanie zapewniç lepszy dost´p do pomocy dydaktycznych i podr´czników a w konsekwencji lepiej przygotowaç zawodowo. Tak szko∏om publicznym jak i prywatnym
Êrodowisko poligrafów powinno pomóc. Jednà z najwa˝niejszych form pomocy powinna
byç pomoc finansowa realizowana np. poprzez fundacj´ szkolnà w formie stypendiów,
dotacji dla szkó∏ na rozwój bazy dydaktycznej, dotacji do wydawanych podr´czników,
sponsorowanie praktyk zagranicznych.
Je˝eli dzia∏ania zmierzajàce do poprawy stanu szkolnictwa poligraficznego nie
zostanà podj´te przez Êrodowisko poligrafów, to z pewnoÊcià nie uzyska ono równie˝
istotnej pomocy od w∏adz samorzàdowych, dla których szko∏a poligraficzna jest tylko
jednà z wielu na które brak Êrodków finansowych a w konsekwencji nie b´dziemy mogli
liczyç w przysz∏oÊci na lepiej przygotowanà zawodowo kadr´.
Szybkie rozwiàzanie problemów kszta∏cenia kadr jest tym wa˝niejsze, ˝e polska
poligrafia podobnie jak ca∏a gospodarka narodowa stojà obecnie u bram Unii Europejskiej.
W bliskim ju˝ momencie przyj´cia nas do Unii powinniÊmy posiadaç system kszta∏cenia
zawodowego i poziom kadr zbli˝ony do naszych przysz∏ych partnerów. W przeciwnym
przypadku wielce prawdopodobna jest post´pujàca degradacja zawodowa Êrodowiska
poligraficznego w Polsce oraz stopniowa wypieranie z rynku polskich firm poligraficznych,
co b´dzie o wiele dro˝sze od z∏otówek, które firmy te mogà i powinny dziÊ wydaç na
kszta∏cenie zawodowe i dobre przygotowanie przysz∏ych kadr.
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prof.dr Herbert Czichon, dr Maria Czichon
Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej

Wy˝sze
szkolnictwo
poligraficzne

Studia
poligraficzne
poza granicami
Polski
Warunkiem rozwoju poligrafii jest dobra kadra in˝ynieryjna, dzi´ki której zak∏ady poligraficzne mogà stosowaç zawsze najnowszà technik´ i która jest motorem rozwoju i post´pu poligrafii. Dlatego te˝ w wielu krajach Êwiata, a szczególnie we wszystkich przemys∏owo rozwini´tych krajach zorganizowano studia poligraficzne. Obecnie, w ok. 30 krajach istnieje ok. 40 uczelni, instytutów, sekcji i katedr poligraficznych, z których najwa˝niejsze podaje poni˝sze zestawienie.
1. Anglia
W Watford przy Wy˝szej Szkole Technicznej (West Herts College) znajduje si´ Wydzia∏
Drukowania i Technologii Opakowaƒ. Studia trwajà 4 lata. Koszty studiów wynoszà
2.75O funtów angielskich (16.925 z∏) rocznie dla obywateli brytyjskich, a 5.5OO. funtów
ang.(33.850 z∏)/rocznie dla obywateli innych krajów.
W Manchester, przy Politechnice (Manchester Polytechnic) znajduje si´ Wydzia∏ Ârodków Przekazu. Studia trwajà 3 lata. Koszty studiów wynoszà 4.7OO funtów angielskich
(28.926z∏) rocznie.
W Londynie znajduje si´ uczelnia poligraficzna London College of Printing, kszta∏càca zarówno techników jak i in˝ynierów poligrafii. Studia sà odp∏atne.
2. Argentyna
W Buenos Aires znajduje si´ Wy˝sza Szko∏a Poligraficzna, zorganizowana przez niemieckà Fundacj´ Gutenberga. Prowadzi szeroko zakrojony system studiów zaocznych
z punktami konsultacyjnymi w wielu miastach Argentyny.
3. Austria
W Wiedniu znajduje si´ Wy˝sza Szko∏a Poligraficzna, kszta∏càca od wielu lat in˝ynierów poligrafów.
4. Bia∏oruÊ
W Miƒsku, przy Wy˝szej Szkole Technicznej, znajduje si´ Wydzia∏ Poligraficzny.
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5. Belgia
W Gent-Mariakerke (Gandawie) znajduje si´ Instytut Poligraficzny (HIGRO-Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs), za∏o˝ony w 1961 najpierw razem ze szko∏à Êrednià,
który od l986 r dzia∏a jako samodzielna uczelnia. Studia trwajà 3 lata. Koszty studiowania
dla obywateli belgijskich wynoszà ok. 8OOO BFR (794 z∏) rocznie.
6. Czechy
W Pardubicach, przy Wy˝szej Szkole Chemiczno-Technicznej, znajduje si´ Wydzia∏ Poligraficzny.
7. Dania
W Kopenhadze znajduje si´ Wy˝sza Szko∏a Poligraficzna (Den Grafiske Hojskole), za∏o˝ona w 1943 r. Studia trwajà zasadniczo 2 lata, a niektórzy studenci studiujà 3 lata, przy
czym w czasie 3-ciego roku odbywa si´ praktyka przemys∏owa, po∏àczona z dodatkowymi wyk∏adami. Koszty studiowania dla obywateli duƒskich wynoszà 4000 US$ (15.676z∏)
rocznie.
8. Finlandia
W Helsinkach, przy Wy˝szej Szkole Technicznej, znajduje si´ Instytut Poligrafii, który
kszta∏ci in˝ynierów poligrafów.
9. Grecja
W Atenach, przy Wy˝szej Szkole Poligraficznej, znajduje si´ Katedra Poligrafii, kszta∏càca in˝ynierów poligrafów.
10. Hiszpania
W Barcelonie przy Politechnice (Instituto Politecnico Escuelas Profesionales Salesianas)
znajduje si´ Wydzia∏ Poligraficzny. Studia sà odp∏atne
.
11. Holandia
W Tilburgu, przy Wy˝szej Szkole Brabantu (Hogeschool Midden Brabant), znajduje si´
Wydzia∏ Poligraficzny. Studia trwajà 4 semestry + 2 semestry praktyki przemys∏owej + 2
semestry na prac´ dyplomowà, która mo˝e byç realizowana w zak∏adzie przemys∏owym.
Koszty studiowania wynoszà ok. 16.000 guldenów (29.072 z∏) rocznie.
W Eindhoven znajduje si´ dobra Êrednia szko∏a poligraficzna, której absolwenci zasilajà w/w Uczelni´.
12. Indie
W Sadashiv Peth, przy Wy˝szej Szkole Technicznej (College of Engineering), znajduje
si´ Instytut Technologii Poligraficznej. Po 4 latach studiów in˝ynierskich mo˝na kontynuowaç nauk´ na trzyletnich studiach, podobnych do naszych studiów magisterskich. Koszty studiowania wynoszà 12.000 rupii ind./rok.
13. Korea Po∏udniowa
W Seulu, przy Wy˝szej Szkole Technicznej znajduje si´ Katedra Poligrafii, która kszta∏ci in˝ynierów poligrafów. Studia sà odp∏atne.
14. Litwa
W Wilnie przy Wy˝szej Szkole Technicznej znajduje si´ Sekcja Poligrafii.
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15. Niemcy
W Niemczech studia dla obywateli niemieckich sà bezp∏atne.
W Stuttgarcie znajduje si´ Wy˝sza Szko∏a Druku i Multimediów. Posiada 6 wydzia∏ów:
- Wydzia∏ Techniki Poligraficznej,
- Wydzia∏ Opakowaƒ,
- Wydzia∏ Mediów,
- Wydzia∏ Ekonomiki Zak∏adów Poligraficznych,
- Wydzia∏ Wydawnictw,
- Wydzia∏ Techniki Reklamy.
Studia trwajà 4 lata i obejmujà 2 semestry praktyki (trzeci i siódmy) w zak∏adach produkcyjnych. Studia koƒczà si´ uzyskaniem tytu∏u in˝yniera wy˝szej szko∏y technicznej (TH).
W Wuppertalu przy Uniwersytecie (Bergische Universität-Gesamthochschule) znajduje si´ Sekcja Techniki Komunikacji i Drukowania. Studia dzielà si´ na:
- studia podstawowe (4 semestry zakoƒczone wst´pnym dyplomem),
- studia g∏ówne I (4 semestry) zakoƒczone dyplomem pierwszym (Diplom I),
- studia g∏ówne II (3 semestry), w tym jeden semestr praktyki przemys∏owej i jeden semestr na prac´ dyplomowà.
W Lipsku poczàtkowo istnia∏a Wy˝sza Szko∏a In˝ynierska, która nast´pnie wesz∏a
w sk∏ad Wy˝szej Szko∏y Technicznej, a ta przekszta∏ci∏a si´ w Wy˝szà Szko∏´ Techniki, Gospodarki i Kultury, przy której istnieje Sekcja Techniki Poligraficznej. Studia dzielà si´ na:
- studia podstawowe (od pierwszego do trzeciego semestru),
- studia g∏ówne (od czwartego do ósmego semestru), w tym:
- semestr praktyki przemys∏owej (semestr szósty)
- semestr pracy dyplomowej (semestr ósmy).
W Chemnitz (dawny Karl Marx-Stadt), przy Wy˝szej Szkole Technicznej, istniej´ Sekcja Poligraficzna, kszta∏càca g∏ównie in˝ynierów mechaników i konstruktorów maszyn poligraficznych.
W Darmstadt, przy Wy˝szej Szkole Technicznej, znajduje si´ sekcja kszta∏càca konstruktorów maszyn poligraficznych.
Ponadto studia poligraficzne w Niemczech sà realizowane przy Akademii Sztuki
w Berlinie i Wy˝szej Szkole Technicznej w Monachium.
16. Rosja
W Moskwie znajduje si´ Uniwersytet Drukowania (Moskowskij Gosudarsstwennyj
Uniwersitet Peczati,) zorganizowany w l930 r przez po∏àczenie Katedry Poligrafii w Moskwie z Wy˝szà Szko∏à Sztuki w Leningradzie. Obecnie w Moskwie istnieje 5 wydzia∏ów,
a mianowicie:
- Wydzia∏ Technologii Poligraficznej,
- Wydzia∏ Maszyn i Urzàdzeƒ Poligraficznych,
- Wydzia∏ Ekonomiki i Menad˝erstwa,
- Wydzia∏ Grafiki,
- Wydzia∏ Technik Wydawniczych i Ksi´garstwa,
W Oddziale Uniwersytetu w Petersburgu istniejà 2 wydzia∏y:
- Wydzia∏ Techniczny (maszyny poligraficzne i technologia),
- Wydzia∏ Grafiki.
Studia trwajà 5 lat i koƒczà si´ tytu∏em magistra in˝yniera.
17. S∏owacja
W Bratys∏awie, przy Wydziale Chemicznym Wy˝szej Szko∏y Technicznej, znajduje si´
Sekcja Poligrafii
18. Szwajcaria
W Lozannie znajduje si´ Wy˝sza Szko∏a Drukowania i Opakowaƒ (Schweizerische Ingenieurschule f¸or Druck und Verpackung - Esig). Studia trwajà 3 lata i koƒczà si´ uzyskania tytu∏u in˝yniera wy˝szej szko∏y technicznej (HTL). Studia sà odp∏atne.
19. Szwecja
W Sztokholmie, przy Instytucie Technologii (Royal Institute of Technology), istnieje
Wydzia∏ Technologii Poligraficznej. Studia trwajà:
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- 4 semestry studiów podstawowych na Wydziale Mechanicznym,
- 4 semestry studiów technologicznych na Wydziale Technologii Poligraficznej
- 1 semestr pracy dyplomowej.
Studia dla obywateli szwedzkich sà bezp∏atne.
20. W∏ochy
W Turynie przy Politechnice Turyƒskiej znajduje si´ Wydzia∏ Poligraficzny. Studia trwajà 3 lata. Op∏aty za studia zale˝à od wysokoÊci dochodów studenta lub jego rodziców. Ciekawym rozwiàzaniem sà op∏aty wszystkich zak∏adów poligraficznych na rzecz szkolnictwa
poligraficznego Êredniego i wy˝szego w wysokoÊci 8 % od dochodów.
21. Ukraina
W Lwowie znajduje si´ Akademia Drukowania. Studia trwajà 5 lat i koƒczà si´ tytu∏em magistra in˝yniera.
22. USA
W Rochester znajduje si´ Instytut Poligrafii, kszta∏càcy in˝ynierów poligrafii. Studia sà
odp∏atne.
W Arkansas City, przy Wy˝szej Szkole Technicznej, znajduje si´ Katedra Poligrafii. Studia sà odp∏atne.
Poza tym w wielu miastach USA przy wy˝szych szko∏ach technicznych istniejà wydzia∏y lub sekcje poligraficzne.
23. W´gry
W Budapeszcie przy Wy˝szej Szkole Technicznej Przemys∏u Lekkiego znajduje si´ Sekcja Poligraficzna. Studia trwajà 3 lata i koƒczà si´ uzyskaniem tytu∏u in˝yniera. Koszt studiowania dla zagranicznych studentów 1500-1800 USD/semestr.

2. Studia poligraficzne w Polsce
Do lat 60-tych nie by∏o w Polsce studiów poligraficznych. Stosunkowo niewielkà liczb´ osób kierowano na studia poligraficzne w Wy˝szej Szkole In˝ynierskiej w Lipsku i do Instytutu Poligraficznego w Moskwie. IloÊç absolwentów tych uczelni nie zaspakaja∏a potrzeb polskich zak∏adów poligraficznych, które zatrudnia∏y wtedy ok. 55 tys. pracowników.
Pierwszà próbà rozwiàzania trudnej sytuacji kadrowej poligrafii, by∏o zorganizowanie
specjalizacji materia∏oznawstwa poligraficznego na III-cim roku Wydzia∏u Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Niestety, po dwóch latach istnienia rozwiàzano, specjalizacj´, a spoÊród jej absolwentów stosunkowo niewiele osób zacz´∏o pracowaç w przemyÊle poligraficznym, gdy˝ wi´kszoÊç z nich znalaz∏a prac´ w przemyÊle chemicznym.
W latach szeÊçdziesiàtych ponownie rozpocz´to starania o utworzenie studiów, tym razem od poczàtku ÊciÊle poligraficznych. Dnia 1 paêdziernika 1967r. na Politechnice Warszawskiej przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z inicjatywy prof. F.
Piàtkowskiego, przy wspó∏pracy m.i. autorów niniejszego referatu oraz przy poparciu ówczesnych w∏adz przemys∏u poligraficznego i SIMP-u, uruchomiono studia poligraficzne wieczorowe. Rok póêniej uruchomiono studia dzienne.
W roku 1968r. zosta∏ utworzony Oddzia∏ Poligrafii. Przekszta∏cenie Oddzia∏u Poligraficznego w Instytut Poligrafii nastàpi∏o w 1970r. w zwiàzku z ogólnà reorganizacjà Uczelni, likwidacjà katedr i ∏àczeniem wydzia∏ów.
W Mi´dzywydzia∏owym Instytucie Papiernictwa i Maszyn Papierniczych poczàtkowo
zorganizowano Zak∏ad Maszyn Poligraficznych. W latach 90. utworzono tutaj specjalnoÊç
technologii poligrafii i przetwórstwa. Od 1998r. Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych
Politechniki ¸ódzkiej prowadzi rekrutacj´ na studia papierniczo-poligraficzne. Przewiduje si´,
˝e przez 2,5 roku b´dà prowadzone przedmioty ogólne, a od VI semestru b´dà prowadzone przedmioty specjalistyczne. Studia ¸ódzka Uczelnia prowadzi 2 specjalnoÊci: eksploatacji
maszyn poligraficznych i przetwórczych oraz technologii poligrafii i przetwórstwa papieru.(2)
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Na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym w Zak∏adzie Aparatury Przemys∏owej przewidywano rozpocz´cie studiów zaocznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn poligraficznych (3).
Instytut Chemii Fizycznej Politechniki Wroc∏awskiej kszta∏ci fotochemików, z których niektórzy trafiajà do poligrafii. Politechnika Szczeciƒska kszta∏ci informatyków poligraficznych.
Do poligrafii nap∏ywajà równie˝ absolwenci innych kierunków studiów, w tym ekonomiÊci, mened˝erowie, elektronicy, informatycy, mechanicy, chemicy, graficy itp. Cz´Êç tych
osób na studiach podyplomowych zapoznaje si´ w Instytucie Poligrafii z technologià poligraficznà.

3. Rozwój studiów w Instytucie Poligrafii
W 1970r. Instytut Poligrafii uzyska∏ cz´Êç gmachu by∏ego Technikum Poligraficznego
w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 2, na zorganizowanie laboratoriów dydaktyczno-badawczych. Stopniowo uzyskano dalsze pomieszczenia, a w koƒcu ca∏y gmach o powierzchni ok. 25OO m2 zosta∏ przekazany przez Kuratorium Politechnice Warszawskiej dla Instytutu
Poligrafii.
Tym samym budynek, który zacz´to budowaç w 1928r. ze sk∏adek poligrafów, zosta∏
znów przeznaczony do celów poligraficznych. By∏ on jednak mocno zdewastowany i wymaga∏ znacznych prac remontowych, które trwajà do dziÊ i sà realizowane w miar´ zdobywania odpowiednich Êrodków finansowych.
Studia wieczorowe by∏y dost´pne tylko dla studentów z Warszawy i najbli˝szych okolic
i dlatego zastàpiono je w 1975 roku studiami zaocznymi dla ch´tnych z ca∏ej Polski. W 1992
roku zorganizowano studia podyplomowe.
W 1998r. wynaj´to cz´Êç pomieszczeƒ firmie Heidelberg Druckmaschinen AG na nowoczesne centrum szkoleniowe z zakresu prac przygotowawczych do drukowania (prepressu).
Tym samym równie˝ studenci Instytutu Poligrafii majà mo˝liwoÊç zapoznania si´ z najnowszymi urzàdzeniami i wspó∏czesnà technologià poligraficznà z tego zakresu.
Obecnie w Instytucie Poligrafii prowadzone sà studia dzienne, zaoczne i podyplomowe.

4. Laboratoria
dydaktyczne
i skrypty uczelniane w Instytucie Poligrafii PW
Ogromnym wysi∏kiem ca∏ego zespo∏u pracowników zorganizowano i wyposa˝ono
nast´puje laboratoria:
- Laboratorium Chemiczne,
- Laboratorium Sk∏adu Metalowego, które póêniej zosta∏o przekszta∏cone w Laboratorium Sk∏adu Elektronicznego,
- Laboratorium Fotoreprodukcji,
- Laboratorium Chemigraficznych, Fleksodrukowych i Offsetowych Form Drukowych,
- Laboratorium Galwanotechniki i Wkl´s∏odruku,
- Laboratorium Materia∏oznawstwa,
- Laboratorium Specjalnych Technik Reprodukcji,
- Laboratorium Drukowania z Drukarnià Dydaktyczno-DoÊwiadczalno-Us∏ugowà,
- Laboratorium Teorii Barwy,
- Laboratorium Grafiki.
Laboratoria poczàtkowo wyposa˝ano przy pomocy Êrodków finansowych Ministerstwa Kultury i Sztuki poprzez ówczesne Zjednoczenie Przemys∏u Poligraficznego. Kilka
urzàdzeƒ otrzymano od firm zagranicznych (Brüder Henn, DuPont, Agfa), a mi´dzy innymi nowoczesnà maszyn´ dwukolorowà M-Offset otrzymano od firmy Heidelberger Maschinenfabrik i firmy Berthold i Stempel ( za 33% ceny). W dalszych latach wyposa˝enie
kupowano z funduszy przeznaczonych na prace badawcze oraz wygospodarowanych we
w∏asnym zakresie.
Dla studentów opracowano i wydano 23 skrypty uczelniane. Ponadto opracowano
kilkadziesiàt ró˝nych instrukcji do çwiczeƒ laboratoryjno-technologicznych, które zosta∏y
wydane we w∏asnym zakresie.
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5. Kadra dydaktyczna w Instytucie Poligrafii
Trudnym problemem by∏o zorganizowanie kadry dydaktycznej. Obecnie zdecydowana wi´kszoÊç pracowników to absolwenci Instytutu Poligrafii. Przed Radà Wydzia∏u Geodezji i Kartografii PW 15 pracowników Instytutu obroni∏o prace doktorskie z poligrafii, a 4
pracowników obroni∏o swe prace na innych wydzia∏ach lub uczelniach.
Obecnie w Instytucie Poligrafii zatrudnionych jest 17 pracowników naukowo-dydaktycznych z zakresu poligrafii.
Tytu∏ naukowy profesora otrzyma∏ w 1989r. Herbert Czichon, powo∏any w 1989r. na
stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1997r. na stanowisko profesora zwyczajnego
na Politechnice Warszawskiej. Stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Warszawskiej uzyska∏a dr hab. Halina Podsiad∏o w 1994r.
Kadra dydaktyczna Instytutu Poligrafii obs∏uguje wszystkie zaj´cia dydaktyczne z zakresu poligrafii. Ponadto zaj´cia z przedmiotów ogólnych np. matematyki, fizyki, informatyki itp, sà prowadzone przez pracowników specjalistycznych instytutów Politechniki Warszawskiej.
Niestety, cz´Êç kadry Instytutu Poligrafii wykruszy∏a si´ z powodu Êmierci, przejÊcia na
emerytur´ lub te˝ przejÊcia do pracy w zak∏adach przemys∏owych lub w przedstawicielstwach firm zagranicznych.

6.Magisterskie
studia dzienne
w Instytucie Poligrafii
Na studia dzienne przyjmowani sà absolwenci szkó∏ ogólnokszta∏càcych i technicznych. W roku bie˝àcym warunkiem przyj´cia by∏o zdanie sprawdzianu kwalifikacyjnego
z matematyki i fizyki (lub chemii). Na pierwszy rok studiów przyjmuje si´ od 50-60 osób.
Studia trwajà 10 semestrów (5 lat). Studia dzienne sà obecnie bezp∏atne, tylko
w przypadku powtarzania roku student p∏aci za powtarzane zaj´cia laboratoryjne.
Przy opracowywaniu pierwszego programu studiów wykorzystano programy nauczania istniejàcych w latach siedemdziesiàtych europejskich wy˝szych szkó∏ poligraficznych
w Lipsku, Moskwie, Lozannie, Stuttgarcie i Londynie.
Program studiów by∏ kilka razy zmieniany, w celu dostosowania go do rozwijajàcych
si´ technologii poligraficznych. Od 1991 roku obowiàzuje nowy program studiów, opracowany w ramach programu Politechnika 2000, który obejmuje:
a) przedmioty podstawowe jak: matematyk´, fizyk´, chemi´, elementy budowy maszyn, informatyk´ i rysunek techniczny,
b) przedmioty technologiczne jak: procesy wydawnicze, materia∏oznawstwo i maszynoznawstwo poligraficzne, reprografi´, fotoreprodukcj´, specjalne techniki reprodukcji,
technologi´: sk∏adu, form drukowych, drukowania oraz opraw i opakowaƒ, jak równie˝
projektowanie zak∏adów poligraficznych,
c) inne przedmioty, jak nauk´ dwóch wybranych j´zyków obcych, BHP z ekologià oraz
przedmiot humanistyczno-ekonomiczny do wyboru z nast´pujàcych dyscyplin: psychologii, filozofii, ekonomii, ergonomii itp..
Program studiów obejmuje przedmioty poligraficzne od pierwszego roku. Od VIII semestru program studiów poligraficznych obejmuje nast´pujàce specjalizacje:
a) procesy wydawnicze,
b) fotoreprodukcja i formy drukowe,
c) technologia drukowania i procesów wykoƒczeniowych.
W ramach specjalizacji nast´puje pog∏´bienie danej dziedziny wiedzy. W ostatnim tj.
dziesiàtym semestrze jest realizowana dyplomowa praca magisterska, w czasie której student pod opiekà swego promotora rozwiàzuje samodzielnie okreÊlony problem naukowotechnologiczny.
Jak wynika z powy˝szego programu, studia w Instytucie Poligrafii majà charakter
technologiczny. Studenci po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymujà tytu∏ magistra in˝yniera ze specjalnoÊci poligraficznej. Obecnie absolwenci nie majà k∏opotów ze znalezieniem pracy. Dotychczas studia dzienne ukoƒczy∏o 635 osób.
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7. In˝ynierskie
studia wieczorowe i zaoczne w
Instytucie Poligrafii PW
Poczàtkowo prowadzono w Instytucie Poligrafii studia wieczorowe, na których od poniedzia∏ku do piàtku odbywa∏y si´ zaj´cia dydaktyczne. Studia te ukoƒczy∏y 93 osoby. Poniewa˝ studia wieczorowe praktycznie ogranicza∏y si´ tylko do osób z terenu aglomeracji
warszawskiej, zastàpiono je studiami zaocznymi, w których mogà uczestniczyç osoby z ca∏ej Polski.
Na studia zaoczne in˝ynierskie przyjmowane sà osoby z wykszta∏ceniem Êrednim
technicznym lub ogólnokszta∏càcym. Limit przyj´ç wynosi obecnie 60 osób.
Kandydaci poddawani sà sprawdzianowi kwalifikacyjnemu z tych samych przedmiotów, co studenci studiów dziennych.
Program studiów jest podobny do programu studiów dziennych, jednak jego zakres
dostosowany jest do studiów in˝ynierskich.
Studia zaoczne trwajà 4,5 roku, przy czym studenci przyje˝d˝ajà do Instytutu 8 razy
w ciàgu semestru (przeci´tnie co 2 tygodnie) na 3 dni, tj. od po∏udnia w piàtek do po∏udnia w niedziel´. Studia te koƒczà si´ pracà dyplomowà in˝ynierskà i dyplomem in˝yniera ze specjalnoÊci poligraficznej. Studia zaoczne sà odp∏atne, przy czym op∏aty mogà byç
pokrywane przez zainteresowanego lub przez zak∏ad delegujàcy.
Dotychczas studia zaoczne ukoƒczy∏y 94 osoby. Absolwenci tych studiów pracujà
w wielu zak∏adach poligraficznych w ca∏ej Polsce.

8. Studia uzupe∏niajàce
Poczàtkowo studia poligraficzne dzienne oraz studia wieczorowe i zaoczne koƒczy∏y
si´ tytu∏em in˝ynierskim. Dlatego uruchomiono dzienne oraz zaoczne studia uzupe∏niajàce, na których osoby z tytu∏em in˝ynierskim uzupe∏nia∏y swe wykszta∏cenie i po wykonaniu pracy dyplomowej uzyska∏y tytu∏ magistra in˝yniera. Systemem zaocznym studia te
ukoƒczy∏y 24 osoby. Obecnie studia te nie sà prowadzone z powodu braku kandydatów.
W przypadku zebrania si´ min. 15 osób istnieje mo˝liwoÊç wznowienia tych studiów.

9. Charakterystyka absolwenta
Instytutu Poligrafii PW
Absolwent Instytutu Poligrafii powinien znaç opartà na podstawach naukowych technologi´ poligraficznà. Powinien charakteryzowaç si´ zdolnoÊcià prowadzenia dzia∏u lub
zak∏adu poligraficznego, zarówno pod wzgl´dem technicznym, jak i organizacyjnym. Powinien znaç mo˝liwoÊci zastosowania obecnie znanych technologii poligraficznych oraz
ich ograniczenia techniczne i ekonomiczne, a tak˝e powinien umieç je wykorzystaç
w okreÊlonym zak∏adzie poligraficznym, uwzgl´dniajàc zarówno czynniki techniczne jak
i gospodarcze. Mo˝e pracowaç nie tylko w zak∏adach poligraficznych lecz tak˝e:
- w jednostkach naukowo-badawczych przemys∏u poligraficznego oraz przemys∏ów
dostarczajàcych materia∏y poligraficzne,
- w przedstawicielstwach firm zagranicznych lub w jednostkach handlowych rozprowadzajàcych produkty poligraficzne,
- w wydawnictwach, jako redaktorzy techniczni i organizatorzy produkcji,
- w zak∏adach przetwórstwa papierniczego,
- w przemys∏ach dostarczajàcych materia∏y dla poligrafii, m.in. w przemyÊle papierniczym, metalowym, chemicznym, farb graficznych itp. w laboratoriach kontrolnych oraz na
stanowiskach specjalistów do spraw sprzeda˝y i marketingu,
- w przemyÊle tekstylnym przy zadrukowywaniu tkanin,
- w przemyÊle elektronicznym, mechanicznym oraz w optyce precyzyjnej, gdzie sà
stosowane metody fotochemiczne,
- w zak∏adach galwanicznych do prowadzenia procesów galwanotechnicznych.
Student w czasie swych studiów w Instytucie Poligrafii nie tylko uzyskuje rzetelnà i aktualnà wiedz´, przydatnà do wykonywania zawodu, lecz tak˝e rozwija si´ intelektualnie
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oraz kszta∏tuje i wzbogaca swà osobowoÊç cz∏owieka, który w przysz∏oÊci b´dzie kierownikiem i organizatorem produkcji, sprzeda˝y lub marketingu z umiej´tnoÊcià wspó∏pracy
z podw∏adnymi lub kontrahentami. Ze wzgl´du na szybki post´p techniczny w poligrafii
absolwent nabywa zdolnoÊç ciàg∏ego dokszta∏cania i aktualizacji swojej wiedzy.
Absolwenci Instytutu Poligrafii zatrudnieni sà w wydawnictwach i drukarniach lub
w innych zak∏adach zwiàzanych z poligrafià na terenie ca∏ego kraju. Z ankiety przeprowadzonej kilka lat temu oraz na podstawie informacji uzyskiwanych na zjazdach absolwentów wynika, ˝e ok. 80% absolwentów pozosta∏o w zak∏adach zwiàzanych z poligrafià.
Wi´ksza cz´Êç absolwentów zajmuje stanowiska kierownicze. Niektórzy zorganizowali
w∏asne zak∏ady poligraficzne lub zak∏ady zwiàzane z poligrafià. W czasie spotkaƒ z naszymi absolwentami wszyscy podkreÊlajà, ˝e dobrze radzà sobie z technologià poligraficznà.
Cz´Êç absolwentów uplasowa∏a si´ na stanowiskach kierowniczych w zagranicznych
zak∏adach poligraficznych W∏och, Szwajcarii, Kanady, Argentyny, Austrii, USA itd.
Kszta∏ciliÊmy równie˝ studentów z Wietnamu, Czech, W´gier i Turcji, którzy obecnie pracujà w swoich macierzystych krajach.

10. Studia podyplomowe i inne
formy dokszta∏cania poligraficznego w Instytucie Poligrafii PW

11. Wspó∏praca
Instytutu Poligrafii z uczelniami
i firmami zagranicznymi

W Instytucie Poligrafii organizowane sà studia podyplomowe dla kandydatów posiadajàcych dyplom szko∏y wy˝szej. Trwajà 2 semestry (1 rok) i sà prowadzone systemem zaocznym, tj. studenci przyje˝d˝ajà przeci´tnie co 2 tygodnie na 3 dni (piàtek-niedziela) do
Instytutu. Celem studiów jest przedstawienie zainteresowanym najnowszej techniki poligraficznej. Przyj´cia kandydatów odbywajà si´ wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ, a limit przyj´ç
wynosi obecnie 25 osób. Z tej formy studiów korzystajà równie˝ absolwenci innych kierunków np. chemicznych, mechanicznych, elektronicznych, informatycznych itp., którzy
chcà si´ zapoznaç z nowoczesnà technologià poligraficznà.
Op∏aty za studia podyplomowe mogà byç pokrywane przez zainteresowanego lub
przez zak∏ad delegujàcy. Dotychczas studia podyplomowe ukoƒczy∏o 71 osób.
Ponadto Instytut Poligrafii organizuje krótkie kursy warsztatowe z technologii poligraficznej dla wszystkich pracowników technologicznych (bez potrzeby posiadania jakiegokolwiek dyplomu) w celu zapoznania si´ z aktualnym stanem technicznym okreÊlonej
technologii poligraficznej np. fotografii reprodukcyjnej, technologii wykonywania offsetowych form drukowych z p∏yt presensybilizowanych, drukowania itp.

Instytut Poligrafii wspó∏pracuje z Sekcjà Poligrafii Wy˝szej Szko∏y Techniki, Gospodarki i Kultury w Lipsku (od 1976r.) oraz z Wy˝szà Szko∏à Drukowania i Multimediów w Stuttgarcie (od 1986r.), z którymi nie tylko wymienia materia∏y dydaktyczne, lecz tak˝e prowadzi wspólne prace badawcze, zakoƒczone wspólnymi publikacjami lub patentami. Instytut nale˝y do Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Wy˝szych Poligraficznych Jednostek Dydaktycznych (IK). Udzia∏ w tym stowarzyszeniu umo˝liwia porównanie i aktualizacj´ programów nauczania oraz wymian´ doÊwiadczeƒ w zakresie metod dydaktycznych stosowanych na studiach poligraficznych. W 1998r. rozpocz´to wspó∏prac´ z Akademià Druku
we Lwowie oraz z Instytutem Poligraficznym w Sztokholmie.
Studia w Instytucie Poligrafii sà wysoko cenione na innych uczelniach poligraficznych
i dlatego niektórzy studenci, którzy znajà j´zyk niemiecki lub angielski, majà mo˝liwoÊç realizacji swej pracy dyplomowej w Wy˝szej Szkole Drukowania i Multimediów w Stuttgarcie oraz w Instytucie Poligraficznym w Sztokholmie.
W Instytucie Poligrafii odbywajà sta˝e studenci i pracownicy zagranicznych (w tym
równie˝ niemieckich) uczelni poligraficznych. Ponadto Instytut Poligrafii wspó∏pracuje
z wieloma firmami zagranicznymi, dostarczajàcymi materia∏y, urzàdzenia i maszyny dla
przemys∏u poligraficznego oraz z ich przedstawicielstwami w Polsce. Niektóre firmy umo˝liwiajà równie˝ zapoznanie si´ pracowników dydaktycznych z nowoczesnà technologià
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stosowanà w zak∏adach zagranicznych.
Szczególnie dobrze rozwija si´ wspó∏praca z firmà Heidelberger Druckmaschinen
i Heidelberg-Polska. Ju˝ kilkakrotnie dzi´ki zaproszeniu tych firm, pracownicy i studenci
studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych mieli mo˝liwoÊç szczegó∏owego zapoznania si´ z maszynami i urzàdzeniami firmy Heidelberg oraz z produkcjà tych maszyn
w Heidelbergu w Niemczech.
W 1998r. Instytut Poligrafii z Centrum Szkolenia Poligrafów w Chemnitz zorganizowa∏ po raz pierwszy wspólne 2-tygodniowe seminarium dla przedstawicieli kadry polskich
zak∏adów poligraficznych z zakresu nowoczesnych rozwiàzaƒ technicznych w poligrafii.

12. Ocena poziomu kszta∏cenia
w Instytucie Poligrafii PW
Dzi´ki udzia∏owi w Mi´dzynarodowym Stowarzyszenia Wy˝szych Poligraficznych Jednostek Dydaktycznych (IK) Instytut Poligrafii ma mo˝liwoÊç porównania poziomu dydaktyki w Polsce i w innych krajach. OczywiÊcie przy opracowywaniu kolejnych programów nauczania wykorzystano doÊwiadczenia innych krajów. Co prawda wyposa˝enie niektórych
wy˝szych uczelni w rozwini´tych krajach przemys∏owych ze wzgl´du na wi´ksze Êrodki finansowe jest lepsze, ale ogólny poziom dydaktyki w Polsce nie jest gorszy.
Kszta∏cimy na bardzo dobrym Êwiatowym poziomie. Potwierdzajà to stosunkowo
cz´ste wyk∏ady prof. dr H. Czichonia na uczelniach niemieckich, które cieszà si´ du˝ym powodzeniem, jak równie˝ konfrontacja wiadomoÊci naszych studentów ze studentami obcych uczelni w czasie spotkaƒ na praktykach albo wyjazdach informacyjnych.
Równie˝ przy realizacji swych prac dyplomowych na uczelniach zagranicznych
w Sztokholmie oraz w Stuttgarcie nasi studenci nie majà kompleksu ni˝szoÊci. Ponadto
absolwenci Instytutu dobrze radzà sobie z technologià poligraficznà, zarówno w Polsce,
jak i za granicà.

13. Plany przysz∏oÊciowe
Dnia 14 maja 1998r. Rada G∏ówna Szkolnictwa Wy˝szego uchwali∏a nowy unikatowy
kierunek kszta∏cenia: papiernictwo i poligrafia. W zwiàzku z tym nale˝y dostosowaç program nauczania do tego kierunku, a ponadto przewiduje si´ zorganizowanie studiów 3stopniowych tj. in˝ynierskich, magisterskich i doktorskich.
Studia in˝ynierskie b´dà obejmowa∏y 7 semestrów, przy czym siódmy semestr przeznaczony jest na prac´ dyplomowà in˝ynierskà. Po 6 semestrach ch´tni b´dà mogli przejÊç
na studia magisterskie, które b´dà trwa∏y 4 semestry, przy czym ostatni z nich b´dzie przeznaczony na prac´ dyplomowà magisterskà. Zainteresowani absolwenci tych studiów mogà podjàç 3-letnie studia doktoranckie, koƒczàce si´ rozprawà doktorskà i jej publicznà
obronà. Nowe programy zostanà wprowadzone od roku akademickiego 2000/2001.

14. Sympozja
techniczne
Jednà z form przybli˝enia nowoczesnej wiedzy polskiej poligrafii sà sympozja techniczne, organizowane przez Instytut Poligrafii. Sympozja te sà przeznaczone nie tylko dla
studentów i wyk∏adowców Instytutu Poligrafii, lecz tak˝e dla wszystkich zainteresowanych
przedstawicieli polskich zak∏adów poligraficznych.
Na sympozjach tych przedstawiciele okreÊlonych firm prezentujà swoje materia∏y,
urzàdzenia i maszyny albo swoje nowe technologie, które mogà byç stosowane w Polsce.
Dotychczas zorganizowano 36 sympozjów przy wspó∏pracy takich firm jak: Abix, Akzo Nobel Inks, Amos, Avargraf, AZP-Centrum Szkolenia Poligraficznego, Agfa-Gevaert, Ahlborn,
Barco, BASF, Berth, Bonelli, Casco Nobel Ink, Coates Lorilleux, Drukserwice, Delta Kopiersysteme, Dunlop, Du Pont, Hartmann Druckfarben, Horsell, Eltex, Erka, Fag, Ferag, Grafikus, Heidelberg Druckmaschinen, Heidelberg-Polska, Hoechst-Kalle, Horsell, Hyphen, InTeMech, Intracomash, Kˆnig-Bauer-Planeta, MAN, Marks, Michael Huber Druckfarben, Michael Huber -Polska, Monotype, Nitech, O.M.G., Pakmar, Peyer Graphic, Perfecta, Planatol
Klebetechnik, Platex, Prima, Polychrome, Polychrome-Chemco, Rank-Xerox, Renzmann,
Rhone-Poulenc, Rockwell, Sauer-Druckwalzenfabriken, Scorpio, Scitex, Siegwerk-Druckfarben, Schwegmann, Thomas Project, Tecnomac, Thorsted Maskiner, Trenal, Van Son, War-
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szawska Fabryka Farb, Wetzel, Wifag, Windmüller-Hülscher, Xeikon, Yalema, Zeller-Gmelin
i wiele innych. Niektóre firmy co kilka lat powtarzajà sympozja w celu aktualizacji swej
oferty. W zale˝noÊci od tematyki w sympozjach bierze udzia∏ od 50-200 osób z zak∏adów
z ca∏ej Polski. Nast´pne sympozjum z fleksodruku jest przewidziane w listopadzie 1999r.

15. Informacje
techniczne dla zak∏adów poligraficznych
Dla przybli˝enia zak∏adom poligraficznym wspó∏czesnej technologii poligraficznej Instytut Poligrafii opracowuje monografie obejmujàce wybrane materia∏y i technologie poligraficzne. Do takich opracowaƒ nale˝à:
- papier i jego w∏aÊciwoÊci (wydana broszurka),
- offsetowe kopioramy i êród∏a promieniowania (opublikowane w czasopiÊmie
„Âwiat druku”),
- diapozytywy i negatywy offsetowe (opublikowane w czasopiÊmie „Âwiat druku”),
- testy do kontroli procesu kopiowania offsetowych p∏yt presensybilizowanych (opublikowane w czasopiÊmie „Âwiat druku”),
- krzywe gradacyjne oraz Êwiat∏oczu∏oÊç i kontrastowoÊç warstw kopiowych (opublikowane w czasopiÊmie „Âwiat druku”),
- p∏yty aluminiowe presensybilizowane (opublikowane w czasopismach „Poligrafika”
i „Âwiat druku”),
- p∏yty aluminiowe do drukowania bez nawil˝ania (opublikowane w czasopiÊmie
„Âwiat druku”),
- folie halogenosrebrowe do metody fotodyfuzyjnej poÊredniej (opublikowane w czasopiÊmie „Poligrafika”),
- p∏yty i folie presensybilizowane fotoprojekcyjne (opublikowane w czasopiÊmie „Poligrafika”),
- folie papierowe do otrzymywania offsetowych form drukowych (opublikowane
w czasopiÊmie „Poligrafika”),
- metody wykonywania ma∏oformatowych form offsetowych (opublikowane w czasopiÊmie “Poligrafika”),
- wp∏yw czynników technologicznych na przenoszenie obrazu rastrowego z formy
kopiowej na form´ drukowà (opublikowane w czasopiÊmie „Âwiat druku”),
- technologia od komputera do formy drukowej (opublikowane w czasopismach
„Poligrafika” i „Âwiat druku”),
- obciàgi gumowe (opublikowane w czasopiÊmie „Âwiat druku”),
- lakiery pokostowe, polidyspersyjne, fotoutwardzalne i elektronoutwardzalne do lakierowania odbitek drukowych (opublikowane czasopiÊmie „Âwiat druku”),
- technologia lakierowania odbitek drukowych (opublikowane w czasopiÊmie „Âwiat
druku”),
- formy fleksodrukowe gumowe i fotopolimerowe (opublikowane w czasopiÊmie
„Âwiat druku”),
- fleksodrukowe tuleje formowe (opublikowane w czasopismach „Âwiat druku”
i „Przeglàd Papierniczy”),
- raklefleksodrukowe i wkl´s∏odrukowe (opublikowane w czasopiÊmie „Âwiat druku”),
- ∏adunki elektrostatyczne w poligrafii (opublikowane w czasopiÊmie „Poligrafika”),
- materia∏y i urzàdzenia diazotypowe (opublikowane w czasopiÊmie „Poligrafika”),
- metody elektrofotograficzne w poligrafii (opublikowane w czasopiÊmie „Âwiat druku”),
- drukowanie cyfrowe (opublikowane w czasopiÊmie „Âwiat druku”),
- metody wykonywania cyfrowych odbitek próbnych (opublikowane w czasopiÊmie
„Âwiat druku”) i inne.
Równie˝ dla zorientowania zak∏adów poligraficznych w tendencjach rozwojowych
poligrafii, opracowano i publikowano w czasopismach technicznych artyku∏y o tendencjach rozwojowych w zakresie papierów drukowych oraz post´pu technicznego w technologii offsetowej i fleksodrukowej.
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16. Dzia∏alnoÊç
badawcza Instytutu Poligrafii z zakresu poligrafii
Dzia∏alnoÊç badawcza w zasadzie nie jest tematem niniejszego referatu, ale jest czàstkà prac dla rozwoju polskiego przemys∏u poligraficznego i podstaw naukowych poligrafii.
Dorobek Instytutu Poligrafii obejmuje:
- 3 monografie broszurowe,
- 30 artyku∏ów monograficznych,
- 83 artyku∏y i komunikaty z prac naukowo-badawczych, w tym wiele artyku∏ów
w czasopismach zagranicznych,
- 66 zatwierdzonych patentów, z których wi´kszoÊç wdro˝ono do produkcji przemys∏owej,
- 118 prac nie przeznaczonych do druku (zastrze˝onych) realizowanych na zamówienie ró˝nych zak∏adów i instytucji,
- 137 artyku∏ów o post´pach poligrafii, kierunkach badawczych i nowych metodach,
wzgl´dnie prac popularno-naukowych,
- 88 referatów wyg∏oszonych na ogólnokrajowych i mi´dzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych.
Instytut Poligrafii opracowa∏ i wdro˝y∏ wiele nowych technologii poligraficznych.

17. TrudnoÊci Instytutu Poligrafii
Instytut Poligrafii, podobnie jak ca∏e szkolnictwo wy˝sze i Êrednie, prze˝ywa znaczne
trudnoÊci. Podstawowym problemem sà niskie p∏ace, zarówno nauczycieli akademickich,
jak i personelu pomocniczego. Jest to sytuacja nienormalna, kiedy pensje nauczycieli szkó∏
Êrednich i wy˝szych sà znacznie ni˝sze od Êredniej pensji w przemyÊle poligraficznym. Powoduje to stosunkowo silnà fluktuacj´ kadr, a niektórzy pracownicy zmuszeni sà do dodatkowego zatrudnienia w innych zak∏adach pracy, co nie sprzyja pracy naukowej. Ponadto dotacje na dotychczas bezp∏atne kszta∏cenie na studiach dziennych nie pokrywajà kosztów studiów i instytuty zmuszone sà do szukania dodatkowych êróde∏ finansowych np.
przez us∏ugowe prace drukarskie i inne.

18. Fundacja na
rzecz Instytutu
Poligrafii
Dla pomocy Instytutowi Poligrafii oraz dla utrzymania studiów poligraficznych na wysokim poziomie organizowana jest Fundacja na rzecz Instytutu Poligrafii. Do zak∏adów za∏o˝ycielskich Fundacji nale˝à:
- Drukarnia Prasowa w ¸odzi,
- Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych w Warszawie,
- Agencja Us∏ug Poligraficznych „Abix” w Warszawie,
- Zak∏ad „POZKAL” w Inowroc∏awiu,
- Spó∏ka Sagal w Warszawie.
Celem Fundacji na rzecz Instytutu Poligrafii jest:
a) promowanie studiów poligraficznych dziennych, zaocznych i podyplomowych,
b) wyposa˝enie pracowni Instytutu Poligrafii w odpowiednià aparatur´ naukowo-dydaktycznà, wspieranie remontów poszczególnych laboratoriów i budynku Instytutu Poligrafii,
c) wyposa˝enie Centralnej Biblioteki Poligraficznej w odpowiedni sprz´t i aktualne
ksià˝ki i czasopisma,
d) wspieranie wspó∏pracy z zagranicznymi uczelniami, instytutami oraz sekcjami poligraficznymi,
e) umo˝liwienie pracownikom naukowo-dydaktycznym zapoznanie si´ z nowoczesnà
technologià poligraficznà przez wspieranie ich udzia∏u w mi´dzynarodowych targach
i wystawach oraz w kursach szkoleniowych w firmach krajowych i zagranicznych.
Zak∏ady wchodzàce w sk∏ad Fundacji powinny natomiast korzystaç z us∏ug Instytutu
Poligrafii, który nie tylko b´dzie kszta∏ci∏ kadr´ poligraficznà na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, lecz tak˝e b´dzie:
a) organizowa∏ szkolenia technologiczne dla przedstawicieli zak∏adów poligraficznych
wchodzàcych w sk∏ad Fundacji,
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b) organizowa∏ ogólnopolskie sympozja i konferencje naukowo-techniczne,
d) wydawa∏ materia∏y informacyjne z zakresu nowoczesnej technologii poligraficznej,
e) prowadzi∏ akcj´ certyfikacyjnà produktów poligraficznych oraz ich ocen´ techniczno-ekonomicznà.
Fundacja jest organizacjà otwartà i w ka˝dej chwili dowolny zak∏ad lub osoba prywatna mo˝e do niej przystàpiç i po wp∏aceniu sk∏adki ustalonej przez Zarzàd Fundacji b´dzie
mia∏ te same uprawnienia, co zak∏ady za∏o˝ycielskie Fundacji.
Instytut Poligrafii b´dzie doradcà technicznym Fundatorów i innych pe∏noprawnych
cz∏onków Fundacji, z którymi b´dzie si´ okresowo spotyka∏ dla intensyfikacji wspó∏pracy.
Koszty udzia∏u Fundatorów i innych pe∏noprawnych cz∏onków Fundacji we wszystkich
imprezach organizowanych przez Instytut Poligrafii b´dà znacznie ni˝sze w porównaniu
do kosztów innych zak∏adów poligraficznych.
Zg∏oszenia zamiaru przystàpienia do Fundacji nale˝y skierowaç do Instytutu Poligrafii
PW.
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Bogdan Kostecki
Jerzy Hoppe

Blaski i cienie polskiego
systemu kszta∏cenia
zawodowego poligrafów

“Zawsze takie Rzeczypospolite b´dà, jakie ich m∏odzie˝y chowanie” napisa∏ Stanis∏aw
Staszic, postulujàc wprowadzenie g∏´bokich reform w polskim szkolnictwie w poczàtku
XIX w. Czy dziÊ, u progu nowego wieku, pomni has∏a owego wielkiego reformatora,
w trosce o przysz∏oÊç polskiej poligrafii, powinniÊmy wprowadziç zmiany w obecnym systemie kszta∏cenia zawodowego poligrafów ?
Odpowiedzi na to pytanie nie sposób udzieliç bez analizy jakoÊci kszta∏cenia w szko∏ach poligraficznych oraz bez porównania potrzeb kadrowych polskiej poligrafii z mo˝liwoÊciami kszta∏cenia w szko∏ach poligraficznych. Zagadnienie to zosta∏o omówione w referacie “Ocena potrzeb polskiej poligrafii w zakresie kszta∏cenia kadr poligraficznych”. Niestety, wyciàgni´te z tego materia∏u wnioski, nie wró˝à najlepiej polskiej poligrafii na przysz∏oÊç. Mo˝e wi´c niedostatki w iloÊci wykszta∏conych poligrafów nadrabiamy jakoÊcià
kszta∏cenia?
Spróbujmy przeanalizowaç wszystkie czynniki, przynajmniej teoretycznie decydujàce
o jakoÊci kszta∏cenia w szko∏ach poligraficznych.
Jednym z najwa˝niejszych elementów, decydujàcych o powodzeniu w procesie kszta∏cenia, sà w∏aÊciwe programy nauczania. W technikach poligraficznych, w których kszta∏ci
si´ dotychczas wi´kszoÊç przysz∏ych poligrafów, do roku 1998 podstawà kszta∏cenia by∏y
programy opracowane na poczàtku lat 80 - tych, w czasach, gdy w rodzimych firmach poligraficznych dominowa∏y linotypy i maszyny typograficzne, a sk∏ad wykonywany by∏ w zecerni. Nic zatem dziwnego, ˝e przez kilkanaÊcie lat, w których dokonany zosta∏ prze∏om
w technice poligraficznej, programy zak∏adajàce kszta∏cenie w pi´ciu specjalnoÊciach
o kompetencjach z poczàtku lat osiemdziesiàtych ulega∏y stopniowej dezaktualizacji. Sam
podzia∏ na 5 wàskich specjalnoÊci, z których swoje znaczenie cz´Êç straci∏a a w konsekwencji absolwenci pozostawali bezrobotni, by∏ w latach 90 wielokrotnie krytykowany jako anachroniczny, oderwany od rzeczywistych potrzeb ma∏ych zak∏adów, stanowiàcych po
transformacji ustrojowej najwi´kszà grup´ firm poligraficznych. Szko∏y poligraficzne, maksymalnie wykorzystujàc mo˝liwoÊci dawane przez przepisy, usuwa∏y z programów przestarza∏e treÊci kszta∏cenia, wprowadzajàc nowe. Nie zmienia∏o to jednak faktu, ˝e programy
te w wielu szko∏ach po latach znacznie ró˝niàce si´ od pierwowzoru, nie zapewnia∏y wykszta∏cenia zgodnego z wymaganiami wspó∏czesnej poligrafii. Wprowadzony w ubieg∏ym
roku po d∏ugim oczekiwaniu i kilkakrotnych zapowiedziach – nowy program nauczania
dla zawodu technik poligraf – choç nie jest wolny od drobnych usterek stanowi istotny
krok do przodu w porównaniu do programu poprzedniego. W nowym programie zastosowano podzia∏ na trzy specjalnoÊci poligraficzne tj.: procesy przygotowawcze, procesy
drukarskie oraz procesy introligatorskie, co jest zgodne z aktualnymi trendami w przemyÊle poligraficznym oraz zapewnia szeroki profil kszta∏cenia, u∏atwiajàcy znalezienie miejsca pracy zgodnego z wyuczonà specjalnoÊcià.
Niewàtpliwie pozytywne w nowym programie jest obj´cie jego zakresem innych typów szkó∏ poza 5-letnim technikum po szkole podstawowej, co umo˝liwia kszta∏cenie
techników poligrafów równie˝ w szko∏ach typu technikum po szkole zasadniczej oraz
w szkole policealnej. Dotychczas brak by∏o mo˝liwoÊci dokszta∏cania absolwentów szkó∏
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zasadniczych, a w rocznej szkole policealnej, o specjalnoÊci operator ma∏ej poligrafii, nie
by∏o mo˝liwoÊci uzyskania tytu∏u technika. Problem przestarza∏ych programów nauczania
nie zosta∏ nadal rozwiàzany w szkole zasadniczej, gdzie programy pochodzà równie˝ z lat
80 – tych i – podobnie jak te obowiàzujàce do niedawna w technikum – nie zawierajà treÊci odpowiadajàcych wspó∏czesnej poligrafii. Przes∏ane dla zaopiniowania do Polskiej Izby
Druku podstawy programowe dla nowych zawodów w szkole zasadniczej tj.: drukarz i introligator, pozwalajà sàdziç, ˝e prace nad ostatecznym kszta∏tem nowych programów,
spe∏niajàcych oczekiwania Êrodowiska poligrafów dobiegajà koƒca. Tak wi´c mo˝emy
mieç nadziej´, ˝e wkrótce szkolnictwo poligraficzne zostanie wyposa˝one w komplet programów nauczania odpowiadajàcych w swojej treÊci obecnemu poziomowi rozwoju przemys∏u poligraficznego. Patrzàc z perspektywy ostatnich lat, obserwujàc dynamik´ rozwoju poligrafii oraz proces integracji techniki poligraficznej z innymi wysoko rozwini´tymi
dziedzinami techniki – przede wszystkim z informatykà, nale˝y sobie jednak zadaç pytanie
- na ile obecne specjalnoÊci poligraficzne oraz programy kszta∏cenia odpowiadaç b´dà potrzebom polskiej poligrafii za lat kilka, gdy b´dà opuszczaç mury szkó∏ uczniowie, którzy
dziÊ nauk´ rozpoczynajà? Ju˝ dziÊ s∏owo drukowane znajduje konkurenta w publikacjach
internetu, w organizacji procesów przygotowania publikacji coraz wi´kszà rol´ odgrywajà lokalne sieci komputerowe oraz wspomniany ju˝ internet, coraz wi´kszego znaczenia
nabiera te˝ druk cyfrowy. Wspomniane procesy integracji powodujà, ˝e coraz cz´Êciej osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie publikacji – czy to drukowanej czy te˝ elektronicznej – sà osoby o du˝ej wiedzy informatycznej i znikomej poligraficznej, dla których poj´ci typografii jest zupe∏nie obce1. Rezultaty ich dzia∏alnoÊci, uràgajàce poczuciu pi´kna
oraz wypracowanym przez lata zasadom sk∏adu, sà spotykane we wszystkich formach publikacji (nawet w podr´cznikach poligraficznych) i krytykowane nie tylko zresztà przez Êrodowisko poligrafów. Czy zatem nie powinniÊmy w bliskiej perspektywie zmieniç specjalnoÊci poligraficznych na jeszcze bardziej szerokoprofilowe, pozwalajàce w wi´kszym stopniu
integrowaç wiedz´ z ró˝nych dziedzin techniki, w celu wykszta∏cenia absolwentów posiadajàcych bardziej komplementarny na przysz∏ym stanowisku pracy zestaw umiej´tnoÊci
zawodowych?
Przedstawiamy poni˝ej projekt nowej specjalnoÊci, mogàcej w przysz∏oÊci zastàpiç
dotychczasowà tj.: “procesy przygotowawcze”. Bardziej uniwersalne przygotowanie absolwentów, ukierunkowane na przygotowanie publikacji w szeroko rozumianych mediach,
stworzy∏oby mo˝liwoÊci wykorzystania ich wiedzy fachowej w o wiele szerszym ni˝ dotàd
zakresie stanowisk pracy.

Podobne rozwiàzania problemu tej specjalnoÊci poligraficznej sà obecnie z powodzeniem stosowane w niemieckim systemie szkolnictwa poligraficznego2. Przedstawiony wy˝ej projekt nowej specjalnoÊci ma szans´ wkrótce eksperymentalnie zaistnieç w szkole policealnej, tworzonej w ramach Centrum Kszta∏cenia Poligrafów przy szkole poligraficznej
w Warszawie.
Kolejnym istotnym elementem decydujàcym o powodzeniu procesu kszta∏cenia sà
podr´czniki szkolne. Jakimi podr´cznikami dysponujà uczniowie specjalnoÊci poligraficznych? Czy sà one dostosowane do obecnych programów nauczania i obecnego poziomu
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wiedzy poligraficznej? Niestety, musimy jasno stwierdziç, ˝e podr´czników szkolnych dostosowanych do obecnych, nowych programów nauczania w technikum nie ma, podr´czników opracowanych do poprzednich programów nauczania, wydanych po 1990 r te˝
jest niewiele, nic te˝ nie wskazuje, aby nowe ukaza∏y si´ w najbli˝szym czasie, podobnie
zresztà przedstawia si´ sytuacja podr´czników dla szkó∏ zawodowych. Pozostaje zadaç
w tym miejscu pytanie: Dlaczego nie ma podr´czników, z których mogliby si´ kszta∏ciç ci,
którzy b´dà w przysz∏oÊci ksià˝ki drukowaç? Wed∏ug wydawców oraz potencjalnych autorów pisanie i wydawanie podr´czników dla wàskiej grupy odbiorców, jakà sà uczniowie
i nauczyciele kierunków poligraficznych, jest po prostu nieop∏acalne. Mo˝e dobrym rozwiàzaniem problemu podr´czników by∏oby zatem dofinansowywanie wydaƒ podr´czników przez firmy poligraficzne lub np. przez “podobno” odradzajàcà si´ Fundacj´ Szkolnictwa Poligraficznego. Na pocieszenie mo˝emy jednoczeÊnie zasygnalizowaç widocznà
popraw´ na rynku tytu∏ów poligraficznych, których jednak ze wzgl´du na wàskie i jednoczesne g∏´bokie potraktowanie tematu, wysokà cen´ oraz brak korelacji z programem nauczania jako podr´czników w szkole Êredniej, czy te˝ zawodowej zakwalifikowaç nie mo˝na. Przyk∏adem mogà tu byç liczne pozycje poÊwi´cone zagadnieniom zwiàzanym z projektowaniem i przygotowaniem publikacji, czy te˝ d∏ugo oczekiwana publikacja kompleksowo omawiajàca technologi´ fleksografii. Ksià˝ki te z pewnoÊcià stanowiç b´dà wartoÊciowà pomoc dla fachowców, nauczycieli czy studentów.
Oprócz analizowanych ju˝ programów nauczania i podr´czników, wa˝nym – je˝eli
nie najwa˝niejszym – czynnikiem wp∏ywajàcym na jakoÊç kszta∏cenia, jest stan pracujàcej
w szkole kadry pedagogicznej. I pod tym wzgl´dem równie˝, naszym zdaniem, sytuacja
obecna i najbli˝sza przysz∏oÊç szkolnictwa poligraficznego niestety nie jawià si´ najlepiej.
Pomijajàc nawet aspekt iloÊciowy przedstawiony w referacie “Ocena potrzeb polskiej poligrafii w zakresie kszta∏cenia kadr poligraficznych”, analizujàc “Raport o stanie szkolnictwa poligraficznego” nietrudno zauwa˝yç, ˝e przewa˝ajàca cz´Êç kadry pedagogicznej
z wy˝szym wykszta∏ceniem poligraficznym, zatrudnionej obecnie w szko∏ach, stanowià
osoby pracujàce tu na cz´Êci etatu, czyli po prostu dorabiajàce w szkole, zatrudnione doraênie z braku sta∏ych pracowników. Taki stan nie sprzyja stabilizacji pracy dydaktycznej,
utrudnia planowanie rozwoju szko∏y, powoduje du˝à fluktuacj´ kadr, nie wspominajàc
o tym, ˝e w praktyce zazwyczaj uniemo˝liwia szersze zaanga˝owanie dochodzàcego nauczyciela w ˝ycie szko∏y na skutek braku wolnego czasu. Wszystko to sprawia, ˝e szko∏y
sà o wiele bardziej zainteresowane nauczycielami pe∏noetatowymi. Innym problemem,
zwiàzanym z kadrà pedagogicznà szkó∏ poligraficznych jest jej stopniowe starzenie si´,
a w konsekwencji – zagro˝enie powstaniem w przysz∏oÊci luki pokoleniowej. Choç ten
aspekt nie by∏ obj´ty badaniami ankietowymi Centralnego OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Przemys∏u Poligraficznego we wspó∏pracy z Polskà Izbà Druku, to rzut oka na kadr´
pedagogicznà pozwala stwierdziç, ˝e wÊród nauczycieli przedmiotów poligraficznych osoby m∏ode, które skoƒczy∏y studia w ostatnich 5 latach, stanowià zdecydowanà mniejszoÊç.
OczywiÊcie mo˝na powiedzieç, ˝e starsi posiadajà wi´ksze doÊwiadczenie i b´dzie to
prawda, ale prawdà jest równie˝, ˝e starsi nauczyciele koƒczyli swojà nauk´ w momencie,
gdy w poligrafii dominowa∏y stare technologie, obecnie ju˝ zarzucone i aby nadà˝aç za
zmianami powinni systematycznie dokszta∏caç si´, co z ró˝nych powodów nie zawsze nast´puje. Jednà z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak jakichkolwiek szkoleƒ zawodowych, adresowanych do nauczycieli szkó∏ poligraficznych. Nauczyciele mogà rzecz jasna
uczestniczyç w profesjonalnych, komercyjnych szkoleniach, konferencjach czy te˝ seminariach, lecz musimy zdawaç sobie spraw´, ˝e kosztów tych imprez nie sà w stanie pokryç
ani sami nauczyciele zarabiajàcy zwykle ok. dwa a nawet trzy razy mniej ni˝ przeci´tny maszynista offsetowy w przemyÊle, ani publiczne szko∏y, które w obecnej sytuacji finansowej
rzadko przeznaczajà jakiekolwiek Êrodki na szkolenie nauczycieli. W tym miejscu równie˝
nale˝y zaznaczyç, ˝e bez zorganizowanego wsparcia finansowego firm poligraficznych
oraz dostawców maszyn, urzàdzeƒ i materia∏ów dla przemys∏u poligraficznego organizowanego np. przez wspomnianà ju˝ Fundacj´ Szkolnictwa Poligraficznego, przeprowadzenie szkoleƒ nauczycieli b´dzie niemo˝liwe. Byç mo˝e rozwiàzaniem problemów kadrowych szkó∏, które nie sà w stanie konkurowaç z firmami poligraficznymi atrakcyjnoÊcià
oferowanego wynagrodzenia, by∏oby stworzenie warunków do dokszta∏cania na poziomie licencjatu lub studiów in˝ynierskich osób ze Êrednim wykszta∏ceniem poligraficznym,
zatrudnionych ju˝ w szko∏ach, a tak˝e stworzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli majàcych wykszta∏cenie wy˝sze z innej dziedziny, chcàcych si´ przekwalifikowaç. Niestety, krajowe uczelnie nie zorganizowa∏y dotàd tego typu form kszta∏cenia dla nauczycieli,
zaÊ oferowane formy majà wybitnie komercyjny charakter i z tego wzgl´du sà nie do przyj´cia przez nauczycieli bez finansowego wsparcia firm poligraficznych. Do rozwiàzania

107

problemu dokszta∏cania nauczycieli przyczyniç si´ mo˝e podj´ta przez Centralny OÊrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemys∏u Poligraficznego i Polskà Izb´ Druku inicjatywa powo∏ania nowego oÊrodka szkoleniowego, wspó∏dzia∏ajàcego w ramach programów szkoleniowych Unii Europejskiej z zagranicznymi oÊrodkami akademickimi. Przyj´te za∏o˝enia dzia∏ania oÊrodka przewidujà w pierwszej kolejnoÊci obj´cie szkoleniem nauczycieli.
W przeprowadzonym przez COBRPP i Polskà Izb´ Druku badaniu ankietowym firm
poligraficznych wiele firm uzna∏o, ˝e szkolnictwo poligraficzne nie spe∏nia obecnie wymagaƒ rynku pracy.
WÊród deklarowanych przyczyn tej sytuacji wiele firm poligraficznych podawa∏o problemy zwiàzane ze szkoleniem praktycznym uczniów:
* brak praktycznej nauki zawodu,
* brak nauczycieli zawodu,
* przestarza∏e urzàdzenia w warsztatach.
Spróbujmy wi´c, jako kolejny czynnik wp∏ywajàcy na jakoÊç kszta∏cenia, przeanalizowaç sytuacj´ szkó∏ w zakresie szkolenia praktycznego. Z 10 uj´tych w ankiecie szkó∏ poligraficznych 5 posiada warsztaty szkolne. Uwzgl´dniajàc, ˝e pewna w stosunku do szkó∏
typowo poligraficznych cz´Êç uczniów kszta∏ci si´ w klasach wielozawodowych, mo˝emy
przyjàç, ˝e blisko po∏owa uczniów zdobywajàcych zawód poligraficzny zdobywa wiedz´
zawodowà w warsztatach poligraficznych, pozostali zaÊ w ró˝nej wielkoÊci przedsi´biorstwach, które podejmujà si´ kszta∏cenia wed∏ug dostarczonego przez szko∏´ programu na
podstawie umowy ze szko∏à. Ocena tego typu praktyk jest niejednoznaczna. Z jednej bowiem strony uczniowie, którzy trafiajà do nowoczesnych zak∏adów majà szans´ zapoznaç
si´ ze wspó∏czesnà technologià poligraficznà, której w ˝adnej szkole nie b´dà w stanie poznaç praktycznie. Z drugiej zaÊ strony, nie wszyscy uczniowie trafiajà do zak∏adów poligraficznych wyposa˝onych w nowoczesny park maszynowy, nie we wszystkich realizowany
jest pe∏ny proces technologiczny, obj´ty programem nauczania, nie wsz´dzie te˝ uczniom
firmy stwarzajà warunki do w∏aÊciwej realizacji programu praktyk, traktujàc uczniów jako
pracowników do wykonywania prac porzàdkowych, w koƒcu wiekszoÊç przedsi´biorstw
nie zatrudnia pracowników posiadajàcych kwalifikacje pedagogiczne do praktycznej nauki
zawodu. W warsztatach szkolnych wymienione wy˝ej negatywne czynniki nie wyst´pujà,
gdy˝ nauka zawodu jest tu cz´Êcià procesu dydaktycznego jak ka˝dy inny przedmiot nauczania. Jednak warsztaty szkolne praktycznie wszystkich szkó∏ dysponujà nader ubogà
bazà maszynowà, pochodzàcà sprzed wielu lat, która równie˝ nie pozwala na realizacj´
pe∏nego programu praktyk. ˚adne warsztaty szkolne w Polsce nie posiadajà maszyn fleksograficznych, wkl´s∏odrukowych, do rzadkoÊci nale˝à maszyny offsetowe dwukolorowe
o wi´kszej iloÊci kolorów nie wspominajàc. Wi´kszoÊç warsztatów nie posiada profesjonalnych stanowisk do przygotowania publikacji, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e do sk∏adu wystarczà wys∏u˝one PC-ty, skaner typu biurkowego o naÊwietlarce nie wspominajàc. Z cytowanej ju˝ kilkakrotnie ankiety wynika, ˝e nawet gdybyÊmy z∏o˝yli ca∏y posiadany przez
szko∏y sprz´t w jednych warsztatach, to pod kàtem jakoÊciowym nie uzyskalibyÊmy warsztatów szkolnych pozwalajàcych kszta∏ciç poligrafów na miar´ wspó∏czesnej technologii
poligraficznej.

Zestawienie
iloÊci
wybranych
maszyn
drukujàcych
w warsztatach
szkolnych
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Przestarza∏e maszyny i urzàdzenia w warsztatach szkolnych to rezultat trudnej sytuacji finansowej szkolnictwa, która utrzymuje si´ od szeregu lat i sprawia, ˝e szkó∏ nie staç
na unowoczeÊnianie bazy. JednoczeÊnie firmy zaopatrujàce poligrafi´ w maszyny i urzàdzenia nie wykazujà w praktyce ˝adnego zainteresowania sponsorowaniem szkó∏, czy te˝
promowaniem swoich najnowszych produktów poprzez nieodp∏atne udost´pnianie ich
do celów szkoleniowych warsztatom szkolnym. OczywiÊcie mo˝na powiedzieç, ˝e w programie technikum oprócz zaj´ç praktycznych jest praktyka miesi´czna w zak∏adzie, w trakcie której uczniowie zdob´dà niezb´dnà wiedz´ z zakresu nowoczesnej technologii, ale
przecie˝ nie jest ona w stanie zrównowa˝yç braków, wynikajàcych z czteroletniej nauki zawodu na przestarza∏ym sprz´cie. Czy zatem lepsze dla zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci
kszta∏cenia jest kszta∏cenie praktyczne w szkole? Czy te˝ w przedsi´biorstwie poligraficznym ? Wydaje si´, ˝e jednoznacznà odpowiedê na te pytania przynosi wprowadzana od
tego roku reforma oÊwiatowa. W za∏o˝eniach3 dotyczàcych zmian w szkolnictwie zawodowym, zak∏ada si´ przeniesienie ci´˝aru szkolenia praktycznego na praktyki w zak∏adach
pracy, zaÊ w szko∏ach, na bazie dotychczasowych warsztatów szkolnych, utworzenie Centrów Kszta∏cenia Praktycznego i Pracowni Kszta∏cenia Praktycznego, w których utworzone
zosta∏yby stacje dydaktyczne, pozwalajàce na zdobycie konkretnych umiej´tnoÊci zawodowych. W proponowanym systemie warsztaty szkolne by∏yby zbli˝one w swoim kszta∏cie do
dobrze wyposa˝onych pracowni technologicznych. Tym samym warsztaty szkolne ostatecznie utraci∏yby funkcj´ produkcyjnà na rzecz ÊciÊle dydaktycznej. Proponowane rozwiàzanie b´dzie w pe∏ni trafne, je˝eli drogà selekcji i kontroli zak∏adów poligraficznych uda
si´ wy∏oniç te, w których praktyki uczniowskie b´dà w∏aÊciwie realizowane. Takim dzia∏aniom towarzyszyç powinno stworzenie przez ustawodawc´ bodêców finansowych, czyniàcych prowadzenie praktyk uczniowskich op∏acalnym dla firmy przyjmujàcej ucznia na
szkolenie. Nale˝y tu bowiem wspomnieç, ˝e obecnie w wielu przedsi´biorstwach poligraficznych panuje przekonanie, ˝e szkolenie praktyczne uczniów jest op∏acalne tylko w przypadku, gdy uczeƒ po ukoƒczeniu szko∏y pozostanie pracownikiem danej firmy. Z jednej
strony takie podejÊcie gwarantuj´ przysz∏à prac´ dla szkolonego ucznia, z drugiej jednak
pami´taç nale˝y, ˝e polska poligrafia to obecnie w wi´kszoÊci ma∏e zak∏ady, cz´sto ulokowane w ma∏ych miastach, z dala od szkó∏ poligraficznych, co sprawia, ˝e nie wszyscy
uczniowie mogà odbywaç praktyk´ w miejscu swojej przysz∏ej pracy. Mówiàc o lokalizacji
szkó∏ poligraficznych w Polsce musimy pami´taç, ˝e ich rozmieszczenie jest równie˝ istotnym czynnikiem decydujàcym o mo˝liwoÊci zaspokajania lokalnego zapotrzebowania na
kadr´ poligraficznà, a wi´c równie˝ poÊrednio wp∏ywajàcym na ocen´ jakoÊci polskiego
systemu szkolnictwa poligraficznego. Analizujàc rozmieszczenie szkó∏ mo˝emy stwierdziç,
˝e sà one rozmieszczone nierównomiernie. Daje si´ zauwa˝yç brak szkó∏ na tzw. Êcianie
wschodniej oraz w Polsce pó∏nocno -zachodniej. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e posiadane
przez Polskà Izb´ Druku dane dotyczàce iloÊci i typów szkó∏ obejmujà szko∏y typowo poligraficzne. Obok tych szkó∏, kszta∏cenie w zawodach poligraficznych na poziomie szko∏y
zasadniczej, prowadzone jest w klasach wielozawodowych, w których uczàca si´ m∏odzie˝
zdobywa w murach szko∏y jedynie wiedz´ z zakresu przedmiotów ogólnych, zaÊ wiedz´
fachowà w zak∏adzie pracy. IloÊç m∏odzie˝y zdobywajàcej w ten sposób zawód poligrafa
stanowi niewielki odsetek w stosunku do iloÊci m∏odzie˝y kszta∏conej w szko∏ach poligraficznych.
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Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania, odnoszàc si´ do postawionego na poczàtku
tych rozwa˝aƒ problemu, musimy stwierdziç, ˝e wi´kszoÊç czynników wp∏ywajàcych na
jakoÊç systemu kszta∏cenia zawodowego poligrafów w Polsce, nie mo˝e byç oceniona pozytywnie, podobnie jak nie sà zadawalajàce wykazane ju˝ uprzednio niskie mo˝liwoÊci zaspokajania przez krajowe szkolnictwo potrzeb polskiej poligrafii. Obok pojawiajàcych si´
jaskó∏ek nadziei na popraw´ sytuacji jakà jest niewàtpliwie np. pakiet nowych programów
nauczania umo˝liwiajàcych kszta∏cenie techników poligrafów na poziomach kilku typów
szkó∏, nierozwiàzane od lat problemy kadry nauczycielskiej, podr´czników, czy te˝ braki
w wyposa˝eniu szkó∏ i warsztatów szkolnych w pomoce dydaktyczne nie pozwalajà na
optymistyczne spojrzenie w przysz∏oÊç. Przysz∏oÊç ta mo˝e okazaç si´ dla szkó∏ poligraficznych tym bardziej trudna, ˝e w najbli˝szych latach czekajà je zmiany wynikajàce z rozpocz´tej w∏aÊnie reformy systemu edukacji.
Czy obecnie szkolnictwo poligraficzne
spe∏nia wymagania rynku pracy ?

NIE
TAK
NIE WIEM

Zarysowane tu problemy szkolnictwa poligraficznego w wi´kszoÊci wynikajà nie ze
z∏ej woli w∏adz oÊwiatowych, dyrektorów szkó∏, czy nauczycieli, lecz z sytuacji ekonomicznej w jakiej przez wiele lat szkolnictwo si´ znajdowa∏o, w jakiej si´ znajduje i w jakiej prawdopodobnie przyjdzie szko∏om rozpoczàç nowe tysiàclecie. Niezwykle dynamicznym, by
nie powiedzieç rewolucyjnym zmianom w technologii poligraficznej, jakie nastàpi∏y
w ostatnich latach i jakie zdajà si´ byç nieuniknione w najbli˝szym czasie, powinno jednak
towarzyszyç adekwatne do tych zmian podwy˝szenie kwalifikacji zawodowych absolwentów szkó∏ poligraficznych oraz zwi´kszenie iloÊci absolwentów do poziomu pozwalajàcego na zaspokojenie potrzeb firm poligraficznych. Aby szko∏y mog∏y si´ wywiàzaç z tak postawionych zadaƒ w stopniu, który b´dzie zadawalajàcy dla polskiej poligrafii, Êrodowisko
poligraficzne powinno udzieliç szko∏om poligraficznym zorganizowanego wsparcia materialnego. Istotnà rol´ w organizacji takiej pomocy mogà odegraç powstajàce w niektórych
regionach lokalne fundacje, wspierajàce Êrodkami pozyskiwanymi od miejscowych firm
tamtejsze szko∏y poligraficzne, czy te˝ wspomniana ju˝ w∏aÊnie reaktywowana Fundacja
Szkolnictwa Poligraficznego na szczeblu ogólnopolskim. Je˝eli obecnie nie wykorzystamy
szans poprawienia sytuacji w zakresie kszta∏cenia kadr dla poligrafii, deficyt dobrze wykwalifikowanych pracowników w naszej bran˝y b´dzie si´ systematycznie powi´ksza∏,
a odpowiedzialnoÊç za ten stan rzeczy b´dzie obcià˝a∏a równie˝ ca∏e Êrodowisko poligraficzne w kraju.

Przypisy:
1 Poruszone w referacie: Nowoczesna technika a upadek typografii? Waldemar Przemyski XVI Ko∏obrzeskie Dni Poligrafii
2 Szkolnictwo poligraficzne w Niemczech - Poligrafika nr 10/97
3 Ministerstwo Edukacji Narodowej o szkolnictwie zawodowym, Warszawa luty 1999
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Dietmar Leischner

Kszta∏cenie zawodowe
i studia kadr
dla przemys∏u poligraficznego
na przyk∏adzie Niemiec.
Zgodnie z tematem mojego referatu chcia∏bym wprowadziç i wyjaÊniç nast´pujàce
poj´cia: dualny system kszta∏cenia zawodowego i bran˝a tzw. “przemys∏ poligraficzny”.
“Dualne kszta∏cenie zawodowe” jest formà nauczania, która obejmuje kszta∏cenie
w wybranym przedsi´biorstwie i nauk´ w szkole zawodowej. Wspólnym celem przedsi´biorstwa, którym odbywa si´ kszta∏cenie i szko∏y zawodowej jest przekazanie wymaganych wiadomoÊci i umiej´tnoÊci w wyuczanym zawodzie. Zadaniem szko∏y zawodowej
jest przekazywanie wiedzy ogólnej i zawodowej; od przedsi´biorstwa wymaga si´ kszta∏cenia przede wszystkim umiej´tnoÊci i wiadomoÊci praktycznych. Program zaj´ç ustalany
jest na podstawie ramowych programów kszta∏cenia.
Przemys∏ poligraficzny by∏ przez wieki uzale˝niony od tradycyjnych technik i zleceƒ
druku. B∏yskawiczny i decydujàcy wp∏yw na rozwój przemys∏u poligraficznego i mediów
majà techniki informacyjne i telekomunikacyjne.
Rozwijajà si´ ciàgle nowe infrastruktury, powstajà nowe rynki i nowe sposoby zarzàdzania przedsi´biorstwem. Obok podstawowego przedsi´biorstwa “Druk/Print” klienci
drukarƒ i przedsi´biorstw zwiàzanych z mediami stykajà si´ z ca∏kiem nowymi dziedzinami dzia∏alnoÊci firmy takimi jak: serwis kreatywno-twórczy, serwis softwarowy oraz serwis
produkcji. Przyk∏adami zastosowania sà: produkcja katalogów, baza danych, publishing
i full-service-publishing. Poprzez rozwój techniki cyfrowej wiele systemów produkcyjnych
w drukarniach zosta∏o uproszczonych lub te˝ zredukowanych, co wp∏yn´∏o równie˝ na
zmian´ zatrudnienia.

1.Struktura systemu kszta∏cenia
w Niemczech
Od szko∏y podstawowej po uniwersytet istnieje, obok szkó∏ ogólnokszta∏càcych, bardzo zró˝nicowany system kszta∏cenia zawodowego, który proponuje drogi kszta∏cenia od
dualnego kszta∏cenia zawodowego a˝ po studia uniwersyteckie.
Poni˝szy wykres pokazuje jakie istniejà mo˝liwoÊci w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Ka˝dy m∏ody cz∏owiek ma mo˝liwoÊç wybrania w zale˝noÊci od oferty i popytu
w systemie zatrudnienia jednego z 360 zawodów i w zale˝noÊci od profilu zdecydowaç
si´ na jednà z dziewi´ciu szkó∏ zawodowych.

111

Mo˝liwoÊci kszta∏cenia szkolnego i zawodowego - WYKRES
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2. Poziomy kwalifikacji zawodowych
Wykwalifikowani pracownicy sà trzonem ka˝dego przedsi´biorstwa i wa˝nym elementem wspó∏zawodnictwa. Poprzez rozwijajàcà si´ globalizacj´ - równie˝ w przemyÊle
poligraficznym - drukarnie i przedsi´biorstwa zwiàzane z mediami muszà ciàgle i systematycznie kszta∏ciç i dokszta∏caç swoich pracowników.
Od roku istnieje nowy model kszta∏cenia tzw. wst´pnego w kszta∏ceniu zawodowym
w przemyÊle poligraficznym. Kszta∏cenie w kierunku “twórca mediów cyfrowych i drukowanych” przebiega na jednym z czterech kierunków specjalizacji i obejmuje w sumie 62
przedmioty obowiàzkowe i dodatkowe.
3 rok kszta∏cenia zawodowego na jednym z czterech kierunków specjalizacji
Konsultant

Projektant

Operator

Technik

______________________________________________________________________
2 rok kszta∏cenia zawodowego : przedmioty obowiàzkowe + 2 przedmioty dodatkowe
1 rok kszta∏cenia zawodowego : przedmioty obowiàzkowe + 1 przedmiot dodatkowy
Koncepcja zdobywania kwalifikacji obowiàzkowych w modelu kszta∏cenia twórcy mediów powinna zostaç zastosowana, w przysz∏ym roku w planie kszta∏cenia w zawodzie
“drukarz”.
Powy˝szy model jest pierwszym poziomem zdobywania kwalifikacji zawodowych
i bazà do dalszego dokszta∏cania pracowników. Poprzez dalsze dokszta∏canie i szkolenia
pracownicy mogà zdobyç dwa nast´pne poziomy kwalifikacji (majster/technik i in˝ynier),
bardzo znaczàce w niemieckim przemyÊle poligraficznym.

3.poziom
kwalifikacji

In˝ynier

Dokszta∏canie/studia

Wy˝sza szko∏a zawodowa

2.poziom
kwalifikacji

Technik

Dokszta∏canie

Technikum

1.poziom
kwalifikacji

Prac. wykwalifikowany

Kszta∏cenie zawodowe

Szko∏a zawodowa

Szko∏a zawodowa: pracownik wykwalifikowany w kierunku twórca mediów,
drukowanie i obróbka dalsza , z mo˝liwoÊcià wyboru kierunku specjalizacji.
Technikum: technik (obecnie kszta∏cenie w kierunku: drukowanie i obróbka papiernicza) , mistrz (w szczególnoÊci instruktor)
Wy˝sza szko∏a zawodowa : in˝ynier (kierunek techniczno-gospodarczy) in˝ynier (kierunek nauczycielsko-naukowy
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3.Struktura i cele
kszta∏cenia techników i in˝ynierów jako kadr kierowniczych.
Znaczàcy wp∏yw na ustalanie celów i treÊci kszta∏cenia techników i in˝ynierów jako kadr
kierowniczych majà nast´pujàce elemeny:sytuacja na rynku pracy , polityka zatrudnienia ,
warunki spo∏eczne oraz rozwój techniczny i gospodarczy.Istotne jest ,aby w procesie kszta∏cenia po∏àczyç wiedz´ ogólnà z wielostronnà wiedzà fachowà. Zatem w procesie kszta∏cenia kadr kierowniczych wspó∏dzia∏ajà wzajemnie ze sobà 3 kompetencje:
Kompetencja
Kompetencja
zawodowa
metodyczna
Kompetencja
socjalna

Wiedza zawodowa powinna byç przekazywana w sposób pragmatyczny z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zaj´cia si´ tzw. “kwalifikacjami kluczowymi”.
Kwalifikacje kluczowe nazwaç mo˝na “ponadzawodowymi zdolnoÊciami” b´dàcymi
w Êcis∏ym zwiàzku z osobowoÊcià. Przyporzàdkowaç je mo˝na nast´pujàcym pi´ciu zakresom:
Kwalifikacje Kwalifikacje
kluczowe
kluczowe

Zasadnnicze
kwalifikacje
jednostkowe

-Dà˝enie do celu
-dok∏adnoÊç
-systematycznoÊç
-zdolnoÊci
organizacyjne
-zdolnoÊci
koordynacji

komunikacja Stosowanie tech- SamodzielnoÊç i Wytrzyma∏oÊç
i kooperacja nik uczenia si´ odpowiedzianoÊç
i myÊlowych
technik pracy

-OtwartoÊç
-umiej´tnoÊç
wspó∏pracy
-zdolnoÊç
wyczuwania si´
-dobry kontakt
z klientem

-Stosowanie
technik uczenia
si´
-abstrahowanie
-umiej´tnoÊç
transferu
-myÊlenie systemowe

-MyÊlenie
-niezawodnoÊç
-przemyÊlne
post´powanie
-umiejàtnoÊç
samokrytyki
-umiej´tnoÊç
obrony
w∏asnego
zdania

-ZdolnoÊç
koncentracji
-wytrwa∏oÊç
-elastycznoÊç

W planach zaj´ç widnieje wiele przedmiotów, które mo˝na przyporzàdkowaç nast´pujàcym blokom przedmiotowym :
a) blok ogólnokszta∏càcy - przedmioty podstawowe,
b) zawodowy blok podstawowy,
c) zawodowy blok praktyczny,
d) blok dodatkowy obejmujàcy prac´ nad projektami i prace dyplomowe.

4.Wymagane
kwalifikacje zawodowe i ich zastosowanie w przemyÊle poligraficznym.
Przy szkoleniu kadr kierowniczych konieczne sà nast´pujàce elementy:
* dobre wykszta∏cenie w zakresie nauk przyrodniczych, informatyka, zarzàdzanie oraz
technika mediów i druku,
* komunikacja (nauka co najmniej jednego lub dwóch j´zyków obcych),
* technologia (teoria i praktyka), produkcja cyfrowa w przemyÊle poligraficznym,
* planowanie i sterowanie produkcjà, rachunkowoÊç (organizacja pracy, kalkulacja,
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gospodarka materia∏owa, obliczanie kosztów i wydajnoÊci, finansowoÊç itp.),
* zarzàdzanie przedsi´biorstwem i personelem, psychologia osobowoÊci, psychologia
przedsi´biorstwa, socjologia pracy, strategia zarzàdzania, organizacja i prawo pracy, marketing, zarzàdzanie i kontrola jakoÊci (planowanie, zapewnianie i kontrola jakoÊci).
Technika - umo˝liwiajà dalsze dokszta∏canie zawodowe i poszerzanie wiedzy ogólnej.
Ich ukoƒczenie pozwala podjàç prac´ na Êrednim i wy˝szym szczeblu kierowniczym.
Technika sà ogniwem ∏àczàcym dualne wykszta∏cenie zawodowe i wykszta∏cenie wy˝sze, a ich absolwenci sà nieodzowni we wdra˝aniu nowych technologii.
Technicy majà dobre szanse zawodowe dzi´ki praktycznym kwalifikacjom zawodowym. Po zdaniu egzaminu paƒstwowego mogà podjàç prac´ w nast´pujàcych dzia∏ach:
rozwój przedsi´biorstwa, planowanie, konstrukcja, kalkulacja, projektowanie, planowanie
i kierowanie produkcjà, sprzeda˝, obs∏uga klienta itd. Technicy sà równie˝ zatrudniani
w dokszta∏caniu zawodowym, kierowaniu kadrà pracowniczà i w zapewnianiu jakoÊci produktu.
Celem studiów w wy˝szej szkole zawodowej jest kszta∏cenie in˝ynierów w dziedzinie
techniki drukowania (na ró˝nych kierunkach specjalizacji). Poprzez zdobytà wiedz´ teoretycznà i praktyczne umiej´tnoÊci sà oni w stanie podjàç prac´ na samodzielnych i odpowiedzialnych stanowiskach w przemyÊle poligraficznym i w bran˝ach pokrewnych.
In˝yniera ze specjalnoÊcià techniki drukowania zatrudnia si´ najcz´Êciej na szczeblach
handlowo-ekonomicznych i technicznych zarzàdzania przedsi´biorstwem.
In˝ynier powinien byç w stanie kierowaç Êrednimi i du˝ymi przedsi´biorstwami jako dyrektor techniczny, dyrektor d.s. handlowych lub dyrektor generalny, jak i kierowaç
swym w∏asnym przedsi´biorstwem. In˝ynierowie poszukiwani sà najcz´Êciej w przedsi´biorstwach kooperujàcych, agencjach reklamowych, przedsi´biorstwach zwiàzanych
z mediami, wydawnictwach, instytutach badawczych .

5.Niezb´dne Êrodki
i wymagania
W celu zapewnienia wysokiego poziomu kszta∏cenia kadr kierowniczych dla przemys∏u poligraficznego stawia si´ technikom i uniwersytetom nast´pujàce wymagania:
– ciàg∏e unowoczeÊnianie programu kszta∏cenia : jego niezb´dnà cz´Êcià sà: wielostronne kszta∏cenie ogólne, dobre podstawy wiedzy zawodowej, metody jej zastosowania
jak i ponadprzedmiotowe kwalifikacje,
– metody nauczania i uczenia si´ dostosowane do treÊci programowych,
– bogaty wybór w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych jest warunkiem przysz∏oÊciowego kszta∏cenia kadr kierowniczych,
JakoÊç kszta∏cenia kadr kierowniczych dla przemys∏u poligraficznego zostanie zachowana jeÊli zostanà spe∏nione nast´pujàce warunki :
– elastycznoÊç programów kszta∏cenia,
– zró˝nicowanie poziomów kwalifikacji,
– nowoczesne wyposa˝enie pracowni,
– dobra kadra nauczycielska nieustannie podnoszàca swoje kwalifikacje zawodowe.
Dietmar Leischner
Dyrektor naczelny
Referent do spraw szkolnictwa i polityki kszta∏cenia
Robert-Koch -Strasse 10
85521 Ottobrunn
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Jo Korten
Grafisch Lyceum Eindhoven

Niekonwencjonalne
êród∏a dochodów
szkó∏ Êrednich

Problem szkolenia kadr poligraficznych tylko nie dotyczy Polski, ale równie˝ obejmuje wszystkie inne kraje. Obecnie szybko rozwija si´ post´p techniczny oraz rosnà wymagania spo∏eczne i socjalne. Nadà˝anie za tymi zmianami jest trudne przede wszystkim dla
przemys∏u poligraficznego ale równie˝ dla szkolnictwa. Zazwyczaj nie ma na to czasu oraz
brakuje pieni´dzy dla nauczania, inwestycji itp.
W tym referacie chcia∏bym przedstawiç jak szko∏a Êrednia mo˝e dzi´ki swej wiedzy
zdobywaç pieniàdze. W Holandii, oprócz normalnych zadaƒ dydaktycznych (nauki m∏odych ludzi), mo˝emy naszà wiedz´ przekazywaç poszczególnym osobom lub grupom
z zak∏adów przemys∏owych i innych instytucji. Mo˝emy za to ˝àdaç pieni´dzy, które zatrzymujemy. Podstawowe szkolenie m∏odzie˝y jest op∏acane przez Paƒstwo, od którego na
podstawie iloÊci studentów otrzymujemy rocznie okreÊlonà dotacj´, która pokrywa koszty
osobowe oraz koszty nauczania. Natomiast dodatkowe nauczanie jest odp∏atne. Pracujemy wi´c w sposób komercjalny. Podobnie jak zak∏ady przemys∏owe jesteÊmy zobowiàzani
do przygotowania rocznego sprawozdania, które przekazujemy naszym w∏adzom.

Ârednia Szko∏a
Poligraficzna
w Eindhoven
Nasza Êrednia szko∏a “Grafisch Lyceum Eindhoven” jest jednà z pi´ciu Êrednich szkó∏
poligraficznych w Holandii. Kszta∏cimy w zakresie poligrafii i przekazu medialnego. Wiek
naszych uczniów waha si´ od 13-23 lat. Nauka trwa 2, 3 i 4 lata przy nauczaniu stacjonarnym jak i zaocznym. Nasze programy kszta∏cenia obejmujà zarówno klasycznà poligrafi´, jak równie˝ wspó∏czesne techniki informacyjne. ¸àcznie kszta∏cimy ok. 1600 uczniów
z zakresu techniki, zarzàdzania i grafiki. W g∏ównych kierunkach nauczania kszta∏cimy
m.in. rzemieÊlników poligraficznych, mened˝erów, grafików, poÊredników poligraficznych, mened˝erów informatycznych itp. Ponadto prowadzimy specjalne kursy dla zak∏adów gospodarczych, a zw∏aszcza dla tych osób, które wymagajà dodatkowego przeszkolenia, dokszta∏cania czy te˝ zmiany kwalifikacji.

Podstawowe
kierunki
nauczania
- iloÊç uczniów
Do naszej szko∏y przychodzà dzieci po szkole podstawowej. U nas zdobywajà podstawowe wykszta∏cenie poligraficzne. Oprócz wykszta∏cenia ogólnego zostajà przygotowani
do zawodów technicznych, mened˝erskich i typograficznych. Jest to pewnego rodzaju
“wyl´garnia zawodowa”.
VMBO (wykszta∏cenie Êrednie)
Nauka podstawowa (4 lata, wiek przyj´tych uczniów wynosi 13-14 lat), 258 uczniów
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Kierunki kszta∏cenia:
A.Techniki poligraficzne (nauczanie stacjonarne i zaoczne); wiek przyjmowanych
uczniów = 17-18 lat
203 uczniów
* asystent poligraficzny (1 rok)

poziom 1

* poligraf zawodowy (2 lata)

poziom 2

* technik poligraf (1 rok)

poziom 3

Uczniowie stacjonarni majà zaj´cia codziennie oraz zaj´cia praktyczne 1 lub 2 dni
w tygodniu w pobliskich zak∏adach poligraficznych. Uczniowie studiów zaocznych sà pracownikami zak∏adów poligraficznych i przychodzà jeden dzieƒ w tygodniu dla podbudowy teoretycznej swojego zawodu.
B. Mened˝erstwo poligraficzne (nauczanie stacjonarne)**
* pracownik handlowy (4 lata)

poziom 4

* pracownik biurowy (4 lata)

poziom 4

* pracownik produkcyjny (4 lata)

poziom 4

* mened˝er informatyczny (4 lata)

poziom 4

C. Grafika (typografia) (nauczanie
ok.17-18 lat

389 uczniów

stacjonarne)**; wiek przyjmowanych uczniów
450 uczniów

* grafik ogólny (4 lata)

poziom 4

* grafik multimedialny (4 lata)

poziom 4

* grafik mody (4 lata)

poziom 4

D. PoÊrednictwo poligraficzne (nauczanie stacjonarna)**; wiek przyjmowanych
uczniów ok.17-18 lat
23O uczniów
* asystent produkcyjny (4 lata)

poziom 4

* sprzedawca (4 lata)

poziom 4

**Wszyscy uczniowie majà jeden rok nauki podstawowej. Od drugiego roku zaczynajà si´ ró˝nice na poszczególnych kierunkach. W czasie trzeciego i/lub czwartego roku
nauki uczniowie majà 9 miesi´cy praktyki w okolicznych zak∏adach poligraficznych.
Absolwenci Âredniej Szko∏y w Eindhoven znajdujà ciekawe i interesujàce miejsca pracy i to nie tylko w zak∏adach poligraficznych ale równie˝ w agencjach reklamowych, w studiach audiowizualnych i multimedialnych, w wydawnictwach, w zak∏adach przygotowywania form drukowych, w dzia∏ach zaopatrzenia i reklamy du˝ych zak∏adów oraz w zak∏adach us∏ugowych. Obecnie dla naszych absolwentów nie istniejà problemy z znalezieniem dobrej pracy.
Wszystko to robimy z naszymi 125 wspó∏pracownikami, z których ok. 100 osób realizuje proces dydaktyczny, a ok. 25 osób pracuje w kierownictwie i administracji oraz
przy pracach us∏ugowych. Struktura i organizacja wszystkich 5 holenderskich Êrednich
szkó∏ poligraficznych jest jednakowa. Wspó∏pracujemy ze sobà i mamy te same programy
dla poszczególnych przedmiotów oraz te same certyfikaty i dyplomy itp., przy czym
wszystko jest oceniane przez Paƒstwo.
Tyle odnoÊnie naszej Êredniej szko∏y poligraficznej w Eindhoven i normalnej nauki
op∏acanej przez Paƒstwo.
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Nauczanie
specjalne
Co jeszcze robimy ?
Oprócz normalnego nauczania zgodnym z holenderskim systemem kszta∏cenia mamy oddzia∏, który zajmuje si´ nauczaniem kontraktowym i stwarza mo˝liwoÊci dalszego
szkolenia, aktualizacji wiedzy oraz szkolenia dla zmiany kwalifikacji. Oddzia∏ ten prowadzi
kursy standardowe oraz kursy zak∏adowe. Pracujemy tutaj komercjalnie, gdy˝ ˝artobliwie
mówiàc nasze dotacje Paƒstwa na szkolenie podstawowe sà za du˝e ˝eby umrzeç (splajtowaç) ale za ma∏e aby ˝yç tj. utrzymaç szko∏´.
A. Kursy podstawowe
Co roku oferujemy pewnà iloÊç kursów podstawowych. Kursy te odbywajà si´ ka˝dego wieczoru w poniedzia∏ek, wtorek i czwartek oraz w sobot´. W zale˝noÊci od rodzaju
kursu ich uczestnicy przebywajà w Szkole 4, 8, 16 albo 32 razy. Kursy sà zazwyczaj op∏acane przez Pracodawców, niekiedy przez PoÊrednictwo Pracy, a tylko nieliczne osoby p∏acà za kurs w w∏asnym zakresie. W poprzednim roku szkolnym l998/1999 w naszych kursach podstawowych uczestniczy∏o 26O osób.
Oto kilka przyk∏adów naszych kursów podstawowych:
Ogólne
* podstawy poligrafii
* podstawy teorii barw
* podstawy zarzàdzania zak∏adem

16 x
8x
8x

Grafika - typografia komputerowa
* fotografia
* grafika (wszystkie dzia∏y)
* typografia

16-96 x
16 x

Prepress
* kurs podstawowy Macintosh/Windows
* Quark X-press
* Ilustrator/Photoshop
* kurs podstawowy sterowania barwami

8
16
16
8

x
x
x
x

Multimedia
* produkcja multimedialna
* kurs podstawowy dêwi´ku
* interaktywnoÊç multimedialna
* fotografia cyfrowa/wideo

16
8
16
16

x
x
x
x

16
16
8
8

x
x
x
x

16
4
4
4

x
x
x
x

Drukowanie
* kurs podstawowy drukowania offsetowego
* drukowanie cyfrowe
* maszyna Heidelberg GTO jednokolorowa
* maszyna Roland 202 dwukolorowa
Procesy po drukowaniu.
* introligatorstwo r´czne
* introligatorstwo maszynowe ma∏oformatowe
* Introligatorstwo z szyciem
* Introligatorstwo z klejeniem
Internet
* Website Design (grafika)
* zaawansowane Website Design

16 x
16 x

Systemy produkcyjne stosowane w przemyÊle poligraficznym i multimediach sà podstawà wyboru naszych kursów od procesów przygotowawczych poprzez drukowanie do
technologii opraw. Wszystkie kursy sà dopasowywane do stawianych wymagaƒ. Kursy sà
prowadzone przez nauczycieli z naszej Szko∏y. Mamy równie˝ list´ specjalistów z przemys∏u poligraficznego, którzy cz´sto nam pomagajà, gdy˝ przekazywanie wiadomoÊci sprawia
im przyjemnoÊç.
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B. Kursy zak∏adowe
Zak∏ady i instytucje z bran˝y poligraficzno-multimedialnej cz´sto potrzebujà szkoleƒ
swych pracowników. JeÊli istnieje grupa i nie jest potrzebny kurs standardowy, poniewa˝
nie odpowiada wszystkim wymaganiom, proponujemy kurs dopasowany do potrzeb danego zak∏adu. Program kursu ustalamy razem z klientem, który tym jest samym wtedy
wspó∏odpowiedzialny za realizowany kurs. Przy dobrej wspó∏pracy klient otrzymuje to co
chcia∏. Na podstawie naszych doÊwiadczeƒ opracowaliÊmy odpowiednià strategi´ prowadzenia rozmów. Program kursu przedstawiamy dopiero po dok∏adnym zapoznaniu si´
z problemami klienta w zakresie szkolenia pracowników. Cz´sto dla ustalenia takiego programu mo˝emy wykorzystaç znaczne cz´Êci naszych kursów standardowych. SzybkoÊç narastania iloÊci kursów zak∏adowych jest zadziwiajàca. Przy obecnym szybkim post´pie
technicznym jest to jednak zrozumia∏e, gdy˝ wszystkie nowe rozwiàzania wymagajà odpowiednio wyszkolonych pracowników. Jest to wi´c rzeczywiÊcie wolny segment rynkowy. Potrzebna jest dobra wspó∏praca pomi´dzy Szko∏à a zak∏adami poligraficznymi. Tutaj
tkwi ogromna si∏a, której si´ nie odkryje w przypadku braku wspó∏pracy pomi´dzy zak∏adami a Szko∏à. Je˝eli wspó∏praca zostanie nawiàzana skorzystajà z niej zarówno zak∏ady
produkcyjne jak i Szko∏a. Zak∏ady otrzymujà odpowiednio przeszkolonych pracowników,
natomiast Szko∏a mo˝e si´ dalej rozwijaç.
Naszym sloganem jest “dok∏adna praca przez perspektyw´”. Ka˝da firma lub grupa
osób mo˝e si´ do nas zg∏osiç w sprawie przeszkolenia w dowolnej dziedzinie poligraficznej. Razem z odpowiednimi pracownikami poszczególnych firm analizujemy potrzeby nauczania i przygotowujemy plan kursu dla okreÊlonej grupy. W tym celu podejmuje si´ nast.
kroki:
-

ustalenie koniecznoÊci przeszkolenia,
okreÊlenie celu nauczania i sk∏adu grupy,
formu∏owanie i analiza celów przeszkolenia,
planowanie nauczania,
zestawienie materia∏ów do nauczania i do przeprowadzenia odpowiednich
demonstracji,
ustalenie wymagaƒ stawianym przeszkoleniu,
realizacja szkolenia,
egzaminy,
opieka poszkoleniowa.

Kto nale˝y do naszych klientów?
Zazwyczaj naszymi klientami sà zak∏ady poligraficzne, które zwracajà si´ do nas
w sprawie przeszkolenia swych pracowników. Przyk∏adowo du˝y zak∏ad gazetowy chce
rozszerzyç wiadomoÊci swych pracowników z teorii barwy, a dla niektórych grup z grafiki
i typografii. Inna drukarnia chce podnieÊç poziom wiadomoÊci swych drukarzy i dla nich
przygotowujemy kurs na temat sterowania drukowania offsetowego. Równie˝ z innych
przemys∏ów przychodzà zainteresowani, przy czym kszta∏cimy wtedy grup´ nauczycieli,
którzy nast´pnie kszta∏cà w∏asnych pracowników. Rozmywajà si´ granice klasycznej poligrafii i wzrasta znaczenie innych Êrodków przekazu i technik sterowanych komputerami.
My przekazujemy nasze informacje z zakresu poligrafii i Êrodków przekazu, niezale˝nie od
tego kto do nas przychodzi. W tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia. W ubieg∏ym
roku szkolnym l998/99 w kursach zak∏adowych uczestniczy∏o 280 uczestników.
Jak to robimy?
W ok. 20 % wykorzystujemy nauczycieli z w∏asnej Szko∏y, gdy˝ nie ka˝dy to potrafi
oraz, jak ju˝ wspomniano, zatrudniamy ró˝nego rodzaju specjalistów, których list´ zgromadziliÊmy w naszym komputerze. Ka˝da taka osoba reprezentuje okreÊlonà specjalnoÊç
i ka˝da ch´tnie przekazuje swà wiedz´ (przewa˝nie w swym wolnym czasie) innym osobom. Poza tym dobrze p∏acimy. Je˝eli to jest konieczne i mo˝liwe zwalniamy naszych nauczycieli z ich pracy podstawowej do prowadzenia w/w kursów. Równie˝ specjaliÊci
z przemys∏u zwalniajà si´ w swoich zak∏adach aby prowadziç zaj´cia. Z tymi osobami podpisaliÊmy odpowiednià umow´ i jeÊli sà potrzebni to zwracamy si´ do nich. Najlepszym rozwiàzaniem jest wspó∏praca nauczyciela ze Szko∏y ze specjalistà z zak∏adu produkcyjnego,
gdy˝ wtedy wzajemnie sobie pomagajà. Jak ju˝ wspomniano wspó∏praca pomi´dzy Szko∏à a zak∏adami przemys∏owymi (pracownikami zak∏adowymi) jest dotychczas nieznanà si∏à. Nasi koledzy mogà na swe ˝yczenie bezp∏atnie uczestniczyç np. w kursie prowadzonym przez swego koleg´ ze Szko∏y. Mogà oni równie˝ bezp∏atnie zapoznaç si´ z targami
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i odpowiednimi seminariami. Przez takà wspó∏prac´ wytwarza si´ wysoko wykwalifikowana grupa nauczycielska do realizacji wszelkich zadaƒ dydaktycznych.
Co jest naszà specjalnoÊcià?
Naszà specjalnoÊcià sà zabezpieczenia papierów wartoÊciowych. W tej dziedzinie pracujemy od 1990 r. Chodzi tu o znaki zabezpieczajàce, które znajdujà si´ na papierach wartoÊciowych i które umo˝liwiajà stwierdzenie ich autentycznoÊci. Takie znaki zabezpieczajàce zostajà wprowadzone w czasie produkcji papieru (np. znaki wodne), w czasie drukowania (np. za pomocà specjalnych farb i ró˝nych technik drukowania) oraz w czasie wykaƒczania odbitek (np. przez t∏oczenia i specjalne warstwy zabezpieczajàce). Pod papierem wartoÊciowym rozumie si´ m.i. banknoty, paszporty, dokumenty identyfikacyjne, karty kredytowe, certyfikaty, bilety kinowe oraz wiele dokumentów ró˝nych urz´dów. Równie˝ opakowania sà w tym zakresie bardzo wa˝ne. Istniejà obecnie setki dokumentów
i papierów wartoÊciowych, które powinny zawieraç znaki zabezpieczajàce umo˝liwiajàce
stwierdzenie ich autentycznoÊci i zapobiegajàce fa∏szerstwom.
Kto nale˝y do naszych klientów z zakresu zabezpieczeƒ papierów wartosciowych?
Naszymi klientami z zakresu zabezpieczeƒ papierów wartoÊciowych sà organizacje
policyjne (kontrolerzy), drukarze papierów wartoÊciowych oraz niektórzy dostawcy materia∏ów do produkcji papierów wartoÊciowych. Dla ka˝dej grupy zostaje dopasowany odpowiedni program. Mogà si´ zg∏osiç tylko organizacje, gdy˝ pojedyncze osoby nie sà
przyjmowane. Kursy te cieszà si´ najwi´kszym zainteresowaniem w policji. W Holandii
przeszkolono w tym zakresie ok. 400 policjantów w czasie 10-dniowych kursów (9 godzin
ka˝dego dnia).
Przy wspó∏pracy z holenderskà policjà i w∏adz Unii Europejskiej w Brukseli w 1992
rozpocz´liÊmy 14-dniowe kursy dla grupy osób z ca∏ej Europy. Kursy te sà prowadzone
z t∏umaczami w 11 j´zykach. Obecnie w sposób sta∏y po 2 osoby z ka˝dego kraju Unii Europejskiej uczestniczy w takich kursach, jest to wi´c 30 pracowników policji, którzy w ciàgu 14 dni sà naszymi goÊçmi. Kursy prowadzimy przy wspó∏pracy z Szko∏à Policyjnà w Zutphen. Równie˝ inne grupy zagraniczne by∏y naszymi goÊçmi.
Dotychczas mieliÊmy nast. klientów:
- policja narodowa i sàdy

400

- organizacje cywilne

100

- drukarnie papierów wartoÊciowych

100

- komisje paszportowe (2x)
- mi´dzynarodowa policja i sàdy europejskie
- mi´dzynarodowe grupy poza Europà

20
130
20

- seminaria, warsztaty robocze, wystawy
Jak ju˝ wspomniano istnieje tu znaczne zapotrzebowanie rynkowe. Wy˝ej wymienieni
klienci ponawiajà swoje propozycje szkoleniowe. W listopadzie znowu b´dziemy mieli kurs
trwajàcy 14-dni. Obecnie prowadzone sà rozmowy z bankami. Wraz z nowà walutà Euro
równie˝ pracownicy banku chcieliby poznaç wszystkie znaki zabezpieczajàce nowe banknoty, poniewa˝ prawdopodobnie równie˝ fa∏szerze przygotowujà si´ do nowej waluty.

Wymagania,
zalety i wady
nauczania
specjalnego
JeÊli Szko∏a przewiduje prowadzenie dzia∏alnoÊci kursowej, to nale˝y to dok∏adnie
rozwa˝yç i przemyÊleç. To nie rozwija si´ samorzutnie. Nale˝y bardzo dobrze i ekonomicznie pracowaç. Normalne zobowiàzania Szko∏y nie wystarczajà. Tu powstajà zobowiàzania
do osiàgni´cia okreÊlonych rezultatów. Nale˝y zawsze dostarczyç to co obiecano i sprzedano klientowi. To wszystko oznacza du˝e zmiany dla Szko∏y.
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Poziom wiedzy
Szko∏a musi zabezpieczyç odpowiedni stan wiedzy, co dotyczy równie˝ poszczególnych nauczycieli. Szko∏a musi byç na bie˝àco, to znaczy musi znaç aktualny stan techniki,
musi wiedzieç, co dzieje si´ na rynku i musi si´ do tego dostosowaç. W przeciwnym przypadku nie utrzyma klientów. To dotyczy ka˝dej formy kszta∏cenia. JeÊli Szko∏a reprezentuje odpowiedni poziom, to jest to wa˝niejsze ni˝ same pieniàdze. Wynika z tego, ˝e Szko∏a musi byç bardzo dobra.
Sprzedawanie wiedzy
JeÊli posiada si´ dobrà wiedz´ to dlaczego przekazywaç jà tylko m∏odym ludziom,
którzy jeszcze nie pracujà i którzy b´dà mogli jà wykorzystaç dopiero póêniej w czasie swej
pracy zawodowej. Nale˝y jà równie˝ przekazywaç tym ludziom, którzy jej aktualnie potrzebujà jako pracownicy szybko rozwijajàcych si´ zak∏adów. Obecnie przy szybko rozwijajàcym si´ post´pie technicznym zak∏ady domagajà si´ odpowiednich szkoleƒ aby podnieÊç wiadomoÊci swoich pracowników. JeÊli Szko∏a potrafi to dobrze i szybko dostarczyç,
to klient równie˝ ch´tnie i dobrze za to zap∏aci.
Wykorzystanie budynku szkolnego
Ka˝da szko∏a zazwyczaj posiada odpowiedni internat oraz budynek wyposa˝ony
w komputery, maszyny drukujàce, urzàdzenia introligatorskie itp. Zazwyczaj budynek
szkolny z pe∏nym wyposa˝eniem nie jest efektywnie wykorzystywany. Pod koniec tygodnia
oraz popo∏udniami okna szkó∏ sà zazwyczaj ciemne. Ponadto uczniowie majà od czasu do
czasu wakacje oraz sà okresy egzaminów i absolwenci stosunkowo szybko koƒczà rok
szkolny. Tym samym pomieszczenia z cennym wyposa˝eniem zazwyczaj przez 20 tygodni
w czasie roku nie sà wykorzystywane. Tutaj le˝à du˝e mo˝liwoÊci. W czasie wolnym mo˝na organizowaç ró˝nego rodzaju kursy. Wieczorami, w soboty oraz w czasie wakacji istniejà mo˝liwoÊci efektywnego wykorzystania budynku wraz z cennymi urzàdzeniami. Kto
mo˝e byç przeciwny. Prawie nie trzeba dodatkowo inwestowaç.
Inne zwyczaje
Nale˝y zmieniç niektóre zwyczaje szkó∏ i ich nauczycieli jak równie˝ sztywne plany godzinowe oraz przepisy obowiàzujàce w niektórych krajach itp. Nie wystarczy byç tylko
obecnym nale˝y jeszcze dodatkowo tworzyç, co mo˝e byç pozytywnie ocenione przez
klientów. Niektórzy nauczyciele pracujà jak specjaliÊci wàskiego zakresu i sà nastawieni
tylko na swój zawód i tylko na siebie, i jest im dobrze tylko z podstawowymi zaj´ciami dydaktycznymi. “Nale˝y wyjÊç z swej w∏asnej kuchni, a˝eby razem gotowaç tak by wszyscy
klienci mieli co jeÊç”. Szko∏a powinna posiadaç grup´ bardzo aktywnych nauczycieli. Szko∏y powinny zmieniç swà sztywnà organizacj´ z pojedynczymi specjalistami w elastycznà
samosterujàcà grup´, która jest pozytywnie nastawiona do klientów. Nie nale˝y pracowaç
tylko dla siebie, ale ka˝dy cz∏onek grupy powinien widzieç rynek i klienta. Nale˝y wspó∏pracowaç z zak∏adami poligraficznymi. To zale˝y jednak nie tylko od Szko∏y ale równie˝ od
zak∏adów poligraficznych. Jest to wiec zadanie dla przemys∏u poligraficznego.
TrudnoÊci
Normalna szko∏a jest sztywnà organizacjà. Pracuje si´ w niej wg. planu zaj´ç i wszystko jest uregulowane. Nie ma ˝adnej elastycznoÊci, nie mo˝na niczego zmieniaç ani dopasowywaç. Przygotowanie nowych programów nauczania wymaga wiele czasu itd. Do zaj´ç dodatkowych nale˝y podchodziç bardzo elastycznie, nale˝y szybko i dobrze pracowaç
i nale˝y obs∏u˝yç klienta wtedy kiedy on tego chce. Nie mo˝na powiedzieç np “my obecnie nie mamy czasu” lub “my obecnie mamy wakacje”. Te wymagania ró˝nià si´ od dotychczasowych przyzwyczajeƒ. Dlatego w miar´ mo˝liwoÊci nale˝y jak najwi´cej organizowaç oddzielnie a˝eby zapobiec ew. trudnoÊciom.

Zaj´cia praktyczne
Przygotowanie pomieszczeƒ do zaj´ç praktycznych musi byç perfekcyjnie dobre. Nie
mo˝e niczego brakowaç, a wszystkie urzàdzenia powinny w∏aÊciwie dzia∏aç. Nale˝y stosowaç aktualne programy komputerowe. Praca z starymi programami nie jest akceptowana.
Jest zrozumia∏e samo przez si´, ˝e ten który musi p∏aciç powinien równie˝ uzyskaç odpowiednià jakoÊç.
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Podsumowanie
nauczania
specjalnego
Wady:
*
*
*
*
*

nale˝y zmieniç zwyczaje personelu, (co nie jest takie ∏atwe),
przyj´cie nowych zwyczajów zajmuje sporo czasu,
nale˝y pracowaç poza normalnymi godzinami,
nie ka˝dy nauczyciel nadaje si´ do tego celu (20%),
pomieszczenia muszà byç bardzo dobrze przygotowane
( co mo˝e byç równie˝ zaletà),
* w szkole istniejà dwa ró˝ne systemy organizacyjne,
co prowadzi nieraz do nieporozumieƒ,
* bywajà nieraz k∏opoty z przepisami, które ograniczaja realizacj´ niektórych
zagadnieƒ.
Zalety:
* dodatkowe Êrodki finansowe,
* bardzo dobra opinia Szko∏y,
* nauczyciele posiadajà uaktualnione wiadomoÊci,
* dobre stosunki z zak∏adami poligraficznymi,
* nauczanie doros∏ych daje wiele satysfakcji,
* dobre powiàzania z rynkiem,
* efektywniejsze wykorzystanie posiadanych urzàdzeƒ i pomieszczeƒ.
Praca komercyjna w szkole nie jest popularna. Niektórzy bojà si´ jej, chocia˝ nie jest
to nic nienormalnego. Brakuje doÊwiadczeƒ. Sà jednak koledzy, którzy to potrafià i chcieliby tak pracowaç, gdyby tylko by∏y takie mo˝liwoÊci. Dlaczego nie spróbowaç? Mogà równie˝ wystàpiç jakieÊ trudnoÊci z przepisami, które w ka˝dym kraju sà inne. Dobra wspó∏praca z zak∏adami poligraficznymi jest jednak tym, co wszyscy powinni rozwijaç. Jest ona
korzystna dla obu stron i dlatego powinno si´ wykorzystaç takà szans´. Taka wspó∏praca
rozwija komercjalnie. W koƒcu sprzedaje si´ swojà wiedz´. MyÊmy zebrali stosunkowo du˝o doÊwiadczeƒ i dobrze na tym wychodzimy. Ka˝demu radz´ podjàç ten wysi∏ek. JeÊli podejmujecie takie metody nauczania jestem gotów pomóc, jak tylko to sobie za˝yczycie.
Równie˝ mo˝liwe jest zwiedzenie naszej Szko∏y. Mam nadziej´, ˝e odpowiedzia∏em na
problemy zwiàzane z tematem referatu pt. “Niekonwencjonalne êród∏a dochodu szkó∏
Êrednich”.
Grafisch Lyceum Eindhoven
Von Flotowlaan 1
5653 AD Eindhoven
Die Niederlande (Holandia)
PO-Box 872
Tel. 0031 40 2591 391
Fax: 0031 40 2591 311
E-mail: korten @ischv.nl
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Prof. dr Bernd Kaiser - Heidelberger
Druckmaschinen AG

Print Media
Academy
w Heidelbergu

Przemys∏ poligraficzny znajduje si´ w fazie ciàg∏ych zmian, które obejmujà wszystkie
procesy produkcji druków, jak równie˝ przejÊcie do firm medialnych.
Zmiany te sà cz´Êciowo uwarunkowane rozwojem w dziedzinie drukarstwa:
-maszyny drukarskie stajà si´ nie tylko coraz bardziej wydajne, lecz tak˝e skomplikowane i sterowane coraz to bardziej rozbudowanà elektronikà i oprogramowaniem
-proces drukowania cyfrowego ciàgle si´ rozwija i jest udoskonalany
-wczeÊniej rozdzielone procesy produkcji druków ∏àczà si´ coraz cz´Êciej w systemy
obejmujàce przygotowalni´, drukowanie i operacje wykoƒczeniowe czyli – prepress, press
i postpress.
Z drugiej strony zaÊ znacznie zmieniajà si´ rynki, a w zwiàzku z tym wymagania stawiane drukarniom. Drukarnie muszà przyjmowaç wyzwania, znajdowaç odpowiedzi i rozwiàzania, aby móc przetrwaç na rynku. Oznacza to, ˝e obok ciàg∏ego poszerzania wiedzy
technicznej, potrzebujà coraz wi´kszej wiedzy i kompetencji w zakresie zarzàdzania oraz
zmian strukturalnych i organizacyjnych, aby mog∏y umocniç swojà pozycj´ rynkowà
w przysz∏oÊci i sprostaç wymaganiom rynku.
Firma Heidelberger Druckmaschinen AG, oferujàc rozwiàzania systemowe, chce towarzyszyç swoim klientom w tej drodze i dlatego te˝ powo∏a∏a do ˝ycia Print Media Academy. Z szeroko rozbudowanego programu naukowo-szkoleniowego Print Media Academy b´dà mogli korzystaç zarówno klienci Heidelberga, jak i ludzie dzia∏ajàcy w bran˝y poligraficznej oraz pracownicy firmy.
Paleta propozycji obejmuje nie tylko techniczne aspekty zwiàzane z maszynami, urzàdzeniami i systemami Heidelberga, lecz tak˝e szkolenia z zakresu zarzàdzania, kongresy,
konferencje i spotkania, personal skills i kierunek studiów podyplomowych “Print Manager” z mi´dzynarodowym certyfikatem.
Grupami docelowymi sà: drukarnie, dyrektorzy techniczni i handlowi drukarƒ i firm
medialnych, agencje, studenci i pracownicy naukowi szkó∏ wy˝szych, zawodowych, technicznych i uniwersytetów, doradcy, zwiàzki, organizacje oraz pracownicy Heidelberga.
Zmiany na rynku dotyczà nie tylko niemieckich i europejskich przedsi´biorstw poligraficznych, lecz tak˝e firm na ca∏ym Êwiecie. Dlatego te˝ Print Media Academy b´dzie mia∏a swoje filie w ró˝nych regionach. Te poszczególne akademie b´dà ze sobà po∏àczone
przez globalnà sieç. B´dà pracowa∏y wed∏ug tych samych standardów i b´dà w stanie na
miejscu uwzgl´dniaç regionalnà specyfik´.
Aby podkreÊliç znaczenie wykszta∏cenia i dokszta∏cania, buduje si´ dla PMA w Heidelbergu nowy budynek, w którym skoncentrujà si´ dzia∏ania szkoleniowe niedost´pne w filiach regionalnych.
Dzi´ki PMA Heidelberger Druckmaschinen AG jest w stanie przygotowaç swoich
klientów, pracowników jak równie˝ ca∏y przemys∏ graficzny na nadchodzàce zmiany oraz
towarzyszyç im w drodze do pomyÊlnej przysz∏oÊci.
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Zagadnienie ciàg∏ego
kszta∏cenia zawodowego
w bran˝y poligrafiicznej
za pomocà nauczania
na odleg∏oÊç
1. Wp∏yw Nowych Technologii
Informatycznych
na technologie
poligraficzne
Intensywny rozwój nowych technologii informatycznych (NTI) i Êrodków telekomunikacji (TK) spowodowa∏, ˝e pojawi∏y si´ nowe rodzaje organizacji i nowe rodzaje zawodów
w takiej tradycyjnej bran˝y jak poligrafia i wydawnictwo. Sà to na przyk∏ad takie organizacje jak wydawnictwa rozproszone, w których spotykamy takich specjalistów jak: administratorzy sieci komputerowych, operatorzy telekomunikacyjni, mened˝erowie “workflow”, graficy komputerowi i inni.
W znacznym stopniu podstawà NTI w bran˝y poligraficznej i wydawniczej jest organizacja sieciowa nie tylko osobnych procesów produkcyjnych, ale i ca∏ych cyklów, co z kolei powoduje tworzenie nowych typów technologii, nowych wyrobów i nowych rodzajów
us∏ug. W tym sensie mo˝na mówiç o technologii “computer-to-plate”, “computer-toprint”, o us∏udze “print-on-demand”, o takich wyrobach jak elektroniczny katalog towarów i us∏ug, wydania elektroniczne i wielu innych. NTI zmieniajà funkcyjnà struktur´
przedsi´biorstwa poligraficznego. Takie komponenty przedsi´biorstwa poligraficznego jak
“prepress”, drukowanie, introligatorstwo, które wczeÊniej mog∏y byç realizowane tylko
w ramach jednej fabryki teraz mogà dzia∏aç samodzielnie. Wynikiem takich radykalnych
i szybkich zmian oraz post´pujàcej komputeryzacji procesów produkcyjnych jest wysokie
tempo dezaktualizacji wiedzy zawodowej, co zmusza do ciàg∏ego kszta∏cenia zawodowego.
Gdyby dokonaç analizy obszaru i struktury wiedzy, która by∏a u˝ywana przez zawodowych poligrafów w latach 50-60 i w latach 90 XX wieku, jasnym stanie si´, ˝e dziÊ mamy do czynienia z zupe∏nie innym zawodem (specjalnoÊcià). Ze punktu widzenia dydaktyki nauczenie specjalnoÊci oznacza, ˝e potrzebne jest okreÊlenie trzech “znaç, umieç, robiç”. “Znaç” jest to teoretyczna wiedza z obszaru odpowiedniej nauki. “Umieç” to umiej´tnoÊç u˝ywania teoretycznej wiedzy w praktyce, czyli ogólnych zasad technologicznych
danej specjalnoÊci. “Robiç” to umiej´tnoÊç pracy na stanowisku odpowiedniej technologii.
NTI i TK spowodowa∏y du˝e zmiany tych trzech sk∏adników w odniesieniu do znacznej cz´Êci poligrafii.
Na przyk∏ad wczeÊniej dzia∏alnoÊç technologa drukowania offsetowego wymaga∏a
wiedzy o podstawach procesów fizyko-chemicznych naniesienia farb na formy i papier.
Technolog powinien by∏ r´cznie i wed∏ug w∏asnej oceny nastawiaç parametry procesu offsetowego. Wszystkie operacje pracownik obs∏ugujàcy maszyn´ offsetowà wykonywa∏ samodzielnie.
W porównaniu z tym operator maszyny drukujàcej Speedmaster 74 (firmy Heidelberg) musi znaç:
* zasady budowy i funkcjonowania systemów zarzàdzania kolorem (Color Manage-
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ment System - CMS) w dwóch strefach: komputerowej (monitor i proofing) i fizycznej - odwzorowanie na papierze oraz w∏aÊciwy dobór rodzaju farby,
* zasady sterowania programowego (kontroler mikroprocesorowy) maszyny drukujàcej,
* metody densytometrii elektronicznej za pomocà modu∏u Computer Print Control
(CPC),
musi umieç:
* ustaliç balans parametrów technologicznych procesu drukowania
musi dokonaç:
* ustalenie za pomocà pulpitu sterowniczego odpowiednich trybów drukowania.
* uruchomienia i zatrzymania procesu offsetowego,
* kontroli jakoÊci druku i zgodnoÊci z zadanym wzorcem za pomocà CPC i pulpitu sterowniczego,
Ten przyk∏ad pokazuje, ˝e wspó∏czeÊni zawodowi poligrafowie powinni opanowaç
“komputerowà poligrafi´” na poziomie teoretycznym, technologicznym i praktycznym.

2. Niektóre
aspekty socjalne
rozwoju bran˝y
Rozwój rynkowego ustroju gospodarczego spowodowa∏, ˝e w krótkim czasie powsta∏a du˝a iloÊç ró˝nych wydzia∏ów poligraficznych: agencje reklamowe, drukarnie, wydawnictwa, introligatornie, studia projektowe. W Êrednich i du˝ych miastach takie wydzia∏y zajmujà znacznà cz´Êç rynku pracy. KonkurencyjnoÊç produkcji poligraficznej wymaga
cz´stej zmiany i odnawiania sprz´tu technicznego, a tak˝e ciàg∏ego kszta∏cenia kadr, co
z kolei znaczne zwi´ksza koszty produkcji. Istnieje du˝a iloÊç czynników organizacji biznesu poligraficznego, które majà znaczny wp∏yw na wydatki, na przyk∏ad poszukiwanie odpowiedniego segmentu rynku, okreÊlenie jakoÊci i nak∏adu wydania i inne (Zaikin, Kusztina, 98 r.). Ale z socjalnego punktu widzenia na organizacj´ biznesu w poligrafii najwi´kszy wp∏yw ma zagadnienie tworzenia rozproszonych zak∏adów i fabryk majàcych jedno
centrum koordynacyjne, co zapewnia mo˝liwoÊç elastycznego reagowania na wymagania
rynku produkcji i propozycji rynku pracy.
Architektura nowoczesnych systemów wydawniczych opiera si´ na ideologii “klientserwer”. Przyk∏ad tej architektury przedstawiony jest na rys. 1 (a,b). Fragment “a” pokazuje trójstopniowà koncepcj´ budowy RSI (Rozproszony System Informacyjny): baza danych,
aplikacje, interfejs u˝ytkownika. Fragment “b” pokazuje przyk∏ad realizacji tej koncepcji
w RSI firmy Scitex.

Rys. 1. Architektura RSI
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Jàdro tej architektury stanowi baza, na której zbudowane sà wszystkie aplikacje. Aplikacje odpowiedzialne sà za rozwiàzania oddzielnych zadaƒ. Trzecim poziomem tej architektury sà urzàdzenia do wprowadzania i wyprowadzania informacji.
Analiza rozwoju systemów wydawniczych wskazuje, ˝e najbardziej efektownymi inwestycjami sà inwestycje zwiàzane ze sprz´tem telekomunikacyjnym. Oznacza to, ˝e
wszystkie zadania stacji roboczych do przetwarzania tekstu, grafiki, ilustracji, stacji przygotowywawczych do drukowania - powinny byç zintegrowane w architektur´ klienta,
a wszystkie zadania rutynowe powinny byç realizowane na serwerze. W tej architekturze
serwer pe∏ni rol´ centralnej bazy danych do przechowywania i organizacji danych oraz do
centralnego zarzàdzania danymi. System zarzàdzania bazà danych spe∏nia funkcj´ odÊwie˝ania i reorganizacji danych w plikach tekstowych, graficznych, ilustracyjnych, nadaje
plikom atrybuty do ich przeszukiwania, modyfikacji i zintegrowanego sk∏adania w strony
poligraficzne. Serwer bierze na siebie równie˝ funkcje optymalnego rozmieszczania danych i ustalania powiàzaƒ krzy˝owych mi´dzy nimi. W zintegrowanej bazie danych wa˝na jest kartoteka plików z ustaleniem ich wersji, która jest dost´pna dla operatora.
Nast´pny poziom u˝ywania RSI mo˝emy oglàdaç patrzàc na struktur´ firm Heidelberg, Agfa i innych, które zbudowane sà w oparciu o Êwiatowà kooperacj´ samodzielnych
wydzia∏ów i fabryk. Samodzielne wydzia∏y i fabryki powiàzane pomi´dzy sobà i centrum
koordynacyjnym kana∏ami telekomunikacyjnymi, mogà byç rozmieszczane w pewnej odleg∏oÊci od miasta ( np. na peryferiach). W taki sposób mo˝liwe jest zatrudnienie cz´Êci
mieszkaƒców peryferyjnych dzielnic.
Kolejnym zagadnieniem jest tworzenie i u˝ywanie sieci telekomunikacyjnej do kszta∏cenia zawodowego na odleg∏oÊç. Nauczanie na odleg∏oÊç czyli Distance Learning istnieje
ju˝ od kilku lat jako naukowo-dydaktyczna dzia∏alnoÊç, w tej dziedzinie stworzone zosta∏y pewne standardy na opracowanie infrastruktury i Êrodowiska programowo-technicznego, ale nasycenie tej infrastruktury i Êrodowiska odpowiednimi informacjami i specjalizowanymi materia∏ami dydaktycznymi, tak zwanymi courseware, powstaje ka˝dorazowo
dzi´ki zawodowej wspó∏pracy specjalistów z odpowiedniej dziedziny z dydaktykami, projektantami scenariusza, programistami sieciowymi, czy programistami multimediów.
W przypadku rozproszonej struktury wydawnictwa, sieci telekomunikacyjne, które podtrzymujà zwiàzek pomi´dzy lokalnymi wydzia∏ami wydawnictwa mogà byç u˝ywane jako
Êrodowisko dla zdalnego nauczania zawodowego pracowników. Ponadto komputerowe
stanowisko pracownika, w∏àczone w sieç telekomunikacyjnà, jednoczeÊnie mo˝e byç u˝ywane jako stanowisko w sieci Distance Learning. Taka sytuacja jest najlepszym rozwiàzaniem zagadnienia ciàg∏ego kszta∏cenia zawodowego, pod warunkiem, ˝e ju˝ istnieje z jednej strony odpowiedni courseware, a z drugiej strony wydawnictwo ma dost´p do serwera Centrum Zdalnego Nauczania. Centrum Zdalnego Nauczania mo˝e byç jednym z wydzia∏ów rozproszonej struktury wydawnictwa, jak równie˝ mo˝e nale˝eç do jakiegoÊ Uniwersytetu. Âwiatowej firmy, takie jak Heidelberg, majà w∏asnà komercyjnà Akademi´, która prowadzi kszta∏cenie zawodowe. Warto podkreÊliç jeszcze jeden dodatkowy aspekt socjalny - mo˝liwoÊç tworzenia miejsc pracy dla pewnych grup niepe∏nosprawnych. W∏àczony w sieç domowy komputer, na którym jest mo˝liwe prowadzanie redagowania i ∏amania, mo˝e byç u˝ywany jako stanowisko robocze dla osoby niepe∏nosprawnej.
Zatem niektóre aspekty socjalne rozwoju bran˝y mogà byç rozwiàzane przez tworzenie zawodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i wykorzystywanie metody nauczania na
odleg∏oÊç.

3. Materia∏y dydaktyczne DL
DL - jest zintegrowane Êrodowiskiem w jednakowym stopniu dostosowanym do ró˝nych rodzajów procesów nauczania takich jak: podstawowe nauczanie regulaminowe,
kszta∏cenie zawodowe, konferencje tematyczne czy autodydaktyka. Podstawowà zasadà
DL jest to, ˝e nauczyciel i uczeƒ mogà byç oddaleni od siebie na dowolnà odleg∏oÊç, a jednoczeÊnie mogà wymieniç ze sobà informacje, wiedz´, dokumenty, prowadziç dialog. Taka wymiana mo˝e byç zrealizowana w trybie czasu rzeczywistego lub wed∏ug rozk∏adu w zale˝noÊci od uzgodnionego harmonogramu. Informacja, wiedza, dokumenty, scenariusze dialogów - sà to materia∏y dydaktyczne. Materia∏y dydaktyczne mogà mieç ró˝ne
cele:
* planowanie i udost´pnianie informacji, na podstawie której mo˝liwe jest opracowanie indywidualnego programu nauczania,
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* courseware - materia∏ do wykonania samokszta∏cenia ( treningu),
* testy - to sà materia∏y, na podstawie opracowania których uczniowie mogà otrzymaç certyfikat.
Podstawowà zasadà budowy dydaktycznych materia∏ów DL sà:
* interaktywnoÊç,
* hipertekstowoÊç / hipermedialnoÊç,
* modu∏owoÊç.
Przygotowane w taki sposób materia∏y dydaktyczne przedstawiajà sobà ca∏oÊç tekstu,
grafiki, audio-, wideo-, fragmentów animacji, powiàzanych pomi´dzy sobà przez hiperzwiàzki.
Taki sposób przedstawienia materia∏u daje mo˝liwoÊç nie tylko czytania sekwencyjnego, ale równie˝ wed∏ug ró˝nych aspektów (indeksów). Aspekt to punkt widzenia, okreÊlony w pewnym zakresie wiedzy. Odpowiada mu poj´cie podstawowe. TreÊç materia∏ów dydaktycznych DL przygotowanych dla pewnego przedmiotu ma dwa sk∏adniki: hierarchi´
(sieç) poj´ç i hipertekst. Obydwa te sk∏adniki przygotowuje si´ za pomocà specjalnego
oprogramowania jako interaktywny courseware. Hierarchia lub sieç semantyczna poj´ç to
ca∏oÊç wszystkich podstawowych poj´ç przedmiotu. Do ka˝dego poj´cia podana jest definicja tekstowa, oprócz tego, je˝eli to jest mo˝liwe, do takiej definicji mogà byç dodane
multimedialne informacje, dotyczàce tego poj´cia (graficzne, audio-, wideo-, animacyjne
i inne). Wszystkie poj´cia powinny byç powiàzane pomi´dzy sobà relacjami: “ca∏oÊç cz´Êç”, “funkcja - materia∏”, “model - technologia” i tak dalej. Struktura i sens relacji
w hierarchii lub sieci semantycznej poj´ç zale˝y od treÊci przedmiotu. Opracowanie hierarchii lub sieci semantycznej poj´ç do przedmiotu warunkowane jest zawodowà wspó∏pracà specjalisty z danej dziedziny i dydaktyka. Dla komputerowej realizacji hierarchii lub
sieci semantycznej poj´ç istnieje wystarczajàca iloÊç oprogramowania. Najprostsze i najbardziej popularne z nich to PowerPoint. Hipertekst jest tekstowym plikiem wyk∏adów
z przedmiotu, w którym za pomocà dost´pnych Êrodków oprogramowania, has∏a nale˝àce do hierarchii lub sieci semantycznej poj´ç, przedstawione sà jako “goràce s∏owa - hot
word”. Ka˝de “goràce s∏owo” jest interaktywne, co oznacza, ˝e przy klikaniu tego s∏owa
myszkà, program prowadzi ucznia do definicji poj´cia i dalej wed∏ug istniejàcych relacji.
Je˝eli “goràce s∏owo” jest znajome i jasne, uczeƒ nie klika na danym s∏owie i czyta dalej.
Skutkiem takiego sposobu czytania jest to, ˝e:
* fragment tekstu wyk∏adu, w którym znajduje si´ niejasne dla ucznia poj´cie, mo˝e
byç rozszerzony definicjami i obrazami (schemat, wideo, fotografie) tego poj´cia (mówimy, ˝e to jest kontekst poj´cia),
* przez relacj´ mo˝liwe jest wyjaÊnienie, do którego najbardziej ogólnego poj´cia nale˝y “goràce s∏owo”,
* mo˝liwe jest wielokrotne u˝ywanie relacji dla wyjaÊnienia znaczenia poj´ç.
Na rys. 2 pokazany jest ogólny schemat przygotowania materia∏ów dydaktycznych na
podstawie istniejàcych monografii lub podr´czników. Na rys. 3 pokazany jest fragment
sieci semantycznej z tematu “rastrowanie”.
Taki sposób przygotowania materia∏ów dydaktycznych daje mo˝liwoÊç samokszta∏cenia i treningu, a dodatkowo kszta∏tuje pierwsze nawyki w pracy z komputerem. Materia∏y dydaktyczne mogà byç przygotowane na ró˝nych noÊnikach: na dyskietkach, CD, jak
równie˝ mogà byç udost´pniane przez sieç.
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Rys 2. Fragment tekstu wyk∏adu w dziedzinie redagowania
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Rys 3. Przyk∏ad fragmentu sieci semantycznej z tematu “rastrowanie”
Przedstawiony schemat i fragment sieci semantycznej pokazuje, ˝e proces przygotowania materia∏ów dydaktycznych wymaga szerokiej wiedzy z danej dziedziny i umiej´tnoÊci przeprowadzenia strukturalnej analizy tekstów.

4. Organizacja
procesu nauczenia w Êrodowisku DL
Proces zdalnego nauczania mo˝e byç w ró˝nym stopniu zautomatyzowany. Z najwi´kszym stopniem automatyzacji mamy do czynienia wówczas, gdy zdalne nauczanie
zrealizowane jest w oparciu o internetowà baz´ danych, która jest udost´pniona uczniom
przez Internet. Poniewa˝ takie rozwiàzania nie zawsze sà mo˝liwe (zale˝y to od Êrodowiska programowo-technicznego, w którym umieszczony jest system DL), dlatego realizuje
si´ warianty, w których uczeƒ i prowadzàcy kurs nie sà po∏àczeni fizycznie. Wówczas courseware mo˝e byç dostarczany do uczniów na p∏ytach CD, proces treningu jest prowadzony na komputerze domowym, a testowanie wiedzy przeprowadzane by∏oby w Centrum Zdalnego Nauczania (CZN) na stanowiskach po∏àczonych w lokalnà sieç. Rozwa˝aç
nale˝y równie˝ inne, mniej popularne rozwiàzania, których realizacja oparta jest na ∏àczach hybrydowych (tradycyjnych i radiowych), co prowadziç ma do obni˝enia kosztów
bez koniecznoÊci rezygnowania z zalet pracy w sieci. W takim przypadku proponuje si´ ∏àcza ISDN wewnàtrz Centrum Zdalnego Nauczania, oraz ∏àcza radiowe do po∏àczeƒ uczeƒcentrum lokalne. Ogólnie praca sieci CZN opiera∏aby si´ na trzech typach serwerów: SQL
Serwer, Web Serwer oraz Serwery Centrów Lokalnych. Ca∏oÊç materia∏ów zwiàzanych z courseware przechowywana by∏aby na SQL Serwerze, natomiast zadaniem Web Serwera by∏oby udost´pnianie zasobów CZN w postaci stron WWW. Serwer w Centrum Lokalnym odpowiada∏by za realizacj´ po∏àczenia radiowego z uczniem.
Jednym z podstawowych elementów procesu nauczania jest testowanie. Testowanie
mo˝e byç zrealizowane przez CZN w trybie “egzaminu”. W naszych rozwa˝aniach przyjmujemy, ˝e tryb “egzamin” nie jest dominujàcym sposobem wykorzystania Centrum Zdalnego Nauczania. Zak∏adamy ponadto, ˝e ma on dawaç szans´ bli˝szego poznania osoby
prowadzàcej kurs, co ma mieç pozytywne znaczenie psychologiczne i dodatnio wp∏ywaç
na zaanga˝owanie uczniów w proces dydaktyczny.
Proponujemy wykorzystaç mo˝liwoÊci, jakie niesie technika przekazu obrazu i dêwi´ku zmiennych w czasie, czyli wideokonferencje. Niestety, z przyczyn technicznych i ekonomicznych, nierealne wydaje si´ wykorzystanie przekazu online. Wideo – konferencje, reali-
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zowane w Centrum Zdalnego Nauczania na potrzeby egzaminów, b´dà zredukowane do
relatywnie krótkich (kilkusekundowych) sekwencji wideo.
Przebieg egzaminu mo˝e wyglàdaç na przyk∏ad w taki sposób:
Osoba prowadzàca egzamin wysy∏a od wszystkich uczestników obraz ze swojej kamery, który dociera do nich w postaci strony WWW. Nast´pnie przekazywana jest treÊç pytaƒ. Serwer Lokalny przesy∏a przez Web Serwer do stanowiska osoby prowadzàcej egzamin obrazy z kolejnych kamer uczniów (np. 3 sekundy przekazu przeznaczone na jednego ucznia). Uczestnicy egzaminu wpisujà odpowiedzi w odpowiednie pola formularza
(b´dàcego stronà WWW). Po up∏ywie czasu przeznaczonego na odpowiedê, odpowiedzi
przesy∏ane sà do Web Serwera, a serwer w Centrum Lokalnym przerywa ∏àcznoÊç z uczestnikami egzaminu. Aby zakoƒczyç kurs wystawieniem oceny potwierdzajàcej umiej´tnoÊci
ucznia nale˝y zagwarantowaç, ˝e odpowiedzi na postawione w trakcie egzaminu pytania
zosta∏y udzielone przez danà osob´ bez uciekania si´ do pomocy osób trzecich czy korzystania z dodatkowych materia∏ów dydaktycznych. Rozwiàzaniem jest zastosowanie bazy
zdj´ç identyfikujàcych uczestników kursów oraz procedura wysy∏ania formularza zawierajàcego odpowiedzi. Niewys∏anie w odpowiednim momencie odpowiedzi b´dzie traktowane jako jej brak. Istniejà dwa scenariusze zakoƒczenia egzaminu - po udzieleniu odpowiedzi uczeƒ wysy∏a formularz do centrum lokalnego, które potwierdza odbiór i od∏àcza ucznia od sieci, lub te˝ uczeƒ zwleka z wys∏aniem odpowiedzi i po up∏ywie okreÊlonego czasu (max kilka minut) serwer w centrum lokalnym przerwa ∏àcznoÊç, uznajàc, ˝e uczeƒ nie
udzieli∏ odpowiedzi. Tym samym pozbawia si´ ucznia mo˝liwoÊci wprowadzenia zmian
w udzielonej ju˝ odpowiedzi.
Tworzenie nowej infrastruktury informacyjnej i opracowanie na jej podstawie sieci DL
jest problemem wieloaspektowym i pracoch∏onnym, którego nie mo˝na opracowaç w ramach jednej malej lub Êrednej firmy czy Instytutu. Dla rozwiàzania problemu o takiej skali ma sens stworzenie projektu w oparciu o kilka zainteresowanych organizacji, z w∏àczeniem zawodowców z dziedziny oraz informatyków i dydaktyków.
Podstawowym celem tego projektu jest stworzenie jedynà wspólnà korporatywnà sieç
DL z centrum w Zak∏adzie Informatyki, która b´dzie dost´pna dla wszystkich organizacji
poligrafii. Centrum b´dzie prowadzi∏o komercyjne nauczanie zawodowe, wed∏ug zasad
dydaktycznych i na zamówienie organizacji poligraficznych.

5. Projekt sieci
DL - sieci nauczania na odleg∏oÊç
Centrum bierze na siebie obowiàzki opracowania architektury korporatywnej sieci
i przygotowanie wymagaƒ dla dostosowania lub tworzenia miejsc nauczania na stanowiskach pracy w organizacjach poligrafii. Oprócz tego Centrum przygotowuje courseware
wspólnie z specjalistami organizacji poligraficznych, nauczyciele Centrum przeprowadzajà testowanie i certyfikacj´ “uczniów”.
Proces przygotowania projektu zawiera nast´pujàce etapy:
* opracowanie infrastruktury, w ramach której b´dzie prowadzone nauczanie,
* przygotowanie rozwiàzania programowo - technicznego,
* przygotowanie materia∏ów dydaktycznych (courseware),
* rozwiàzanie problemów administracyjno-technicznych tworzenia Centrum Zdalnego Nauczania.
Infrastruktura obejmuje organizacj´, zasady finansowania i administrowania. Oprócz
tego, dla tworzenia infrastrtukury bardzo wa˝ne jest geograficzne rozmieszczenie i wyposa˝enie komputerowo-telekomunikacyjne. Projekt programowo-techniczny zawiera
przedstawienie kana∏ów telekomunikacyjnych, konfiguracj´ sieci, oprogramowanie sieciowe i oprogramowanie dydaktyczne. Materia∏y dydaktyczne zawierajà: courseware, testy,
programy kszta∏cenia dla poszczególnych specjalnoÊci, scenariusze prowadzania i kontroli testów. Administracyjne informacje, które nale˝à do Centrum to: listy uczniów, listy courseware, regulaminy nauczania, baza courseware. Z punktu widzenia technologii sieciowej wszystkie informacje, nale˝àce do Centrum powinny byç realizowane jako intranetowa baza danych. Realizacja dost´pu uczniów do tej bazy danych zale˝y od programowotechnicznego rozwiàzania projektu.
Taki sposób realizacji zawodowego kszta∏cenia daje gwarancj´ szybkiej aktualizacji
wiedzy i umiej´tnoÊci pracowników poligrafii, co ma du˝y wp∏yw na konkurencyjnoÊç ka˝dej organizacji i poligrafii polskiej w ogóle.
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Prywatna szko∏a poligraficzna
Z doÊwiadczeƒ Publishing Institute
Na poczàtek chcemy sformu∏owaç trzy tezy, które spróbujemy obroniç w dalszej cz´Êci przy pomocy przyk∏adów naszej dzia∏alnoÊci.
1. Tylko szko∏y prywatne sà w stanie w Polsce zapewniç odpowiedni poziom nauczania dzi´ki dysponowaniu odpowiednim sprz´tem i skupieniu si´ na wybranych zagadnieniach.
2. Tylko szko∏y prywatne dajà mo˝liwoÊç elastycznego doboru kadry nauczycielskiej,
m.in. dzi´ki odejÊciu od sztywnego etatowego systemu zatrudniania.
3. Tylko szko∏y prywatne mogà w sposób elastyczny reagowaç na zmiany w technologii i potrzebach rynku pracy.
Dla niektórych tezy te mogà zabrzmieç nieco obrazoburczo, ale ich postawienie pozwoli zaprezentowaç inne (mniej schematyczne i konserwatywne) podejÊcie do problemu
nauczania zawodu w naszym kraju.
Zanim przejdziemy do omówienia naszych doÊwiadczeƒ, przypomnijmy sobie znany,
niemal podr´cznikowy schemat elementów teorii nauczania, a wi´c dydaktyki. Schemat
ten mo˝na potraktowaç jako spis problemów ogólnej natury, z którymi przysz∏o zmierzyç
si´ zespo∏owi pracowników dzia∏u szkoleƒ w Publishing Institute.
dydaktyka
–
–
–
–
–

Cele nauczania

cele nauczania
treÊci nauczania
Êrodki nauczania
metody nauczania
organizacja

Ârodowisko poligrafów ju˝ od lat daje wyraz swemu niezadowoleniu ze stanu Êredniego i zawodowego szkolnictwa poligraficznego w naszym kraju. Krytykowany jest zarówno poziom wiedzy przekazywanej uczniom, jak i jej aktualnoÊç oraz, co za tym idzie,
jej przydatnoÊç w póêniejszej pracy absolwentów.
Zapotrzebowanie na dobrze wykszta∏conych pracowników jest bez wàtpienia sta∏ym
problemem dynamicznie rozwijajàcej si´ nowoczesnej poligrafii. Ale nie tylko zak∏ady poligraficzne sà zainteresowane fachowcami w interesujàcej nas dziedzinie. Wiedza absolwentów mo˝e byç wykorzystana w wydawnictwach ksià˝kowych i prasowych, studiach
DTP, agencjach reklamowych i wszystkich innych instytucjach majàcych za zadanie publikowanie (w szerokim rozumieniu tego s∏owa).
Z tych w∏aÊnie powodów Publishing Institute zdecydowa∏ si´ na za∏o˝enie Prywatnej
Policealnej Szko∏y Poligraficznej – Publishing School, wyznaczajàc sobie nast´pujàce cele
dydaktyczne:
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– przygotowanie m∏odej kadry w dziedzinie prepress,
– przekwalifikowanie starszych pracowników poligrafii i wydawnictw, zwiàzane z nowymi technologiami,
– wykszta∏cenie specjalistów, bez mentalnych zahamowaƒ korzystajàcych z nowoczesnego sprz´tu komputerowego,
– uzupe∏nienie wiedzy o problematyk´ „pogranicza” poligrafii, pozwalajàcà absolwentom elastycznie reagowaç na propozycje rynku pracy.

TreÊci nauczania

Od poczàtku dzia∏alnoÊci zdawaliÊmy sobie spraw´, ˝e w naszych warunkach niemo˝liwe b´dzie obj´cie programem wszystkich procesów poligraficznych. Poniewa˝ Publishing
Institute jest firmà zajmujàcà si´ technologiami prepress, postanowiliÊmy naturalnie prowadziç swojà dzia∏alnoÊç dydaktycznà na tej w∏aÊnie fazie przygotowania publikacji do
druku. Poniewa˝ nasza firma od momentu swego powstania (1995) prowadzi rozmaite
szkolenia zwiàzane z u˝ywaniem oprogramowania i sprz´tu DTP, dysponowaliÊmy praktycznà wiedzà na temat konkretnych potrzeb poligraficznego i wydawniczego rynku pracy. Znacznie u∏atwi∏o nam to wybór kierunków nauczania w Policealnej Szkole.
Po wielu dyskusjach wykrystalizowa∏ si´ program nauczania, który jesteÊmy w stanie
realizowaç w oparciu o posiadane Êrodki. Program Szko∏y obejmuje:
– podstawy wiedzy o procesach wydawniczych,
– wybrane zagadnienia materia∏oznawstwa poligraficznego,
– podstawy technik drukowania i introligatorstwa,
– podstawy reprodukcji poligraficznej,
– zasady projektowania publikacji z uwzgl´dnieniem elementów typografii,
– komputerowe programy graficzne i edytorskie,
– systemy DTP:
sprz´t komputerowy,
skanery,
naÊwietlarki,
color management,
systemy edycyjne,
nowoczesne technologie,
– podstawy marketingu,
– podstawy prawa pracy.
Poniewa˝ uznaliÊmy, ˝e wartoÊcià szczególnie istotnà jest wpojenie uczniom dba∏oÊci
o jakoÊç i estetyk´ druku, staramy si´ tak u∏o˝yç program zaj´ç, aby znalaz∏y si´ w nim elementy wa˝ne dla graficznego kszta∏towania publikacji. Stàd w∏aÊnie nasz pomys∏, aby zaanga˝owaç m.in. pracowników warszawskiej Akademii Sztuk Pi´knych i skorzystaç z „atmosfery miejsca organizujàc zaj´cia w pracowniach ASP.
Podstawà ka˝dej pracy w dziedzinie prepress jest znajomoÊç specjalistycznego oprogramowania u˝ywanego zarówno na Macintoshach , jak i komputerach typu PC.
W zwiàzku z tym Publishing Institute uzyska∏ certyfikaty szkoleniowe od firm Adobe Systems, Quark Inc., Claris Corp. oraz MetaCreations.

Ârodki nauczania

Najwi´kszym problemem paƒstwowego szkolnictwa poligraficznego jest pog∏´biajàce si´ z roku na rok niedoinwestowanie. Zasadnicza niedogodnoÊç, czyli brak sprz´tu, nie
pozwala wyposa˝yç absolwentów w wiedz´ przydatnà we wspó∏czesnej poligrafii.
U nas, w Publishing Institute, dysponujemy dwiema salami wyk∏adowymi wyposa˝onymi w dwanaÊcie odpowiednio oprogramowanych komputerów Power Macintosh G3
oraz salà z szeÊcioma silnymi komputerami typu PC. Poniewa˝ nasza firma jest dystrybutorem sprz´tu Scitex Corp., Heidelberg CPS, Glunz & Jensen i in. oraz wspó∏pracuje z polskimi przedstawicielami takich firm, jak Apple Computer, Xerox, Ricoh, Kodak-Polychrome
Graphic, DuPont i Sun Microsystems, uczniowie majà okazj´ zapoznaç si´ z urzàdzeniami
stanowiàcymi baz´ naszego prezentacyjnego studia graficznego i skorzystaç z wiedzy jego pracowników.
W zaj´ciach dydaktycznych mo˝na, praktycznie w ka˝dej chwili, u˝yç skanerów EverSmart Pro (Scitex), Saphir (Heidelberg CPS), naÊwietlarki Dolev4press (Scitex), analogowego proofera Cromalin (DuPont) i innnego sprz´tu, nie wy∏àczajàc ró˝nego rodzaju RIP-ów
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i serwerów.
Oprogramowanie komputerów szkoleniowych jest stale aktualizowane. Uczniowie
poznajà zatem zawsze najnowszà wersj´ u˝ytkowych programów DTP. Z programów graficznych najcz´Êciej wykorzystywane sà Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, a z edytorskich QuarkXPress. Podczas obróbki skanowanych obrazów korzystamy najcz´Êciej z oprogramowania LinoColor.
Jak zwykle w tego rodzaju przedsi´wzi´ciach dydaktycznych o efektach nauczania decydujà odpowiednio przygotowani wyk∏adowcy. Trzeba przyznaç, ˝e skompletowanie odpowiedniego grona nauczycielskiego jest trudne, ale z podobnymi problemami kadrowymi borykajà si´ chyba wszystkie szko∏y. Nasza Szko∏a dokonuje wyboru wyk∏adowców zarówno spoÊród pracowników Publishing Institute, jak i z zewnàtrz, choç ch´tnych i przygotowanych do „belferki” jest niewielu.
Zasadniczà cz´Êç kadry stanowià wyk∏adowcy z Publishing Institute z wy˝szym wykszta∏ceniem, którzy w znakomitej wi´kszoÊci uzyskali certyfikaty i uprawnienia do nauczania oprogramowania od firm Adobe Systems i Quark Media House. Niezwykle istotne jest
te˝ uczestnictwo pracowników dydaktycznych Akademii Sztuk Pi´knych. Istnieje te˝ zawsze mo˝liwoÊç zaproszenia z zewnàtrz osób cieszàcych si´ uznanym autorytetem lub
o ciekawej praktyce, do przeprowadzenia autorskich zaj´ç z wybranego tematu.
Ka˝dy uczeƒ przez czas trwania nauki regularnie otrzymuje bezp∏atnie miesi´czniki
„Poligrafika” i „Poligrafia Polska”.

Metody
nauczania

Organizacja

Warunkiem przyj´cia do Szko∏y jest przynajmniej roczne obcowanie w pracy z komputerem, i rzecz jasna, ukoƒczona szko∏a Êrednia. W tym roku w warszawskim oÊrodku
egzamin wst´pny polega∏ na formatowaniu tekstu w Microsoft Word lub innym znanym
kandydatom programie.
Generalnie zaj´cia w Szkole dzielà si´ na teoretyczne i praktyczne, choç w kilku przypadkach ten podzia∏ nie jest ostry i wiedz´ teoretycznà przekazuje si´ np. podczas zaj´ç
komputerowych.
Ka˝dy nauczyciel ma w zasadzie prawo wyboru w∏asnego sposobu przekazywania
wiedzy i opierania si´ na materia∏ach typu podr´cznikowego, jakie uzna za stosowne,
a cz´sto w∏asnego autorstwa. K∏adziemy jednak nacisk na kwesti´ praktycznego przygotowania do przysz∏ej pracy. Chcemy te˝, aby przysz∏y absolwent rozumia∏ swoje zadania
w odniesieniu do ca∏ej dziedziny zwanej komunikacjà wizualnà, w której poligrafia jest
jednym z najwa˝niejszych elementów.
W naszej Szkole s∏uchacze blisko po∏ow´ czasu poÊwi´cajà samodzielnej pracy na
komputerze pod okiem fachowego nauczyciela lub instruktora z du˝ym doÊwiadczeniem
praktycznym.
Sprawdzanie wiedzy odbywa si´ podczas dwóch sesji egzaminacyjnych. Z cz´Êci
przedmiotów zdobywa si´ tylko zaliczenie, a z najwa˝niejszych (jak techniki drukowania
lub oprogramowanie DTP) zdaje si´ doÊç trudne i d∏ugotrwa∏e egzaminy.

Szko∏a jest wpisana do ewidencji Kuratora OÊwiaty w Warszawie pod nazwà: Prywatna Policealna Szko∏a Poligraficzna – Publishing School przygotowujàca do zawodu poligraf
o specjalnoÊci prepress.
Zaj´cia w systemie zaocznym odbywajà si´ w soboty i w niedziele (po 8 godzin).
W sumie jest to 270 godzin, z których ponad 100 godzin to zaj´cia praktyczne.
Zaj´cia odbywajà si´ w siedzibie Publishing Institute w Warszawie przy ulicy Miedzianej 11 (na terenie drukarni Dom S∏owa Polskiego) oraz na Wydziale Grafiki warszawskiej
Akademii Sztuk Pi´knych.
Bliêniacza szko∏a funkcjonuje przy Publishing Institute – Oddzia∏ w Krakowie.
***
To, czy uda∏o nam si´ obroniç postawione na wst´pie tezy, oceƒcie Paƒstwo sami. Nie
ulega jednak najmniejszej wàtpliwoÊci, ˝e zaprezentowana tutaj forma dzia∏alnoÊci dydaktycznej jest bardzo korzystna dla Êrodowiska poligraficzno-wydawniczego.
Po prostu naszà szko∏´ opuszczajà absolwenci, którzy potrafià COÂ ROBIå.
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Tworzenie dzisiaj
przemys∏u mediów jutra

JeÊli chcemy dok∏adnie przyjrzeç si´ planom z zakresu tworzenia przemys∏u mediów,
a jest ku temu doÊç powodów, horyzont czasowy powinien obejmowaç okres co najmniej dziesi´ciu lat. Chcia∏bym Paƒstwa zach´ciç do wyobra˝enia sobie, ˝e znajdujemy si´
w roku 2010. Spróbujmy teraz stworzyç sobie obraz przemys∏u mediów, w którym
powinni si´ sprawdziç nasi absolwenci.
Nie trzeba byç prorokiem, by przewidzieç, ˝e przemys∏ poligraficzny przekszta∏ci si´
w coÊ, co mo˝na by∏oby nazwaç przemys∏em mediów i co w∏aÊciwie ju˝ zacz´∏o istnieç.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e ta ga∏àê przemys∏u nie jest ju˝ definiowana przez okreÊlonà technologi´, mianowicie technik´ druku, koniecznà do wyprodukowania okreÊlonego produktu mediów tzn. druku, lecz przez najcz´Êciej stosowany „surowiec“ w postaci danych
cyfrowych, stosowanych do produkcji najró˝norodniejszych mediów, ∏àcznie z medium
drukowanym. Takie poj´cia jak „media and printing“ sà cz´Êciowo b∏´dne, poniewa˝
przeciwstawiajà sobie druk i media jako alternatywne. Podstaw´ przemys∏u mediów
b´dzie stanowi∏ szeroko poj´ty klasyczny przemys∏ poligraficzny, zarówno pod wzgl´dem
rodzajów wyrobów jak i pod wzgl´dem zastosowanej technologii. W tym aspekcie
najw∏aÊciwszy by∏by termin „multimedia“, który faktycznie jest stosowany do wszystkich
mediów elektronicznych, ∏àcznie z kinematografià, radiem i telewizjà, lecz nie jest
u˝ywany do mediów drukowanych. Z punktu widzenia przemys∏u mediów, powstajàcego
na bazie przemys∏u poligraficznego, to poj´cie jest z jednej strony zbyt ograniczone
i ciasne, poniewa˝ wyklucza media drukowane a z drugiej jest zbyt szerokie, poniewa˝
obejmuje takie media, które najprawdopodobniej równie˝ w przysz∏oÊci nie b´dà
wchodzi∏y w zakres dzia∏alnoÊci dzisiejszego przemys∏u poligraficznego. Z tego wzgl´du
najw∏aÊciwszym terminem, okreÊlajàcym zakres dzia∏alnoÊci powstajàcego przemys∏u
mediów, by∏oby „cross-media“ jak na rysunku 1.

Multimedia
publikacje elektroniczne

Media drukowane
Technologia
przygotowania do
druku
Offset
Wkl´s∏odruk
Fleksodruk
Dalsza obróbka

Printing on demand
Offline
Online-publishing
Prezentacje

Cross media

Rysunek 1.
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Radio
Telewizja
Film

Jak b´dzie wyglàdaç rozwój przedsi´biorstwa mediów do roku 2010 i jak b´dzie ono
wyglàda∏o w tym roku? Prawdopodobnie b´dzie to podobnie jak dzisiaj ma∏e lub Êrednie przedsi´biorstwo, znajdujàce si´ od trzech lub nawet czterech pokoleƒ w posiadaniu
rodziny. Do poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych dla przedsi´biorstw tego typu najwi´kszym
wyzwaniem by∏o przechodzenie z druku wypuk∏ego na druk offsetowy, zapoczàtkowane
w latach pi´çdziesiàtych, gdy wszechw∏adnie panowa∏ druk wypuk∏y. Transformacja
zakoƒczy∏a si´ pe∏nym sukcesem, poniewa˝:
1. nowa technologia zosta∏a opracowana specjalnie dla nich, przez tradycyjnych
dostawców przemys∏u poligraficznego i w tym przypadku mo˝na mówiç o endogennym
skoku technologicznym, który dokona∏ si´ bez zgrzytów i w sposób kontrolowany,
2. rynek wyrobów poligraficznych wspomaga∏ zastosowanie nowych technologii,
˝àdajàc lepszej jakoÊci, kolorów itd.
Drugim wielkim wyzwaniem jest to, które zacz´∏o byç widoczne od poczàtku lat
dziewi´çdziesiàtych, zwiàzane z cyfrowym przetwarzaniem danych. Warunki sprostania
temu wyzwaniu by∏y znacznie mniej korzystne ni˝ kilkadziesiàt lat temu:
1. nowa technologia nie zosta∏a opracowana przez tradycyjnych dostawców przemys∏u poligraficznego i od samego poczàtku nie by∏a pomyÊlana wy∏àcznie dla poligrafii.
W porównaniu do wczeÊniejszych zmian, tym razem by∏a to zmiana, którà mo˝na
okreÊliç jako zmian´ egzogennà, zewn´trznà, przebiegajàcà w sposób nie-uporzàdkowany. Po prostu brakowa∏o w∏aÊciwego, spolegliwego partnera, z którym mo˝na
by∏oby wspó∏pracowaç z pe∏nym zaufaniem. W tym miejscu warto przypomnieç choçby
tylko najró˝niejsze systemy robocze i wynikajàcy z tego problem ich kompatybilnoÊci,
2. poczàtkowo praktycznie nie istnia∏ rynek nowych mediów. Przeciwnie,
poczàtkowo nowe media elektroniczne by∏y co najwy˝ej praktycznym instrumentem marketingowym, u∏atwiajàcym zdobycie po˝àdanych zleceƒ na druk.
Dopiero z biegiem czasu zacz´∏a si´ powoli rozwijaç i wyodr´bniaç produkcja
mediów elektronicznych. Jej tempo wzrostu by∏o znacznie wy˝sze, ni˝ mediów
drukowanych. W roku 2010, który obraliÊmy za podstaw´ naszych rozwa˝aƒ, udzia∏
nowych mediów w obrocie ogó∏em wynosi∏ ju˝ oko∏o 50%.
Zupe∏nie innym problemem jest zysk, poniewa˝:
1. rynek w tym sektorze ulega ciàg∏ym zmianom,
2. walka konkurencyjna jest bardziej zaciek∏a ni˝ w sektorze mediów drukowanych,
co jest konsekwencjà m. in. wchodzenia na rynek konkurentów spoza bran˝y,
3. nacisk na inwestowanie jest tak wielki, ˝e nowe maszyny i urzàdzenia starzejà si´
bardzo szybko, nie osiàgajàc przewidywanego, krótkiego okresu u˝ytkowania, w zwiàzku
z czym nie mogà si´ zamortyzowaç.
Mimo to dotychczasowa strategia rozwojowa przedsi´biorstw okaza∏a si´ w∏aÊciwa.
Polega∏a ona na poszerzaniu oferty produkcyjnej, spowodowanym integracjà mediów
oraz na poszerzaniu oferty us∏ug medialnych jak na rysunku 2.
Integracja mediów

Nowe media

Przedsi´biorstwa
Êwiadczàce us∏ugi
medialne

Klasyczne przedsi´biorstwa
poligraficzne

Us∏ugi

Rysunek 2
Na rysunku widaç, ˝e strategia przemys∏u mediów jest zupe∏nie inaczej ukierun-
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kowana, ni˝ w przypadku wi´kszoÊci przedsi´biorstw w innych sektorach gospodarki.
Zamiast planowego minimalizowania zasobów i koncentrowania si´ na podstawowej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, nast´puje jednoczesne, iloÊciowe i jakoÊciowe poszerzanie
oferty us∏ug o nowe produkty. Przyczynà takiego kierunku rozwoju jest dà˝enie do utrzymania kontroli nad rynkiem, tzn. nad rynkiem danych. Dlatego te˝ przemys∏ mediów
musi pod wzgl´dem rynkowym wyst´powaç z jednej strony jako uniwersalny dostawca
crossmedia, co z kolei pod wzgl´dem produkcyjnym stwarza znaczne problemy dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. I chocia˝ ca∏y czas chodzi o przetwarzanie tego
samego „surowca“, to metody technologiczne wytwarzania wyrobów komunikacyjnych
sà zbyt zró˝nicowane, aby mog∏y one byç wytwarzane w klasycznym ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorstwie. Do tego dochodzi jeszcze fakt, ˝e przemys∏ mediów musi si´ przekszta∏ciç i z „producenta komponentów“ staç si´ „dostawcà systemów“. Zgodnie z
powy˝szym, realizacja zamówienia na druk wed∏ug dok∏adnego opisu zleceniodawcy,
jest zleceniem cz´Êciowym na wykonanie komponenty, poniewa˝ jest czàstkowym
rozwiàzaniem o wiele szerszego problemu klienta. Natomiast jako dostawca systemowy
przedsi´biorstwo zajmujàce si´ mediami b´dzie si´ podejmowa∏o ca∏oÊciowego opracowania problemu, jaki ma klient i wspólnie z nim, w pracy zespo∏owej b´dzie musia∏o
opracowaç pakiet rozwiàzaƒ.
Dlatego te˝ praca zespo∏owa wed∏ug metod zarzàdzania pracami projektowymi,
b´dzie stanowi∏a wa˝ny sk∏adnik ca∏ej oferty us∏ugowej.1
Nasze wyimaginowane przedsi´biorstwo b´dzie musia∏o oferowaç szerokie spektrum zdolnoÊci produkcyjnych i zakresów kompetencyjnych. Oprócz tego musi byç przygotowane na to, ˝e w trakcie globalizacji b´dzie si´ zmniejsza∏a iloÊç zleceniodawców,
ale za to b´dà gwa∏townie ros∏y wartoÊci zleceƒ. Zaznaczy si´ wyraêny trend do
tworzenia wi´kszych jednostek gospodarczych. Mo˝liwe sà nast´pujàce formy:
1. samodzielne ma∏e lub Êrednie przedsi´biorstwo dokupuje od przypadku do przypadku zdolnoÊci produkcyjne i z biegiem czasu staje si´ wi´kszym zespo∏em gospodarczym, które ju˝ mo˝e byç brane pod uwag´ jako „przedsi´biorstwo wirtualne“ lub
2. zawiera strategiczne umowy partnerskie jako przedsi´biorstwo joint venture
2.1.1 z zachowaniem samodzielnoÊci gospodarczej lub
2.1.2 rezygnujàc z samodzielnoÊci gospodarczej w ramach innych przedsi´biorstw.
Jako dalsze ró˝nice mi´dzy naszym wyimaginowanym przedsi´biorstwem jutra a
dzisiejszym przedsi´biorstwem mo˝na by∏oby wymieniç:
1. ma certyfikat ISO 9000 i stosuje konsekwentnie management jakoÊciowy.
Podobnie jak w przypadku innych przedsi´biorstw, równie˝ i tu na poczàtku wystàpi∏
praktycznie opór przed wprowadzeniem systemu, pojmowanego jako bardzo biurokratyczny, lecz po kilku latach trudno sobie bez niego wyobraziç codzienne funkcjonowanie
przedsi´biorstwa.
2. Management jakoÊciowy przyczyni∏ si´ do stworzenia w przedsi´biorstwie
ca∏kowicie innej struktury zarzàdzania. Chodzi w tym wypadku o koncepcj´ „lean production“ (szczup∏à produkcj´) i wynikajàcy z tego „lean management“. Szczup∏a produkcja zawiera w sobie ide´ mo˝liwie daleko idàcego przeniesienia odpowiedzialnoÊci za
wykonanie na p∏aszczyzn´ wykonawczà i zak∏ada tworzenie grup roboczych, które si´
same organizujà i sà samodzielne, zachowujàc si´ jak samodzielne przedsi´biorstwa w
przedsi´biorstwie, z tà ró˝nicà, ˝e ich produkty nie sà produktami rynkowymi. Zamiast
regulacyjnej funkcji rynku dzia∏ajà uzgodnienia celów z managementem na podstawie
wymienionych powy˝ej norm jakoÊciowych. Nie trzeba ju˝ okreÊlonych form zarzàdzania,
poniewa˝ zespo∏y organizujà si´ same i same si´ uczà; stàd koncepcja lean management.

Wnioski koƒcowe,
dotyczàce
szkolenia
Konsekwencje, wynikajàce dla szkolenia z naszkicowanego uprzednio scenariusza,
zamykajà si´ w nast´pujàcych tezach:
1. W dalszym ciàgu b´dzie istnieç zapotrzebowanie na ró˝ne formy szkolenia,
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oboj´tnie na jakiej p∏aszczyênie, co oznacza, ˝e przekszta∏cajàcy si´ przemys∏
poligraficzny b´dzie w dalszym ciàgu szkoli∏ pracowników dla siebie i dla przysz∏ego
przemys∏u mediów. Nie mo˝na szkoliç pracowników przemys∏u poligraficznego i jednoczeÊnie szkoliç ludzi dla nowo powstajàcej ga∏´zi przemys∏u. Przeczy∏oby to ca∏kowicie
integrowaniu, lub inaczej mówiàc - konwergencji technologii mediów.
2. Ze wzgl´du na zró˝nicowanie produktów medialnych i wielkà iloÊç technologii
trudno o zapewnienie odpowiedniej intensywnoÊci szkolenia we wszystkich dziedzinach.
Nale˝y si´ koncentrowaç na okreÊlonych punktach i na zapewnieniu wiadomoÊci o
pokrewnych sektorach.
3.Praca zespo∏owa wymaga wi´kszych kompetencji socjalnych, wi´kszych zdolnoÊci
odnajdywania si´ w zespole i wi´kszych zdolnoÊci do komunikowania si´ z innymi. Takie
dodatkowe wymogi natrafiajà na stosunkowo niewielkà ofert´ rynkowà, poniewa˝
wi´kszoÊç ludzi wyrasta∏a w rodzinach jednodzietnych i nie jest w stanie funkcjonowaç
w opisany powy˝ej sposób. W najwa˝niejszych fazach rozwojowych m∏odym ludziom
towarzyszà wszystkie mo˝liwe „martwe przedmioty“, w tym komputer jako „partner do
gier“, lecz nie sà otoczeni istotami ludzkimi, z którymi musieliby si´ „zmierzyç“. Dlatego
te˝ w trakcie szkolenia praca zespo∏owa nie powinna byç Êrodkiem do celu lecz samoistnym celem szkolenia. To samo dotyczy wszystkich rodzajów szkolenia, wspieranych komputerowo w sieci. Taki rodzaj szkolenia jest jednoczeÊnie Êrodkiem i celem. Szkolenie przy
pomocy sieci mo˝e byç znakomitym Êrodkiem do umacniania innych kierunków szkoleƒ
i poznawania jej dzia∏ania oraz obs∏ugi w ramach prac telein˝ynierskich.
4. Ze wzgl´du na wysokà zmiennoÊç technologii stosowanych w przemyÊle mediów
i samego rynku mediów absolwent musi nauczyç si´ odpowiedniego podwy˝szania kwalifikacji. To z kolei zak∏ada, ˝e dysponuje nie tylko odpowiednià wiedzà ogólnà, lecz tak˝e
umie systematycznie pracowaç. Przyswajanie wy∏àcznie bieg∏oÊci w okreÊlonych dziedzinach mija si´ z celem. Metody pedagogiczne szkó∏ wy˝szych i zawodowych powinny byç
bardziej zorientowane na dzia∏anie i na rozwiàzywanie problemów.
5. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na wykszta∏canie zdolnoÊci managerskich.
Mniejsze przedsi´biorstwa tak˝e potrzebujà profesjonalnych metod zarzàdzania. Zak∏ady
i ich otoczenie sà zbyt kompleksowe, by mo˝na by∏o nimi kierowaç bez specjalistycznego
przygotowania.

Koncepcja
szkolenia
Zmiana punktów ci´˝koÊci w kszta∏ceniu pracowników dla przemys∏u mediów,
wymaga zmiany programów szkolenia, zarówno dla p∏aszczyzny wykonawczej jak
i zarzàdzania.

Szkolenie
fachowców
W RFN istniejà mo˝liwoÊci szkolenia zawodowego w ponad 370 zawodach,
podzielonych na 13 pionów zawodowych, z których technologia druku obejmuje aktualnie 13 zawodów. Szkolenie trwa z regu∏y trzy lata i odbywa si´ systemem „dualnym“, w
dwóch miejscach, a mianowicie w szkole zawodowej i w zak∏adzie. Zawodowe szkolenie
teoretyczne i praktyczne przebiega wed∏ug ustalonego programu. Jest to system oparty
na d∏ugoletniej tradycji, uznany i akceptowany na ca∏ym Êwiecie oraz sprawdzajàcy si´ w
praktyce, gdy cykle innowacyjne sà wzgl´dnie d∏ugie a szkolenie nie wymaga zbyt
wielkiej elastycznoÊci i zdolnoÊci do adaptacji. Obecnie jest ju˝ inaczej i system szkolenia
jest nara˝ony na zarzuty, ˝e szkolenie przebiega wed∏ug programów, które ju˝ nie
odpowiadajà rzeczywistym potrzebom zak∏adów pracy. Systemowi niemieckiemu mo˝na
przeciwstawiç angielski system National Vocational Qualification (NVQ), wzgl´dnie inne
warianty tego systemu, obowiàzujàce w Zjednoczonym Królestwie, które przewidujà
szkolenie modu∏owe, a za modu∏y okreÊlonà iloÊç punktów kredytowych. OkreÊlona
suma punktów kredytowych oznacza zdobycie okreÊlonych kwalifikacji zawodowych. Nie
ma ˝adnego znaczenia, gdzie opanowano jakiÊ modu∏, w szkole czy w zak∏adzie pracy,
nie odgrywa roli kolejnoÊç opanowania modu∏ów oraz czas, w jakim to nastàpi∏o, czy to
szkolenie przebiega∏o równolegle do wykonywania zawodu czy te˝ go wyprzedza∏o.
Najwa˝niejsze sà dok∏adnie zdefiniowane kwalifikacje cz´Êciowe, opisane w module i
udokumentowane egzaminami. Jako s∏aboÊç systemu podaje si´, ˝e nie zapewnia ono
jednolitego standardu szkolenia.
W Republice Federalnej Niemiec wprowadzono z dniem 1 sierpnia zesz∏ego roku
zawód projektanta mediów. Zawód jest przewidziany dla przemys∏u mediów i mo˝na go

142

traktowaç jako kombinacj´ wy˝ej wymienionych koncepcji szkolenia. Z jednej strony
zostaje zachowana koncepcja dualnego kszta∏cenia zawodowego, daje jednak szkolonemu mo˝liwoÊç wyboru spoÊród wzgl´dnie du˝ej iloÊci przedmiotów obowiàzkowych.
Nowy zawód cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem, zarówno wÊród szkolonych jak szkolàcych zak∏adów. Widaç to najwyraêniej na podstawie wzrostu iloÊci szkolonych, która w
latach 1990-1997 spad∏a z 20 000 prawie o po∏ow´ i znowu wykazuje tendencje wzrostowe. Problemy majà te szko∏y zawodowe, które muszà si´ uporaç z gwa∏townym
wzrostem liczby uczniów a brakuje im odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli.

Kszta∏cenie
in˝ynierów
Istniejà ró˝ne mo˝liwoÊci kszta∏cenia kadr kierowniczych dla przemys∏u mediów,
obejmujàce technologi´ druku, technologi´ komunikacji lub pokrewne dziedziny.
Absolwent takich studiów zdobywa wiedz´ praktycznà, zarówno z zakresu technologii,
jak i zarzàdzania w przemyÊle mediów. Oznacza to poznawanie zakresów stosowania,
mo˝liwoÊci i granic dost´pnej oferty technicznej oraz nabywanie zdolnoÊci ich oceny
wed∏ug metod naukowych pod kàtem wyznaczania celów dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa.
Teren dzia∏ania in˝yniera - specjalisty od mediów, to liczne ma∏e i Êrednie zak∏ady
poligraficzne, w których mo˝e byç zatrudniony jako kierownik zak∏adu, lub wi´ksze
zak∏ady poligraficzne w kadrze kierowniczej jako kierownik produkcji, in˝ynier do spraw
sprzeda˝y, planista produkcji i na podobnych stanowiskach, gdzie mo˝e znaleêç prac´, a
tak˝e pokrewne przedsi´biorstwa, np. w wydawnictwa, agencje reklamowe itp.
Moim zdaniem odpowiednio do olbrzymiej ró˝norodnoÊci dziedzin zawodowych w
przemyÊle mediów nale˝y po zaliczeniu jednolitych studiów podstawowych, daç studentom mo˝liwoÊç studiowania podczas g∏ównego toku studiów w ciàgu 1,5 do 2 lat
bloków tematycznych w co najmniej 2 sektorach:
-technologie premedia data wharehousing, intranet, hypertext i aplikacje www itd.,
-projektowanie w sektorze komunikacji,
-technologia pre-press
-technologia druku,
-technologia wykoƒczania druków,
-technologia opakowaƒ,
- ekonomika mediów ∏àcznie z controllingiem i marketingiem.
Inny rodzaj pog∏´biania wiedzy powinien byç zapewniony w ramach studiów
uzupe∏niajàcych.
Studia powinny byç ukierunkowane praktycznie, dlatego te˝ do koƒca studiów podstawowych powinna byç obowiàzkowa zasadnicza praktyka, a podczas g∏ównego toku
studiów, semestr z praktykami, trwajàcy szeÊç miesi´cy.
MyÊl´, ˝e próby szczegó∏owego omawiania programu studiów przekroczy∏yby
zakres niniejszego referatu. Ka˝da szko∏a wy˝sza musi szukaç w∏asnych dróg, ale mo˝na
szybciej osiàgnàç cel w drodze wymiany doÊwiadczeƒ z innymi szko∏ami wy˝szymi i moim zdaniem, mo˝na to zrobiç lepiej. W szkolnictwie wy˝szym - zajmujàcym si´
kszta∏ceniem kadr dla przemys∏u mediów, nie zawsze mo˝na b´dzie to osiàgnàç w skali
jednego kraju, poniewa˝ forum dyskusyjne b´dzie zbyt ma∏e.

Wspó∏praca
mi´dzynarodowa
Mi´dzynarodowy kràg szkó∏ wy˝szych przemys∏u poligraficznego (IK)
IK tworzy forum dyskusyjne nad zagadnieniami programów studiów i obejmuje
ponad 100 szkó∏ wy˝szych, kszta∏càcych w zakresie technologii druku, technologii komunikacji, techniki mediów i dziedzin pokrewnych w 40 ró˝nych krajach. IK za∏o˝ono w
roku 1957 z inicjatywy ówczesnego przewodniczàcego austriackiego zwiàzku szkó∏
wy˝szych przemys∏u poligraficznego, profesora Mutschlechnera. Moment za∏o˝enia IK
nie by∏ przypadkowy, nastàpi∏ bowiem w czasie
1. podpisywania Uk∏adów Rzymskich, aktów za∏o˝ycielskich dzisiejszej Unii
Europejskiej, które da∏y impuls do wychodzenia poza granice poszczególnych krajów
oraz w okresie
2. przechodzenia z tradycyjnego druku wypuk∏ego na nowoczesny offset.
JednoczeÊnie nowa technologia drukowania stworzy∏a podstawy do odchodzenia od

143

struktur rzemieÊlniczych i tworzenia struktur przemys∏owych. Mia∏o to oczywiÊcie wp∏yw
na struktur´ i programy studiów. Powsta∏ te˝ problem realizowania takiego programu
studiów bez odpowiednich maszyn i urzàdzeƒ.
Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych proces powtarza si´ w analogiczny sposób.
1. Zaistnia∏ ca∏y szereg tendencji przekraczania granic poszczególnych krajów.
Mo˝na do nich zaliczyç koniec „zimnej wojny“ i zlikwidowanie „˝elaznej kurtyny“,
tworzenie wspólnego rynku europejskiego i globalizacj´ rynków.
2. Wprowadzanie nowych technologii i zmiany programów studiów in˝ynierskich
dla przemys∏u poligraficznego.
IK organizuje corocznie konferencj´ w siedzibie jednej z poligraficznych szkó∏
wy˝szych. W ostatnich latach konferencje odby∏y si´ w Eindhoven / Tilburgu, Moskwie,
Buenos Aires, Sztokholmie.
Nast´pna konferencja odb´dzie si´ równolegle do targów poligraficznych Drupa
2000 w Wuppertalu i w Düsseldorfie. Z regu∏y na konferencjach sà wyg∏aszane referaty
pracowników szkó∏ wy˝szych, a jednoczeÊnie ma miejsce wymiana poglàdów z przedstawicielami przemys∏u poligraficznego, po∏àczona niejednokrotnie ze zwiedzaniem
najnowoczeÊniejszych zak∏adów. Ponadto IK w idealny sposób wspiera wymian´ studentów i docentów, lecz nie materialnie, poniewa˝ nie dysponuje bud˝etem w∏asnym.
Sokrates / Erazm
Wymiana studentów i docentów jest wspierana materialnie przez popularny program akcji europejskiej, powszechnie znanej pod nazwà Sokrates / Erazm. Uczestnictwo
w takim programie odbywa si´ na zasadzie umów dwustronnych mi´dzy szko∏ami
wy˝szymi, które chcà takiej wymiany. Program pokrywa cz´Êciowo koszty pobytu za
granicà. Jak zapewne Paƒstwo wiedzà, w programie mogà uczestniczyç szko∏y wy˝sze
krajów, które jeszcze nie nale˝à do Unii europejskiej, ale których przystàpienie do Unii jest
rzeczà pewnà, np. Polska od marca zesz∏ego roku.
Szko∏a wy˝sza, w której pracuj´, uczestniczy w programie od pi´ciu lat. Musz´
przyznaç, ˝e problemy zwiàzane ze studiami za granicà sà wi´ksze, ni˝ pierwotnie
oczekiwano, w tym ryzyko wyd∏u˝enia czasu. Naturalnà barierà sà problemy j´zykowe,
które nie zawsze mo˝na przezwyci´˝yç mimo dobrej woli. Ponadto warunki studiowania
sà zró˝nicowane, a integracja bardzo utrudniona w okresie 3 - 4 miesi´cy,
przewidzianym z regu∏y na wymian´ studentów i docentów. ECTS (European Credit- and
Transfer-System), wspierany intensywnie przez Uni´ Europejskà, tylko cz´Êciowo jest w
stanie pomóc w rozwiàzaniu tych problemów.
Mimo to ocena wszystkich tych osób, które w ramach naszej szko∏y by∏y oddelegowane do szkó∏ partnerskich jest bardzo pozytywna, mam wi´c nadziej´, ˝e ci, którzy
powrócà do swoich szkó∏ wy˝szych podobnie ocenià swój pobyt w naszej szkole.
Prosz´ pozwoliç mi na zakoƒczenie wyraziç przewodniczàcemu IK mojà radoÊç i
podzi´kowanie za to, ˝e polskie poligraficzne szko∏y wy˝sze, w Warszawie i ¸odzi sà,
wielu lat aktywnymi cz∏onkami IK, wnoszàc doƒ istotny wk∏ad, a jako koordynator
europejski w naszej szkole wy˝szej mam nadziej´, ˝e Wasi studenci zawitajà wkrótce do
Wuppertalu w ramach programu Sokrates / Erazm.

1) Por.: Wydawnictwo Instytutu Organizacji Pracy Fraunhofera (1997): Multimedia jako strategiczne pole dzia∏ania´,
Fraunhofer IRB-Verlag, strona 162, cytowane za: Treichel, Heinz-Reiner; Lucas, Friedrich L. (wyd.)
„Zatrudnienie dzi´ki innowacji, innowacja dzi´ki kwalifikacji´, sprawozdanie do projektu adaptacyjnego UE“
Przekwalifikowanie modularne dla przemys∏u mediów - Qualimed´, str. 17
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Drukowanie i drukarze
w Êwiecie multimediów
The migration of
Przemys∏ poligraficzny nie istnieje ju˝ jako odseparowana ga∏àê przemys∏u1. Jego
zadaniem
by∏o przygotowywanie informacji do druku, masowa produkcja drukowanych
graphic arts
produktów z zastosowaniem ró˝nych technik drukarskich i introligatorskich oraz dostaractivities
czenie tych produktów klientom. W niektórych przypadkach — gazet i wydawnictw —
drukarnie by∏y dla siebie klientem i dostarcza∏y swoje produkty konsumentom i detalistom. Wewnàtrz tej ga∏´zi przemys∏u istnia∏a wewn´trzna konkurencja, drukarzy z innymi
drukarzami, przygotowalni z przygotowalniami, oraz introligatorni z introligatorniami.
KorzyÊciami p∏ynàcymi z tej konkurencji by∏y: cena, jakoÊç i warunki dostaw.
W ciàgu ostatnich dziesi´cioleci, w zwiàzku z przyspieszeniem technologicznym, ta
wewn´trzna, stabilna i raczej szcz´Êliwa sytuacja uleg∏a powa˝nemu zachwianiu.
Na poczàtku, gwa∏towny rozwój technologii komputerowej, u˝ywanej poczàtkowo
w tak zwanym “desktop publishing”, umo˝liwi∏ drastyczne obni˝enie kosztów zak∏adania
nowych przedsi´biorstw oraz ich wejÊcie na rynek. Niskie koszty obróbki tekstu projektowania oraz grafiki za pomocà standardowych komputerów osobistych spowodowa∏y, ˝e
nawet wysokiej jakoÊci prace mogà zostaç przygotowane przez ma∏e lub jednoosobowe
firmy lub nawet samych klientów.
Nast´pnym krokiem rozwoju wydaje si´ byç niskonak∏adowe drukowanie w formatach standardowych. Kopiarki i drukarki stajà si´ coraz lepsze, bardziej zautomatyzowane
i ∏atwiejsze w obs∏udze. Cyfrowe maszyny drukujàce, w pe∏ni zautomatyzowane
urzàdzenia bez potrzeby zatrudniania doÊwiadczonych operatorów - sà jednak wcià˝
du˝ym wyzwaniem dla techników serwisu.
Za wyjàtkiem prac wielkonak∏adowych, drukowanie prac wysokiej jakoÊci staje si´
powoli lecz nieodwo∏alnie funkcjà firm zajmujàcych si´ przygotowaniem druku („prepress”). Maszyna drukujàca mo˝e - i przypuszczalnie powinna - byç rozpatrywana jako
„przeroÊni´ta” i droga drukarka, porównywalna z drukarkà laserowà czy kolorowà kopiarkà.
Dla obecnego przemys∏u poligraficznego oznacza to, ˝e wiele dotychczasowych prac
przejdzie w r´ce zupe∏nie nowych wyspecjalizowanych firm lub — co mo˝e byç wa˝niejsze
— w r´ce samych klientów.
Takie zagro˝enie dla istniejàcych drukarni, jest jednak˝e mniejsze w porównaniu z istniejàcà restrukturyzacjà ca∏ego przemys∏u, która mo˝e zaowocowaç redukcjà funkcji
niezale˝nego przemys∏u poligraficznego do funkcji wspierajàcej innej znacznie
pot´˝niejszej ga∏´zi przemys∏u.

Przemys∏ mediów
Z szerszej perspektywy, drukowanie i dzia∏alnoÊci zgrupowane wokó∏ technicznego
wytwarzania produktów drukowanych sà cz´Êcià ∏aƒcucha wartoÊci przemys∏u mediów
komunikacyjnych. Najwa˝niejszym zadaniem tego przemys∏u jest dostarczanie klientom
i konsumentom wiadomoÊci i informacji. Rozpowszechniane informacje mogà mieç ró˝nà
natur´: od aktualnoÊci do reklam i promocji, od przedstawieƒ do propagandy, od informacji o sk∏adzie produktu na opakowaniu do materia∏ów edukacyjnych, etc.
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Struktur´ tego przemys∏u mo˝na przedstawiç jako ∏aƒcuch wartoÊci. W tradycyjnym
przemyÊle mediów komunikacyjnych, pierwszym ogniwem ∏aƒcucha jest posiadacz lub
twórca informacji, która ma byç rozpowszechniona i koƒczy si´ konsumentem / odbiorcà
tej informacji. W bardzo ogólnym przypadku ∏aƒcuch ten sk∏ada si´ z nast´pujàcych
ogniw2:
Tworzenie
i zbieranie
informacji

Wybór
i obróbka
treÊci

Projekt
i opakowanie

Dystrybucja

Konsumpcja

- Tworzenie i zbieranie informacji. WiadomoÊci do rozpowszechnienia sk∏adajà si´ z
informacji, które muszà zostaç stworzone i /lub zebrane. Autor powieÊci lub kompozytor tworzy nowe informacje, podczas gdy wydawca katalogu g∏ównie zajmuje
si´ zbieraniem informacji. Gazeta lub czasopismo lub reporter telewizyjny, zarówno
zbiera jak i tworzy informacje do dalszego przetwarzania i dystrybucji. Z tworzeniem
informacji zwiàzane sà wa˝ne kwestie w∏asnoÊci informacji oraz praw w∏asnoÊci
intelektualnych.
- Wybór i obróbka treÊci. Aktualna zawartoÊç do publikowania w poszczególnych
mediach musi zostaç wybrana z masy dost´pnych informacji. Wydawca gazety ocenia wartoÊç informacji i wybiera materia∏y z mi´dzynarodowego, krajowego
i lokalnego strumienia aktualnych wiadomoÊci. Wydawca ksià˝ek dokonuje wyboru
mi´dzy autorami i tytu∏ami. Twórca reklam wybiera informacje o produkcie, teksty
i grafik´. Po dokonaniu wyboru, materia∏ musi byç przygotowany do opublikowania
tzn., edytowany, po∏àczony, adjustowany, retuszowany, etc.
- Projekt i opakowanie. ZawartoÊç informacyjna musi byç zebrana w produkt i oprawiona w szat´ graficznà, która b´dzie funkcjonalna i atrakcyjna dla konkretnej grupy
odbiorców, a jednoczeÊnie trwa∏a i technicznie mo˝liwa do wykonania przez producenta. Te ogniwo ∏aƒcucha zawiera funkcje projektowania informacji i produktu,
a tak˝e technicznà produkcj´ produktu informacyjnego tj. przygotowanie,
drukowanie i wykoƒczenie drukowanego produktu. Powód, dla którego umieszczam
„produkcj´” w tej cz´Êci ∏aƒcucha oka˝e si´ oczywisty w dalszej cz´Êci referatu.
- Dystrybucja. Nast´pne ogniwo to dystrybucja produktów medialnych do klientów,
detalistów i konsumentów.3 W przemyÊle poligraficznym jest to fizyczna dystrybucja
ze swojà skomplikowanà logistykà. W mediach elektronicznych, dystrybucja mo˝e byç
niematerialna, wykonana jako transport bitów, a nie atomów [Negroponte 1995].
- Konsumpcja. ¸aƒcuch koƒczy si´ na kliencie koƒcowym lub konsumencie poprzez
u˝ycie lub konsumpcj´ produktu. W przypadku publikowania tradycyjnego, ta czynnoÊç nie dodaje wartoÊci produktowi, a zatem nie powinna byç umieszczona
w ∏aƒcuchu wartoÊci przemys∏u. Jednak˝e, jest to cz´Êç przemys∏u przechodzàca
obecnie radykalne zmiany pod wp∏ywem nowych technologii [Enlund 1996]. Aby
zachowaç kompletnoÊç, zosta∏a umieszczona w tym miejscu. Zostanie równie˝
omówiona przy okazji póêniejszej dyskusji na temat przysz∏oÊciowej struktury przemys∏u.
Jaka jest rola drukowania i przedsi´biorstw poligraficznych w tym bardzo uogólnionym ∏aƒcuchu wartoÊci?
Drukowanie pe∏ni funkcj´ wspierajàcà. G∏ównym celem aktywnoÊci ekonomicznych
w komunikacji medialnej, bez wzgl´du na to, czy mówimy o komunikacji masowej,
o komunikacji “business-to-business”, czy to na papierze czy elektronicznej, jest dostarczenie informacji klientowi/konsumentowi. W tym ogólnym uj´ciu, drukowanie jest
sposobem pakowania i dystrybuowania informacji, lecz nie jedynym. Dost´pnych jest
wiele innych opcji.
Przedsi´biorstwa poligraficzne mogà oczywiÊcie, byç aktywne w ró˝nych ogniwach
∏aƒcucha wartoÊci. Wydawca gazety mo˝e obs∏ugiwaç wszystkie etapy, w∏àcznie z dystrybucjà do klienta koƒcowe, podczas gdy przygotowalnia lub wyspecjalizowany drukarz
mo˝e obs∏ugiwaç tylko ma∏y segment pomi´dzy projektowaniem i pakowaniem. Ma∏y nie
oznacza wcale nieistotny z ekonomicznego punktu widzenia - zarówno wartoÊç dodana
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jak i zysk firmy mogà byç znaczne - jednak˝e z perspektywy ca∏ego ∏aƒcucha wartoÊci, rola
przedsi´biorstwa poligraficznego ma mniejsze znaczenie.

W kierunku
Êwiata multimediów
Co wi´cej, w ∏aƒcuchu wartoÊci mediów komunikacyjnych druk nie jest jedynym
kana∏em przekazywania informacji. Prawie ca∏y XX wiek trwa walka konkurencyjna o informacje do przekazywania i uwag´ konsumentów, mi´dzy drukiem i mediami bezprzewodowymi oraz filmem. Mimo rosnàcego rynku, rola druku zosta∏a ograniczona.
Rewolucja cyfrowa ostatnich dziesi´cioleci wieku radykalnie zmienia przes∏anie
mediów komunikacyjnych. Rozwój technologii komputerowych, telekomunikacji, pami´ci
masowych, telefonii, transmisji cyfrowych, etc. prowadzà do zbie˝noÊci technologii
mediów. Odbiornik telewizyjny staje si´ urzàdzeniem internetowym, komputer domowy
jest jednoczeÊnie odtwarzaczem filmów DVD, telefon komórkowy staje si´ komputerem.
Odr´bne wczeÊniej urzàdzenia zmierzajà obecnie w kierunku mediów i urzàdzeƒ komunikacyjnych w uj´ciu ogólnym, ka˝de wyposa˝one w wielorakie funkcje.
Tak jak technologie si´ zbli˝ajà i ujednolicajà, tak produkty ró˝nicujà si´ coraz
bardziej. Utworzy∏o si´ szersze i bardziej atrakcyjne spektrum mo˝liwoÊci rozpowszechniania i konsumpcji informacji. Zwi´ksza si´ liczba ró˝nych sposobów przekazywania informacji do klienta / konsumenta. Zamiast, jak wczeÊniej w tym stuleciu, mieç mo˝liwoÊç
wyboru g∏ównie mi´dzy drukiem, a transmisjà radiowà lub telewizyjnà, zarówno dostawca jak i konsument mogà teraz wybieraç w mnogoÊci kana∏ów informacyjnych, produktów i us∏ug. Proces selekcji staje si´ coraz bardziej skomplikowany - dostawca i klient
muszà wybraç najw∏aÊciwsze mo˝liwe warunki aby komunikacja zakoƒczy∏a si´ sukcesem.
Druk jest jednà z opcji, lecz jego wa˝noÊç relatywnie maleje.
Ze strony klienta, zainteresowanie mediami cyfrowymi ciàgle roÊnie. Konkurencyjna
pozycja mediów cyfrowych roÊnie i dosi´ga coraz wi´kszà cz´Êci populacji pod postacià
niedrogich komputerów i innych urzàdzeƒ medialnych (telewizorów cyfrowych, telefonów
komórkowych, etc.), szybszej i taƒszej telekomunikacji, powszechnego dost´pu do
Internetu. Konsumenci, szczególnie m∏odsze pokolenie przyzwyczaja si´ coraz bardziej do
mediów cyfrowych. W pewnym stopniu gwa∏towne rozprzestrzenianie si´ nowych technologii mo˝na okreÊliç jako mod´ — druk nie jest „na czasie”, jest niemodny, szczególnie
w dzisiejszej kulturze m∏odzie˝owej.
W tym miejscu, musimy sobie przypomnieç, ˝e komunikacja nie jest zjawiskiem jednokierunkowym. Konkurencyjna si∏a Internetu i komunikacji dwukierunkowej opartej na
mediach cyfrowych le˝y w umo˝liwieniu interakcji pomi´dzy nadawcà i odbiorcà4.
Interakcja umo˝liwia dostawcy informacji natychmiastowy odbiór reakcji i informacji od
konsumenta informacji. Tak˝e co wa˝niejsze, daje konsumentowi aktywnà rol´
w ∏aƒcuchu wartoÊci mediów komunikacyjnych. Jednokierunkowy ∏aƒcuch wartoÊci
opisany powy˝ej musi zostaç zastàpiony dwukierunkowym, w którym pojedynczy konsument poprzez interakcj´ mo˝e decydowaç jak informacja jest przekazywana, jak jest
zaprojektowana i zapakowana, jak wybrana i przekszta∏cona oraz jak i skàd uzyskana.
Klient mo˝e te˝ aktywnie uczestniczyç w tworzeniu nowej informacji. PowinniÊmy te˝
rozró˝niç konsumpcj´ i u˝ytkowanie - informacja jest zasobem u˝ytkowym, podczas gdy
materialny produkt informacyjny taki jak druk, nale˝y uwa˝aç za produkt konsumpcyjny.
Information
creation and
gathering

Content
selection and
refinement

Design and
packaging

Distribution

Consumption
and use

Interaction

Spektrum formatów informacyjnych u˝ywanych w mediach komunikacyjnych równie˝
ulega rozszerzeniu. Druk zawiera jedynie tekst i obrazy, podczas gdy interaktywne media
cyfrowe mogà te˝ komunikowaç si´ u˝ywajàc dêwi´ku, video, i animacji, jak równie˝ kombinacji ró˝nych formatów — zwykle nazywanych multimediami. Nowe formaty informacyjne zmieniajà struktur´ i efekty komunikacji. Kampania reklamowa mo˝e staç si´
bardziej efektywna, a opowieÊç bardziej przekonujàca i anga˝ujàca emocjonalnie dzi´ki
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u˝yciu kilku wzajemnie si´ uzupe∏niajàcych formatów informacyjnych5. Druk nie jest bynajmniej nieefektywny, czy nie anga˝ujàcy, lecz konkurencyjne media majà okreÊlonà
przewag´ w wielu przypadkach.

Wybór kana∏u
komunikacji
Interaktywne media cyfrowe zmieniajà oblicze komunikacji. Zauwa˝a si´ szybkie
dà˝enie w kierunku Êwiata multimediów, gdzie zarówno dostawcy i konsumenci u˝ywajà
ró˝norodnych kana∏ów komunikacyjnych - równolegle, w zwiàzku z obecnà sytuacjà
komunikacji oraz w oparciu o indywidualne preferencje.
Kana∏ informacyjny, który u˝yty zostanie do przekazania wiadomoÊci, wybierany jest
w ka˝dym przypadku jako wynik procesu negocjacji mi´dzy dostawcà i konsumentem
informacji. Konsument stara si´ uzyskaç informacje w sposób tak prosty i niedrogi, szybki i wygodny jak to mo˝liwe. Dostawca ze swej strony próbuje pozyskaç wymienionà
grup´ konsumentów w sposób najbardziej efektywny i zyskowny. W sytuacji idealnej
dochodzi do spe∏nienia wymagaƒ obydwu stron.
Istnieje wiele czynników, które okreÊlajà jakie warunki musi spe∏niaç idealne
rozwiàzanie komunikacyjne. Aktualne mo˝liwoÊci wyboru kana∏u komunikacyjnego, dla
dostawcy i konsumenta, opierajà si´ mi´dzy innymi na nast´pujàcych czynnikach:
- Format informacji. Jest oczywiste, ˝e druk nie mo˝e przenieÊç danych dynamicznych,
takich jak audio, video i animacje. Niemniej, w przypadku przedstawiania tekstu, lub
reprodukowania wysokiej jakoÊci ilustracji jest wcià˝ nie do pokonania.
- Rodzaj informacji. Niektóre rodzaje informacji przekazuje si´ najlepiej przy pomocy
zadrukowanej kartki papieru, inne nadajà si´ lepiej do wyra˝enia za pomocà innych
mediów. Mo˝emy wyró˝niç informacj´ “wpychanà”, to znaczy dostarczanà przez
wydawc´ przypadkowemu konsumentowi oraz informacj´ “wyciàganà”, która jest
aktywnie i Êwiadomie poszukiwana przez u˝ytkownika. Informacja “wyciàgana”
najlepiej nadaje si´ do kana∏ów interaktywnych podczas gdy informacja “wpychana”
sprawdza si´ najlepiej jako druki lub transmisja radiowa lub telewizyjna [Sabelstrˆm
1998].
- Wymagana szybkoÊç i tematyka. S∏owo drukowane charakteryzuje si´ raczej d∏ugim
cyklem produkcji i dostawy. Informacje bardzo specyficzne — np. kursy gie∏dowe —
sà rozpowszechniane najlepiej poprzez kana∏y cyfrowe, zaÊ w przypadku informacji o
trwa∏ym charakterze np. powieÊci Lwa To∏stoja — d∏u˝szy cykl produkcyjny ksià˝ki jest
praktycznie bez znaczenia.
- InteraktywnoÊç. Prawie ca∏a komunikacja opiera si´, wymaga, lub czerpie korzyÊci z
interakcji. Istnieje wiele rodzajów i stopni interakcji - od okazjonalnego listu od czytelnika do wydawcy, do nieprzerwanych reakcji podczas rozmów w Internecie, lub
zakupów on-line. Naturalnie s∏owo drukowane nie jest w stanie sprostaç wymaganiom kana∏ów komunikacji o du˝ym stopniu interaktywnoÊci.
- Dost´pna technologia i infrastruktura. Wybór kana∏u b´dzie zale˝a∏ od dost´pnoÊci
technologii b´dà obydwu stron: w∏aÊciwej grupy konsumentów i dostawców informacji. Jako ˝e cyfrowa technologia informacyjna wkracza szybko do biur, domów
i kieszeni, sk∏onnoÊç do wybierania nowych kana∏ów cyfrowych w miejsce tradycyjnych mo˝e byç coraz wi´ksza
- Sytuacja komunikacyjna. Klienci stajà si´ coraz bardziej mobilni. Informacja nie
dociera ani nie jest konsumowana w konkretnym miejscu, lecz musi byç dost´pna
w ka˝dym miejscu i sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Druk jest oczywiÊcie bardzo
elastycznym noÊnikiem informacji, lecz notebooki i telefony komórkowe, oraz
urzàdzenia medialne przysz∏oÊci pod∏àczone do infrastruktury telekomunikacyjnej,
zapewniajà podobnà elastycznoÊç oraz korzyÊci wynikajàce z interaktywnoÊci.
Cyfrowe serwisy oraz produkty informacyjne mogà zostaç adaptowane do
poszczególnych sytuacji, na przyk∏ad dostarczajàc te same informacje za pomocà
audio osobom podró˝ujàcym samochodami, lub jako prezentacje multimedialne
osobom przed ekranami komputerów.
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- Ekonomia i efektywnoÊç. Dla dostawców informacji koszty produkcji i dostarczania
do w∏aÊciwego kr´gu odbiorców muszà byç konkurencyjne. Dla konsumenta koszt
i ∏atwoÊç uzyskania po˝àdanej informacji musi byç atrakcyjna w relacji do jej postrzeganej wartoÊci. Dominuje tu normalny mechanizm rynkowy.
- Uwarunkowania. Nie mo˝emy nie doceniaç roli kulturowych, spo∏ecznych i subjektywnych czynników takich jak trendy w modzie, sytuacja materialna i preferencje osobiste w wyborze kana∏ów komunikacji. Spo∏eczna akceptacja i wszechobecnoÊç telefonii komórkowej jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko efektem wp∏ywu nowych warunków na
potrzeby komunikacyjne ludzi. Uwarunkowania i ich wp∏yw sà trudne do
przewidzenia. W Êwiecie wszechobecnej komunikacji cyfrowej drukowane ksià˝ki
mogà staç si´ luksusowym symbolem wysokiej pozycji spo∏ecznej i przedmiotem
kolekcjonerstwa. Z drugiej strony, uwarunkowania Êrodowiskowe (które maja z regu∏y
pod∏o˝e ekonomiczne) mogà spowodowaç, ˝e produkty drukowane stanà si´
spo∏ecznie nieakceptowane.
Rozwa˝ajàc powy˝sze oraz wiele innych decydujàcych czynników, nale˝y
odpowiedzieç na pytanie, kiedy wydawcy i konsumenci wybiorà druk? Czy wybiorà go
w ogóle?

Nisza drukarzy
Jestem przekonany, ˝e rynek produktów drukowanych b´dzie istnia∏ zawsze. Mówi´
te s∏owa, nie tylko jako wynik rozmyÊlaƒ na temat drukarzy i przemys∏u poligraficznego
lecz na podstawie obserwacji, które potwierdzajà, ˝e nie by∏o dotàd medium ca∏kowicie
zastàpionego innym. Stare media adaptowano i zmieniono [Fidler 1997]. Aby podaç
przyk∏ad, gwa∏towny spadek popularnoÊci radiofonii zosta∏ przepowiedziany w czasie
kiedy telewizja podbija∏a Êwiat mediów. Jednak radiofonia wcià˝ istnieje i ma si´ dobrze.
Zosta∏a przekszta∏cona w ca∏kiem inny rodzaj medium ni˝ by∏a na poczàtku stulecia, zajmujàc ca∏kiem innà nisz´ rynkowà.
Spektrum dost´pnych kana∏ów mediów komunikacyjnych staje si´ coraz szersze.
Dostawcy informacji i konsumenci majà wi´cej opcji do wyboru. Druk wcià˝ istnieje
i pozostanie jednà z opcji, lecz w warunkach twardej konkurencji. Druk pozostanie
wybranym kana∏em informacyjnym ale w nawiàzaniu do wspomnianych kryteriów tylko
wtedy, gdy b´dzie najlepszà alternatywà. Istnieje wcià˝ i b´dzie istnia∏ w przysz∏oÊci rynek
dla druku. Jednak˝e jest to nisza — funkcja serwisowa w ∏aƒcuchu wartoÊci mediów
komunikacyjnych — byç mo˝e wcià˝ rosnàca w liczbach bezwzgl´dnych, lecz na pewno
malejàca jako wzgl´dny udzia∏ w rynku.
Dodatkowo, jak widzieliÊmy, zadania i funkcje wczeÊniej zarezerwowane dla przedsi´biorstw poligraficznych stajà si´ zautomatyzowane i odchodzà z tego przemys∏u.
Jedynie wysokonak∏adowe, masowo produkowane lub najwy˝szej jakoÊci produkty,
wymagajà wcià˝ tradycyjnego doÊwiadczenia poligraficznego. W tym samym czasie, trend
rynkowy zmierza w kierunku krótszych nak∏adów.
W sytuacji kurczàcego si´ rynku, co powinni zrobiç drukarze oraz inne firmy tradycyjnego przemys∏u poligraficznego? Wydaje si´, ˝e istnieje pewna iloÊç dost´pnych opcji
strategicznych, zwiàzanych z wyborem miejsca w ∏aƒcuchu wartoÊci6.
Przedsi´biorstwa mogà próbowaç rozszerzyç swojà dzia∏alnoÊç i odpowiednio ca∏y
∏aƒcuch wartoÊci. Oznacza to kontrolowanie ca∏ego ∏aƒcucha, od tworzenia i praw
w∏asnoÊci do informacji, a˝ po dostarczenia informacji wieloma kana∏ami do klienta, nie
tylko przy pomocy druku. Taka jest g∏ówna strategia wydawców i wydaje si´ najbardziej
odpowiednia dla przedsi´biorstw posiadajàcych ju˝ w∏asnà informacj´ rynkowà lub
doÊwiadczenie / zasoby w zbieraniu / przetwarzaniu informacji. Gazety, czasopisma
i wydawcy ksià˝ek mogà osiàgnàç korzyÊci przez znalezienie sposobu dystrybucji swoich
informacji w mnogoÊci formatów kana∏ów informacyjnych. Konkurencja mo˝e byç ostra,
jednak - segmencie mediów cyfrowych, wiele innych rodzajów przedsi´biorstw b´dzie
wspó∏zawodniczyç o t´ samà grup´ klientów u˝ywajàc podobnych strategii. Jako przyk∏ad
mogà s∏u˝yç usi∏owania przedsi´biorstw telekomunikacyjnych i twórców oprogramowania, majàce na celu przekszta∏cenie si´ w wydawców multimediów, czasem w∏àczajàce
w cykl produkcyjny równie˝ druk. Ta konkurencja dotyczy równie˝ dostawców innych
rodzajów informacji np. radio, telewizja, edukacja, przemys∏ rozrywkowy, etc.
Na drugim koƒcu spektrum strategii znajdziemy firmy, których centrum zainteresowania skupione jest wokó∏ ich zasadniczej aktywnoÊci i wyspecjalizowane sà jako
dostawcy serwisu wewnàtrz niszy. Drukarze skupiaja si´ na drukowaniu – mniejsze firmy
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na produktach specjalnych, jakoÊci lub serwisie w obr´bie niszy – introligatornie na introligatorstwie, przygotowalnie na przetwarzaniu obrazu i ∏àczeniu funkcji, które umo˝liwiajà
im niezale˝noÊç w dystrybucji finalnego medium lub specjalizujà si´ w szczególnych
typach produktów. W firmach wysoko wyspecjalizowanych, produktywnoÊç i efektywnoÊç
sà kluczem do konkurencyjnoÊci i rentownoÊci. Mo˝e to staç si´ ˝ywotna strategià, gdy
firma jest w stanie z powodzeniem wykorzystaç specjalistyczny zbiór umiej´tnoÊci, solidnà wiedz´ o okreÊlonym rynku i zrozumienie potrzeb klientów.
Pomi´dzy opisanymi skrajnoÊciami, istnieje wiele strategicznych pozycji, które w mojej
opinii b´dà trudne do utrzymania. Na przyk∏ad , wielu drukarzy planuje obecnie staç si´
producentami multimediów, projektujàcymi, rozpowszechniajàcymi informacje swoich
klientów nie tylko w postaci druków ale równie˝ w postaci interaktywnych mediów
cyfrowych. Nazywajà sami siebie dostawcami rozwiàzaƒ ca∏oÊciowych dla potrzeb komunikacyjnych swoich klientów. W niektórych przypadkach prowadzi to do sukcesu, jednak
w Êwiecie cyfrowych multimediów, wi´kszoÊç dostawców informacji b´dzie dà˝y∏o do
uzyskania bezpoÊredniego interaktywnego kontaktu z klientami , bez poÊredników.
Dodatkowo, gdy przychodzi do projektowania interaktywnego serwisu i produktu, tradycyjne firmy poligraficzne natrafiajà na silnà konkurencj´ ze strony m∏odych projektantów
i programistów o wi´kszych umiej´tnoÊciach z dziedziny komputerów.
Istnieje jeszcze jedna strategia, która mo˝e prowadziç do osiàgni´cia sukcesu,
tworzenie partnerstwa strategicznego i sieci przedsi´biorstw reprezentujàcych ró˝ne stadia przygotowaƒ produkcji i doÊwiadczenie w obr´bie ∏aƒcucha wartoÊci mediów komunikacyjnych. W ten sposób przedsi´biorstwa mogà konkurencyjnie zape∏niaç wyspecjalizowane nisze i wcià˝ mieç dost´p do ca∏ego ∏aƒcucha. Jak dotàd, mamy jedynie ograniczone doÊwiadczenie w tym zakresie. Wydaje si´, ˝e g∏ównym celem, jest obecnie wypracowanie nowych metod zarzàdzania i struktur organizacyjnych, które b´dà wspiera∏y
elastyczne i wydajne dzia∏ania sieci wysoko wyspecjalizowanych firm. Tradycyjne myÊlenie
i stare sposoby zarzàdzania muszà zostaç zastàpione nowymi. Nie jest to zadanie ∏atwe,
jako ˝e przemys∏ poligraficzny si´ga swoimi korzeniami XV wieku.
Druk i drukarze majà swoje role, funkcje i strefy zainteresowaƒ w Êwiecie multimediów najbli˝szej przysz∏oÊci. Z pewnoÊcià b´dzie to inny Êwiat.
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1

The discussion on industry, competition, and value chains is largely based on the terminology introduced by Michael E. Porter

[Porter 1985].
2

Inne sposoby okreÊlania ∏aƒcucha przemys∏u mediów komunikacyjnych opisane sà w [Nigra 1998], [Kihlberg et al. 1998] oraz

[Roos et al. 1996].
3

Marketing is often considered to be a separate step in the value chain, following the distribution phase [Porter 1985]. I have,

however, chosen to see it as an activity that is connected to the intentions of the information publisher and not just a step in a
linear chain of production oriented activities.
4

In fact, the traditional sender-receiver communication model introduced by Shannon [Shannon 1948] becomes hopelessly inad-

equate in interactive media (as in face-to-face personal communication). Not only do sender and receiver switch roles continuously, but they can interact instantly and simultaneously in a communicative context where meaning is conveyed in many different ways. For a critique of Shannon’s model, see [Chandler 1999].
5

For a discussion on the twin trends of immediacy and hypermediacy in media, see [Grusin et al. 1998].

6

The discussion here is mainly based on work presented in [Kihlberg et al. 1998], [Nigra 1998], [Paasio 1996] and [Roos et al.

1996].
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Klaus Jurgen Opperman

Drukarnia 2000 - integracja
Prepress+Press+Postpress trendy i rozwój

Nowe technologie komunikacji wp∏ywajà na rynek produktów drukowanych. Coraz
krótsze cykle innowacji i nowoÊci techniczne, jak równie˝ kompleksowe wymagania klientów, wymuszajà ogromne zmiany w drukarniach. Od drukarza do kompleksowego us∏ugodawcy, od drukarni do domu medialnego.
Procentowy podzia∏ rynku informacji i komunikacji pomi´dzy media elektroniczne
i drukowane, zmieni si´ drastycznie do roku 2000, przy jednoczesnym równie drastycznym wzroÊcie zapotrzebowania na informacje.
Drukowanie, czy to analogowe, czy te˝ cyfrowe, b´dzie równie˝ w XXI wieku chlebem powszednim drukarƒ stosujàcych elektroniczne technologiie komunikacji. Potrzebny
jest do tego jednak nowy sposób myÊlenia - myÊlenie systemowe i gotowoÊç do ciàg∏ych
zmian.
Trendy i rozwój w przemyÊle graficznym - medialnym - przy maszynie drukarskiej,
otwierajà przed drukarzami teraz i w przysz∏oÊci nowe perspektywy.

Trend:
digitalizacja

Trend:
automatyzacja
maszyny drukujàcej

Pionierem jest tu przygotowalnia. Dane cyfrowe sà elektronicznie przetwarzane,
montowane i u˝ywane do bezpoÊredniej produkcji form drukowych. Dane powsta∏e
w przygotowalni mogà byç jednak u˝yte w innych drogach komunikacji jak np. Internet,
CD-ROM itd.
Trend: Direct Imaging i drukowanie cyfrowe
BezpoÊrednie tworzenie p∏yt drukowych w maszynie na podstawie danych z przygotowalni. Drukowanie offsetowe ma∏ych kolorowych nak∏adów na przygotowanych w tym
celu maszynach
lub
przes∏anie danych cyfrowych z przygotowalni do cyfrowej maszyny drukujàcej i drukowanie bez p∏yt z mo˝liwoÊcià personalizacji druków a tym samym mo˝liwoÊç nak∏adu
jednoegzemplarzowego.

Przys∏anie danych cyfrowych z przygotowalni do maszyny drukujàcej w celu automatycznego wst´pnego ustawienia formatu, jakoÊci zadrukowywanego pod∏o˝a, zespo∏u
farbowego.
Oznacza to wielokrotne u˝ycie poprzez sieç komputerowà drukarni danych raz opracowanych w przygotowalni.
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Trend:
produkcja inline

One-Pass-Productivity - jeden przelot przez maszyn´ i gotowe!
Maszyny z zespo∏em odwracajàcym i dziesi´cioma lub wi´cej zespo∏ami drukujàcymi,
umo˝liwiajà wielokolorowy druk dwustronny w jednym przelocie papieru przez maszyn´
- drukowanie 4/4 i 5/5 kolorów. Uszlachetnianie inline równolegle z drukowaniem - jeden
lub dwa zespo∏y lakierujàce inline oraz umieszczony pomi´dzy nimi zespó∏ suszàcy, umo˝liwiajà efektywnà produkcj´ i wychodzà naprzeciw ˝yczeniom klientów, oczekujàcych wysokogatunkowych druków.

Trend: cz∏owiek
Pomimo ca∏ej automatyzacji, elektroniki, danych cyfrowych, sieci itd. cz∏owiek nadal
pozostaje g∏ównà si∏à nap´dowà. Bez niego nic nie jest mo˝liwe. Jego wiedza fachowa,
umiej´tnoÊci i zaanga˝owanie umo˝liwiajà efektywne zastosowanie wszystkich wymienionych technologii.
Aby jednak cz∏owiek by∏ w stanie opanowaç wszystkie te technologie warunkiem koniecznym jest ciàg∏e szkolenie i dokszta∏canie. Szkolenia motywujà i podnoszà kwalifikacje pracowników. Zmotywowani i kwalifikowani pracownicy sà bardziej zaanga˝owani
i przyczyniajà si´ w znaczàcy sposób do sukcesu firmy. Dzisiaj i w przysz∏oÊci.
Integracja Prepress+Press+Postpress + Integracja pracowników + Technologia +
Szkolenia = Sukces firmy
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Werner. Sobotka

Drukowanie po roku 2000*

1. Wst´p

Tendencje

Spo∏eczeƒstwo informacyjne znajduje si´ na swojej drodze do nast´pnego milenium
i najwa˝niejszym pytaniem “czy drukowanie prze˝yje nowy rozwój technologii informacyjnej”? Don Tapscott odnotowa∏ w swojej ksià˝ce “Growing up Digital — The Rise of the
Net Generation” (wzrost cyfrowy — wzrost nast´pnego pokolenia): “Pokolenie sieciowe
przyby∏o! Co czyni to pokolenie ró˝nym od innych przed nim? Czy jest ono pierwszym
rozwijajàcym si´ w otoczeniu mediów cyfrowych. Komputery mo˝na znaleêç w domu,
szkole, fabryce, urz´dzie i w drukarniach, a technologie cyfrowe takie jak kamery, gry
wideo i CD-ROM sà bardzo popularne. Coraz bardziej nowe media sà ∏àczone przez
Internet, z rozszerzaniem lokalizacji sieci, które przyciàga co miesiàc milion nowych
u˝ytkowników. Dla nich, technologia cyfrowa nie jest bardziej onieÊmielajàca, ni˝ VCR
(magnetowid) lub toster. Poprzez u˝ycie mediów cyfrowych pokolenie sieciowe opracuje i
narzuci swojà kultur´ dla pozosta∏ej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Dzieci te ju˝ uczà si´, grajà,
komunikujà, pracujà i tworzà wspólnoty w sposób zasadniczo ró˝niàcy si´ od swoich
rodziców. Istnieje si∏a transformacji spo∏ecznej.” Sà to s∏owa Don Tapscotta o rozwoju w
naszym spo∏eczeƒstwie informacyjnym. Wyraênym pytaniem jest pytanie o jest miejsce,
jakie pozostaje na przemys∏ drukarski w przysz∏oÊci?
Jasnym, pierwszym stwierdzeniem jest TAK, ale wiele rzeczy musi si´ zdarzyç, aby
zachowaç efektywnoÊç drukowania w przysz∏oÊci. Papier jest nadal noÊnikiem komunikacyjnym nr 1 i pozostanie takim w przysz∏oÊci co najmniej do 2050.
Podobnie jak inne dzisiejsze przemys∏y komunikacyjne, przemys∏ drukarski przechodzi
dramatyczne zmiany. Pojawienie si´ nowych technologii, jak komputery osobiste
i urzàdzenia PostScript oraz urzàdzenia wyjÊciowe PDF w po∏àczeniu z coraz wi´kszymi
zmianami w tworzeniu druku, majà udzia∏ w trudnym okresie przejÊciowym.
Inne si∏y takie, jak koszty papieru, taryfy pocztowe, CD-ROM i krajowe zaabsorbowanie w us∏ugach online, przyspieszy∏y alternatywnà produkcj´ drukarskà i opcje
dystrybucji.
Obecnie drukarnie otrzymujà 50% swoich zadaƒ w postaci elektronicznej. Tradycyjny
produkt drukowany jest to taki, który wykorzystuje p∏yt´, klisz´, odbitki wst´pne,
drukowanie, wykaƒczanie, sk∏adowanie hurtowe i magazynowanie. Drukowanie nietradycyjne nie wymaga p∏yt, kliszy, d∏ugich ciàgów odbitek, magazynowania hurtowego ani
transportu takiego, jak CD-ROM. Wyroby online i materia∏y tworzone przez drukowanie
na ˝àdanie, cyfrowe i dostosowywane wymagajà tego.
Nast´pujàce czynniki sà korzystne dla drukowania w przysz∏oÊci:
– ekonomia
– dostosowywanie
– ograniczenia czasowe
– wyczerpujàcy zakres
– mo˝liwoÊç wyszukiwaƒ
– zdolnoÊç przenoszenia
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Wed∏ug liczb 56% wszystkich stron nie jest tworzonych przez zawodowców, ale 85%
jest tam odtwarzanych (drukowanych). Pokazuje to dramatyczne zmiany w technologiach
DTP.

1995

1999

57%

81%

Do roku 1987, wi´kszoÊç stron by∏o tworzonych handlowo, gdy˝ wymagane by∏y
specjalne technologie odbitek wst´pnych. Drukarze uzyskujà obecnie wi´kszoÊç plików
elektronicznie.
Nowe technologie przesuwajà istniejàce metody
Studiujàc ostatnie wp∏ywy na technologi´ dla poprzednich metod komunikacyjnych,
jedno staje si´ doskonale widoczne: nowe technologie zmieniajà zapotrzebowanie i
zu˝ycie przez klienta.
Tendencja polega na akceptacji plików cyfrowych.
Telekomunikacja lub akceptowanie plików cyfrowych klienta przez linie telefoniczne
jest jednym ze sposobów na jaki dostarczyciele us∏ug mogà odró˝niç si´ od konkurencji.
PDF - Portable Document Format (przenoÊny format dokumentu) - przeznaczony pierwotnie dla wymiany dokumentów elektronicznych. Czy mo˝e byç utworzony pojedynczy
format elektroniczny do publikacji?
PDF ma trzy g∏ówne aspekty:
– Format transmisji pliku
– Format wymiany pliku (uniwersalny format pliku)
– Rzeczywisty, elektroniczny format publikacyjny
Najwa˝niejszà tendencjà jest Networking (rozwiàzania sieciowe).
Sieç (rozwiàzania sieciowe) staje si´ czynnikiem krytycznym przy tworzeniu i dostarczaniu dokumentów do druku wewn´trznie i zewn´trznie.
Wa˝ne sà sieci do druku obejmujàce nast´pujàce g∏ówne cechy:
– Przyjmowanie i obs∏ugiwanie obrazów z ró˝nych formatów
– Skanowanie istniejàcych dokumentów papierowych
– Wsparcie dla wszystkich standardowych platform biurkowych (desktop), w tym
Sun, H-P, Digital, komputery kompatybilne z PC i Macintosh
– ¸àczenie obrazu z tekstem
– Wykonywanie podstawowych funkcji edycji
– Zarzàdzanie bibliotekà elektronicznà
– Dokumenty wyjÊciowe do ró˝nych urzàdzeƒ sieciowych
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Zmiana Êwiata
dla druku

Liczba kolorów

typ drukowania

Czarno-biały
Czarny+1 kolor
4-kolory
6 kolorów
8 kolorów i więcej
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1994
56%
10%
16%
14%
4%

2004
45%
7%
35%
9%
4%

Drukowanie cyfrowe

Drukowanie cyfrowe by∏oby dowolnym drukowaniem, które wykorzystuje proces
rasteryzacji dla wytwarzania noÊników obrazu lub do bezpoÊredniej repliki na pod∏o˝u z
cyfrowych plików dokumentów.
Inne dane wejÊciowe w nowym Êwiecie drukowania po roku 2000:
– Komputer do pracy
– Komputer do p∏yty
– Digitalizacja
– Sieç (rozwiàzania sieciowe)
– Nowe pod∏o˝a
– Nowe technologie suszenia
– Zarzàdzanie przep∏ywem pracy
– Zarzàdzanie kolorem.
W pracach skoncentrowanych na zastosowaniu nowych technologii istnieje pewna
liczba spraw rozwojowych. Niektóre z nich sà rozpowszechniane, natomiast inne pozostajà w poufnoÊci. Technologie te sà nowymi mo˝liwoÊciami rozwoju i nikt nie wie, czy
rozwój ten zmieni w przysz∏oÊci Êwiat drukarski:
– XMX i efekt obrazowania polowego (Field Imaging Effect)
– MAN-Roland Digital Change-Over Web (strona (serwis) prze∏àczana cyfrowa MANRoland)
– Mitsubishi
– Toray
– Elkografia
– Scitex, szybki atramentowy
– Technologie grup roboczych jak Delphax, OCE, Datametrics
– Wspó∏praca jak KBA i Scitex, Kodak i Heidelberg
– Xeikon Syndrom (Chromapress, IBM, Xerox, Nilpeter, sam Xeikon)

Wnioski

Przeglàd dost´pnych technologii wykazuje, ˝e opracowano wiele ró˝nych podejÊç
technicznych przy drukowaniu i komunikacji, od zmian tradycyjnych procesów reprodukcji
do nowych technologii cyfrowych. Istnieje wiele technologii i wyzwaniem b´dzie wybranie
takiej lub takich, które najlepiej spe∏niajà potrzeby mieszaniny produkcyjnej.
– Automatyzacja komputer - p∏yta i na prasie czynià tradycyjne drukowanie bardziej
efektywnym.
– Elektrofotografia i rozwiàzania atramentowe sà wysoce obiecujàce
– Inne technologie zostanà zaakceptowane
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Wa˝ne sà nast´pujàce stwierdzenia:
– Nikt nie by∏ rzeczywiÊcie gotowy do nowej technologii.
– Musicie wytwarzaç zysk - przyjmujàc nowe technologie szybko, co stanowi czynnik kluczowy.
– Istniejà poziomy kosztów i tylko jeden poziom zysku.
– JakoÊç nie jest ju˝ kluczowà sprawà.
– Cyfrowe drukowanie kolorowe stanowi du˝e wyzwanie na przysz∏oÊç.
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SESJA WARSZTATOWA I

Karl Kowalczyk

CtP - stan obecny
i perspektywy rozwoju
z punktu widzenia
Heidelberga

Od czasu Drupa’95 temat CtP jest na ustach wszystkich. W moim wyk∏adzie “Aktualna sytuacja 1999” chcia∏bym Paƒstwu pokazaç, jak dalece zaawansowana jest technologia CtP, kim sà jej u˝ytkownicy oraz jakie technologie naÊwietlarek, p∏yt i procesów produkcyjnych sà w niej u˝ywane.
CtP rozwija∏o si´ bardzo dynamicznie zarówno w USA jak i w Europie. Niemcy, wyprzedzajàc Francj´ i Wielkà Brytani´, sà liderem pod wzgl´dem liczby zainstalowanych systemów. Heidelberg/Creo z oko∏o 41% udzia∏em w rynku pó∏nocnoamerykaƒskim i europejskim jest na zdecydowanym prowadzeniu.
Pozycja lidera nie wynika tylko z wczeÊniejszego wspierania przez Heidelberg/Creo
nowych technologii p∏yt jak np. pow∏oki polimerowe, ablacyjne i transferowe, czy polimery prze∏àczalne. Wszystkie te techniki wymagajà tworzenia obrazu promieniami podczerwonymi, do uzyskania których u˝ywamy w naszych Trend- i Platesetterach g∏owicy laserowej bazujàcej na unikatowych rozwiàzaniach technicznych.
Rozwój odpowiednich, nie wymagajàcych dodatkowej obróbki offsetowych p∏yt drukowych, równie˝ do offsetu bezwodnego, post´puje bardzo szybko. Ju˝ dzisiaj mamy do
dyspozycji ca∏à palet´ odpowiednich p∏yt drukowych ró˝nych producentów, co ma zauwa˝alny wp∏yw na ceny.
CtP oznacza równie˝, ˝e trzeba umieç automatycznie przetwarzaç, kontrolowaç
i przeliczaç ogromne iloÊci danych. PewnoÊç i szybkoÊç przy ∏atwej obs∏udze to g∏ówne
wymagania u˝ytkowników.
Heidelberg z procesem produkcyjnym na bazie Delta Technology od wielu lat udowadnia, ˝e system ten jest pewny, szybki i przede wszystkim mo˝liwy do kontrolowania.
Pliki tzw. Deltalist umo˝liwiajà podglàd arkusza, a dzi´ki temu zapewniajà niezawodnà
kontrol´ jeszcze przed naÊwietleniem p∏yt. Dzi´ki koncepcji ROOM (Rip Once, Output Many) plik êród∏owy lub wyjÊciowy jest przekazywany bez ponownej interpretacji na wszystkie urzàdzenia peryferyjne jak np. drukarka, proofer, naÊwietlarka itd.
Nowoopracowany w firmie Heidelberg/Creo system bazuje wy∏àcznie na formacie
PDF, co wi´cej - Prinergy jest efektywnym narz´dziem do zarzàdzania procesem produkcyjnym o wysokim stopniu automatyzacji. Oryginalny Adobe-PDF i technologia Heidelberg/Creo u˝ywajà procesorów Job-Ticket do kontroli i zarzàdzania produkcjà. Wprowadzanie danych, uzyskanie z nich odbitek próbnych czy przeprowadzenie impozycji, a nast´pnie naÊwietlanie, zosta∏y ze sobà nie tylko ÊciÊle powiàzane, ale sà sterowane i kontrolowane przez jednorodny system zarzàdzania i baz´ danych. Mo˝liwe jest, dzi´ki unikalnej implementacji Heidelberg/Creo, wykorzystanie mo˝liwoÊci systemu w zale˝noÊci od
wymaganej wielkoÊci produkcji:
Jednym s∏owem Prinergy jest rozwiàzaniem dla automatyzacji procesu!
OczywiÊcie Delta Technology i Prinergy sà w pe∏ni kompatybilne.
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Wies∏aw G´Êciak

„Proof” koloru wczoraj, dziÊ i jutro,
albo czy ciàgle
jeszcze potrzebujemy rastra?

Jednym z problemów, z jakim spotykajà si´ wszyscy, którzy zajmujà si´ przygotowaniem i/bàdê drukiem kolorowych materia∏ów, jest kwestia oceny jakoÊci koloru. Szczególnie istotne znaczenie ma ta kwestia na styku mi´dzy tzw. przygotowalnià, klientem a drukarnià. Wsz´dzie tam potrzeba jednoznacznej odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak
b´dzie wyglàdaç nasza praca po wydrukowaniu? Grafik powinien mieç mo˝liwoÊç wiarygodnej oceny przygotowanej pracy (czy kolory, jakich u˝y∏ b´dà takie, jakie zamierza∏,
ewentualnie jak zostanà zmienione). Klient - chcia∏by oczywiÊcie wiedzieç, jak b´dzie wyglàdaç zamówiona przez niego praca, przed podj´ciem decyzji o wydrukowaniu nak∏adu.
Wreszcie drukarz potrzebuje informacji - wzorca: jak powinien wyglàdaç efekt jego pracy,
jak ustawiç maszyn´ drukarskà, jakie wprowadziç poprawki.
Mimo szybkiego rozwoju technologicznego w ostatnich latach (pojawienie si´ m.in.
soft proofingu, czyli kontroli koloru bezpoÊrednio na ekranie monitora, systemów zarzàdzania kolorem, urzàdzeƒ kalibrujàcych, rozwój technik typu direct-to-print itd.) nadal
podstawowà metodà oceny koloru jest wykonanie próby koloru tzw. proofa. Angielskie
okreÊlenie contract proof w pe∏ni oddaje istot´ takiej próby. Jest to wi´c taki rodzaj “wydruku”, który pozwala na zachowanie jak najwi´kszej zgodnoÊci z efektem koƒcowym, jaki powstaje na wyjÊciu maszyny drukarskiej. Pozwala zatem podjàç wszystkim zainteresowanym decyzj´ o tym, czy przygotowany materia∏ spe∏nia wszystkie stawiane mu wymagania, a wi´c czy mo˝na rozpoczàç druk. Mo˝liwoÊç wykonania takiej próby pozwala na
znaczne obni˝enie kosztów.
Na przestrzeni lat zmienia∏y si´ wielokrotnie techniki wykonywania proofa. Do koƒca
lat 70-tych praktycznie jedynà akceptowanà metodà by∏o u˝ycie p∏askiej prasy przedrukowej.
Na poczàtku lat 70-tych, koncern DuPont wprowadzi∏ na rynek technologi´ pod nazwà Cromalin. Jej wprowadzenie zbieg∏o si´ z pojawieniem si´ na rynku skanerów trzeciej
generacji. Spotka∏y si´ one z bardzo dobrym przyj´ciem. Pozwala∏y na uzyskanie czterokolorowej separacji w ciàgu ok. 20 minut. Ale cechà, która najbardziej spodoba∏a si´ u˝ytkownikom, by∏a mo˝liwoÊç wprowadzenia za pomocà tych urzàdzeƒ korekcji barwnej
w celu optymalizacji separacji. Niestety, tu te˝ pojawi∏y si´ najwi´ksze k∏opoty. Jak sprawdziç jakoÊç tej korekcji? W koƒcu operator dysponowa∏ w efekcie tylko czterema czarnobia∏ymi filmami. Na podstawie ich obserwacji na podÊwietlanym stole móg∏ decydowaç
o tym, czy osiàgni´ty wynik jest optymalny. OczywiÊcie wymaga∏o to od niego olbrzymiej
wiedzy, a przede wszystkim doÊwiadczenia. Zastosowanie próby Cromalin pozwoli∏o na
du˝o ∏atwiejszà ocen´ wprowadzonych korekcji. Procedura wykonywania proofa sta∏a si´
wkrótce standardem.
Ciàgle jednak Cromalin nie zosta∏ zaakceptowany jako “contract proof” wÊród drukarzy. By∏o to spowodowane g∏ównie brakiem zgodnoÊci wyglàdu Cromalinu z ostatecznym materia∏em wychodzàcym z maszyny drukarskiej. Przyczynà takiego stanu rzeczy by∏
przede wszystkim wysoki po∏ysk górnej warstwy laminatu oraz niemo˝liwoÊç zastosowania jako pod∏o˝a materia∏u nak∏adowego. W koƒcu lat 70-tych DuPont rozwa˝a∏ nawet
wycofanie Cromalinu z rynku.
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W tym samym czasie jeden z europejskich product managerów Cromalinu, zaniepokojony takim stanem rzeczy, zwróci∏ si´ do firmy System Brunner z proÊbà, aby ta przetestowa∏a Cromalin i spróbowa∏a odpowiedzieç na pytanie, dlaczego drukarnie nie chcà akceptowaç Cromalinu jako ‘“contract proofa”.
Zadaniem tym zajà∏ si´ Felix Brunner. Przyjrza∏ si´ on ró˝nym aspektom wykonywania
proofa. Szczególnà uwag´ zwróci∏ na trzy rzeczy. Okaza∏o si´, ˝e prasy przedrukowe, b´dàce do tej pory praktycznie jedynà powszechnie akceptowalnà metodà wykonywania
proofa, majà bardzo zró˝nicowane parametry. Tak wi´c wynik próby koloru by∏ w wysokim
stopniu uzale˝niony od u˝ytej prasy. Co wi´cej, okaza∏o si´, ˝e zgodnoÊç z wydrukiem offsetowym by∏a znaczàco ni˝sza od tej, jakà zapewnia∏ Cromalin! Brunner zwróci∏ te˝ uwag´ na niskà powtarzalnoÊç standardowego podówczas procesu. Istotnym okaza∏a si´ te˝
koniecznoÊç nauczenia si´ odpowiedniej interpretacji Cromalinu, zw∏aszcza stosunkowo
wysokiego przyrostu punktu, spowodowanego nak∏adaniem wielu warstw polimeru. Bardzo istotne znaczenie mia∏a te˝ dok∏adna kontrola krzywych przenoszenia. Powsta∏a wtedy nawet obszerna broszura zatytu∏owana “The Eurostandard Cromalin”, zawierajàca informacje na temat poprawnego stosowania Cromalinu, stworzono system odpowiednich
pasków kalibracyjnych. Brunner przeprowadzi∏ te˝ wiele szkoleƒ w Europie i USA. I tak oto
Cromalin zyska∏ aprobat´ przygotowalni, klientów oraz drukarƒ, pomimo jego po∏yskliwej
powierzchni i nieskazitelnie bia∏ego pod∏o˝a. Pomimo tych wad, sposób reprodukcji koloru by∏ bardzo zbli˝ony do tego, jaki wyst´powa∏ podczas druku. Uczyni∏o to z Cromalinu
produkt prepress o najwi´kszym sukcesie rynkowym, jaki odnios∏a w tej dziedzinie firma
DuPont. Zyska∏ on te˝ wielu naÊladowców, jak choçby Matchprint firmy 3M.
Lata 80 przynios∏y dynamiczny rozwój cyfrowych technik poligraficznych, w tym rozwój rynku DTP. Zacz´to szukaç mo˝liwoÊci wykonania prób koloru bezpoÊrednio z danych
cyfrowych oraz oczywiÊcie zmniejszenia kosztów. Technologià, która pozwala∏a na uzyskanie wysokiej jakoÊci wydruku, by∏a technologia sublimacyjna. Barwnik “przechodzàcy” na
specjalne pod∏o˝e dzi´ki sublimacji, pozwala∏ na uzyskanie wysokiej jakoÊci reprodukcji
obrazów tonalnych. OczywiÊcie DuPont równie˝ pracowa∏ nad takà technologià. W koƒcu lat 80-tych wprowadzi∏ na rynek urzàdzenie 4Cast, oparte na mechanizmie jednego
z japoƒskich producentów. Pozwala∏o ono na uzyskanie wydruku A3 w ciàgu niespe∏na 10
minut. Niestety, by∏o ono trudne w kontroli, co prowadzi∏o do niskiej powtarzalnoÊci wydruku oraz kosztowne tak pod wzgl´dem ceny samego urzàdzenia jak i materia∏ów eksploatacyjnych. Podobne urzàdzenie przedstawi∏ wkrótce koncern 3M. Nosi∏o ono dobrze
nam znanà nazw´ Rainbow. Du˝o ni˝sza cena oraz uproszczenie obs∏ugi zapewni∏o mu
spory sukces rynkowy. Niestety, jedna z wad technologii sublimacyjnej, jakà jest koszt materia∏ów eksploatacyjnych nie zosta∏a wyeliminowana.
Jednak najwi´kszym sukcesem w dziedzinie proofu cyfrowego sta∏ si´ nie Rainbow,
lecz produkt ma∏o wtedy znanej firmy Iris Graphics. Uzyska∏a ona za pomocà technologii
natrysku atramentu jakoÊç wydruku swobodnie konkurujàcà z urzàdzeniami opartymi
o technologi´ sublimacyjnà, czy wr´cz konkurencyjnà do tej uzyskiwanej za pomocà analogowego proofu (jak przyj´∏o si´ okreÊlaç techniki typu Cromalin czy Matchprint), zapewniajàc przy tym znacznie wi´kszà powtarzalnoÊç wydruku. Firma zosta∏a wykupiona na
prze∏omie lat 80-tych i 90-tych przez firm´ Scitex. U êróde∏ sukcesu Irisa leg∏y dwie cechy:
jakoÊç i koszt. Wysokà jakoÊç wydruku uda∏o si´ osiàgnàç min. dzi´ki stosunkowo szerokim mo˝liwoÊcià kalibracji. Koszt materia∏ów eksploatacyjnych by∏ ok. 10 razy ni˝szy, ni˝
w przypadku urzàdzeƒ opartych o technologi´ sublimacyjnà. Pod koniec lat 90-tych Iris
sta∏ si´ powszechnie akceptowanym sposobem dokonywania wydruków próbnych, osiàgajàc pozycj´, jakà posiada∏ w latach 80-tych Cromalin. Scitex sprzeda∏ na ca∏ym Êwiecie
ok. 10000 takich urzàdzeƒ, co jest ok. dwukrotnie lepszym rezultatem ni˝ ten, jaki osiàgnà∏ Rainbow.
Zwróçmy uwag´, ˝e ˝adna z tych technologii nie zapewnia∏a wiernej (ba, wr´cz ˝adnej), reprezentacji rastra. Nie przeszkodzi∏o to jednak w szerokim rozpowszechnieniu i akceptacji tych urzàdzeƒ. Dla cz´Êci klientów brak rastra by∏ jednak powodem, dla którego
nie zdecydowali si´ na zastosowanie w swej pracy proofa cyfrowego, korzystajàc nadal
z tradycyjnych metod. Naprzeciw tym oczekiwaniom wysz∏y dwie firmy: Kodak oraz
3M, przedstawiajàc na targach Drupa‘90 swoje urzàdzenia: Kodak Aproval oraz Digital
Matchprint. Co prawda raster, który wyst´powa∏ w wydrukach z tych urzàdzeƒ, nie by∏ dok∏adnie takim, jaki powstaje w czasie naÊwietlania, jednak nie to by∏o powodem ch∏odnego przyj´cia przez u˝ytkowników. Podstawowymi uwagami, jakie kierowali oni pod adresem obu urzàdzeƒ, by∏ d∏ugi czas przygotowywania proofa (2 do 3 proofów A3 na godzin´) oraz bardzo wysoka cena samych urzàdzeƒ (od ok. 250 000 dolarów). Powodowa∏o
to sytuacj´, w której wykonanie proofa tradycyjnymi metodami by∏o znacznie taƒsze. ˚ad-
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ne z tych urzàdzeƒ nie odnios∏o te˝ wi´kszego sukcesu rynkowego. 3M wycofa∏ Digital
Matchprint z rynku w 1992 roku. Kodak sprzeda∏ do roku 95 ok. 200 urzàdzeƒ, które
znalaz∏y swych nabywców g∏ównie w USA (w Niemczech w tym samym okresie swych
w∏aÊcicieli znalaz∏o tylko 8 urzàdzeƒ). Kodak nadal rozwija swe urzàdzenia, wprowadzajàc na rynek nowe modele. Pojawiajà si´ równie˝ nowe urzàdzenia tej klasy, jak choçby PolaProof firmy Polaroid.
˚adne z tych urzàdzeƒ nie zagrozi∏o w znaczàcy sposób hegemonii Irisa. Analitycy
rynkowi nie wró˝à te˝ wielkiego sukcesu urzàdzeniom zapowiadanym przez Presstek czy
Creo. Tym bardziej, ˝e na rynku pojawi∏ si´ nowy konkurent, jakim sà drukarki atramentowe. Urzàdzenia te, postrzegane do tej pory jako urzàdzenia klasy biurowej, ewentualnie
zapewniajàce jakoÊç nazwijmy to poglàdowà, sta∏o si´ na przestrzeni lat wysokiej jakoÊci
urzàdzeniem drukujàcym. Rozwój technologii druku, tak w zakresie mechaniki, nowych
rodzajów materia∏ów eksploatacyjnych (papiery, atramenty) jak i software‘u (systemy zarzàdzania kolorem, kalibracja) sprawi∏, ˝e niepostrze˝enie pojawi∏a si´ technologia zapewniajàca wysokà jakoÊç druku z niskimi kosztami, jakie do tej pory by∏y niemo˝liwe do osiàgni´cia. Liderami na tym rynku sà HP, Canon, a zw∏aszcza Epson, z rodzinà swoich urzàdzeƒ serii StylusPro, ze s∏ynnym modelem 5000, który sta∏ si´ praktycznie poczàtkiem zastosowania tej technologii w “powa˝nych” zastosowaniach prepress. Jakkolwiek u˝ytkownicy tradycyjnych systemów do wykonywania proofów nie zrezygnujà z posiadanych urzàdzeƒ, prawdopodobnie nast´pne urzàdzenia, które kupià, b´dà oparte o technologi´
atramentowà. Przemawiajà za tym wzgl´dy ekonomiczne - urzàdzenia te sà zbyt atrakcyjne, by nie zainteresowaç si´ nimi.
OczywiÊcie cechà, która decyduje o zastosowaniu danego urzàdzenia, jest nie tylko
cena, ale te˝ (a mo˝e zw∏aszcza) jakoÊç. Jednak dla ró˝nych zastosowaƒ, wysoka jakoÊç
mo˝e mieç ró˝ne znaczenie. Wspomniany wczeÊniej Brunner okreÊli∏ pi´ç klas jakoÊci kategorii:
Top (szczytowa) - gwarantuje ca∏kowità zgodnoÊç druku z proofem. Klasycznymi
przyk∏adami materia∏ów wymagajàcych tej klasy proofa sà ca∏ostronicowe reklamy np.: kosmetyków, zawierajàce zdj´cia twarzy, przygotowane za pomocà wysokiej jakoÊci fotografii wielkoformatowej.
Luxury (luksusowa) - gwarantuje bardzo wysokà zgodnoÊç mi´dzy drukiem a proofem. Typowe prace to ca∏ostronicowe reklamy lub katalogi luksusowych produktów znanych firm, zawierajàce wysokiej jakoÊci fotografie studyjne.
Commercial (komercyjna) - gwarantuje dobrà zgodnoÊç mi´dzy drukiem a proofem.
Przyk∏ady z tej grupy to reklamy produktów, wysokiej jakoÊci foldery, katalogi itp.
Periodical (“czasopismowa”) - zgodnoÊç proofa z drukiem jest wystarczajàca, by daç
ogólnà ocen´ jakoÊci. Klasyczne prace z tej grupy to czasopisma, publikacje typu katalogi,
informatory itp., nie majàce cech produktów wysokiej jakoÊci. W tej klasie znajduje si´
wi´kszoÊç prac, z jakimi spotykamy.
Minimal (minimalna) - zgodnoÊç proofa z drukiem mo˝e byç dyskusyjna. Prace nale˝àce do tej grupy to te, dla których zwykle nie wykonujemy proofa, bàdê prace typu biurowego, znajdujàce si´ poza profesjonalnym rynkiem poligraficznym.
Burnner, testujàc Irisa, okreÊli∏, i˝ pozwala on osiàgnàç klas´ komercyjnà, czy nawet
luksusowà, co by∏o doÊç zaskakujàcym rezultatem. Nie spodziewano si´, ˝e technologia
zastosowana w tym urzàdzeniu, pozwoli na osiàgni´cie tak dobrych rezultatów. Standardowe drukarki atramentowe bez kalibracji, pozwalajà osiàgnàç zwykle tylko klas´ minimalnà. Stosujàc kalibracj´ mo˝na z powodzeniem osiàgnàç rezultaty pozwalajàce zaliczyç
je do klasy periodical lub commercial. Stosujàc precyzyjnà kalibracj´, wysokiej jakoÊci drukark´ oraz odpowiednie materia∏y (papier oraz atrament) mo˝na osiàgnàç poziom luksusowy, pozwalajàcy Êmia∏o konkurowaç z ustanowionymi standardami.
Istotnà kwestià jest fakt, i˝ sama drukarka jest tylko urzàdzeniem pozwalajàcym na
przeniesienie obrazu na pod∏o˝e. Jest jednak tylko cz´Êcià systemu. Jakkolwiek jakoÊç tego ogniwa ma niebagatelne znaczenie dla jakoÊci druku, to jednak ca∏a “inteligencja” zawarta jest w oprogramowaniu. Ono zajmuje si´ interpretacjà danych, pozwalajàc na drukowanie plików PostScriptowych, TIFF i innych, jak równie˝ wprowadzaniem odpowiedniej korekcji kolorów. Tak wi´c przy u˝yciu nawet tego samego urzàdzenia wyjÊciowego,
uzyskane efekty mogà si´ znacznie ró˝niç. Podstawowe pytania, na jakie nale˝y odpowiedzieç sobie przy wyborze “inteligencji” drukarki to:
1. Sposób kalibracji urzàdzenia. Czy urzàdzenie posiada takà mo˝liwoÊç? Czy jest to
system ograniczony do konkretnego urzàdzenia (jeden z problemów, z jakim borykajà si´
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u˝ytkownicy Irisa i oprogramowania GMG) czy otwarty. Ta ostatnia cecha w chwili obecnej oznacza g∏ównie zgodnoÊç ze standardem profili ICC. Oprócz wielu zalet, fakt takiej
zgodnoÊci pozwala nam na skorzystanie z dost´pnych na rynku profili (zwykle producenci drukarek dostarczajà je z urzàdzeniem lub istnieje mo˝liwoÊç pobrania takowych ze
strony internetowej). OczywiÊcie taka procedura jest obarczona pewnym b∏´dem. Profil
producenta jest zwykle jakàÊ wypadkowà dla wielu urzàdzeƒ, nie oddaje jednak zwykle
w pe∏ni charakterystyki konkretnego urzàdzenia. Dla tych, którzy potrzebujà najwy˝szej jakoÊci okreÊlenie takiej charakterystyki jest niezb´dne. ZgodnoÊç ze standardem ICC pozwala nam skorzystaç z wielu narz´dzi umo˝liwiajàcych tworzenie profili w tym standardzie. Pozwala te˝ na skorzystanie z us∏ug firm oferujàcych generacj´ takich profili, bàdê to
w celu skorzystania z wiedzy i doÊwiadczenia fachowców, bàdê te˝ w celu minimalizacji
kosztów (sprz´t, jaki jest wymagany np.: spektrofotometr oraz oprogramowanie bywa
doÊç kosztowne). Niektóre systemy oferujà mo˝liwoÊç symulacji efektów koƒcowego urzàdzenia jak np.: maszyny offsetowej czy symulacj´ barwy papieru. Istotnà kwestià jest, czy
korzystamy z jakiegoÊ “wirtualnego” standardu np.: Eurocolor czy Euro-Offset, czy te˝
mamy mo˝liwoÊç u˝ycia w∏asnego profilu naszej maszyny drukarskiej (cromalinu, matchprinta). W jakim formacie (ICC?)? Czy istnieje mo˝liwoÊç tzw. fine tuningu czyli precyzyjnej regulacji sposobu przenoszenia koloru (czy wymaga to zewn´trznych narz´dzi?). Okazuje si´ bowiem, ˝e jakkolwiek skorzystanie z profili pozwala uzyskaç 80-90% efektu, cz´sto jednak te ostatnie 10% wymaga udzia∏u cz∏owieka. Jakie mo˝liwoÊci w tym zakresie
posiada oprogramowanie (proste parametry, jak nasycenie itp., korekcja globalna za pomocà krzywych przenoszenia, precyzyjna selektywna korekcja koloru, korekcja kolorów
specjalnych - o ile system umo˝liwia u˝ywanie takowych)? JeÊli dost´pne sà takie mo˝liwoÊci, czy znajdujà si´ one w standardzie, czy te˝ dost´pne sà jako opcja?
2. Formaty danych, jakie chcemy drukowaç. Zwykle do podstawowych nale˝à PostScript oraz jeden z popularnych formatów bitmapowych np. TIFF. Dla wielu u˝ytkowników
istotne mogà okazaç si´ inne formaty. Do najpopularniejszych nale˝à: JPEG, EPS, DCS 2.0.
W zwiàzku z zyskujàcym coraz wi´ksze znaczenie formatem PDF, istotnà mo˝e byç mo˝liwoÊç bezpoÊredniego druku tego formatu. Niektóre systemy jak np.: ColorTuner for Epson
idà dalej, pozwalajàc na obs∏ug´ równie˝ mniej popularnych formatów, jednak w niektórych zastosowaniach niezb´dnych jak np. TIF/IT czy Scitex HandShake. Istotnà mo˝e byç
mo˝liwoÊç np. stopniowego rozszerzania mo˝liwoÊci o kolejne formaty w miar´ potrzeb
u˝ytkownika. W przypadku plików PostScriptowych istotne znaczenie ma te˝ fakt, czy pliki te b´dà dostarczane jako rozseparowane, czy jako pliki kompozytowe, czy istnieje mo˝liwoÊç symulacji kolorów specjalnych (Pantone, HKS, inne).
3. Inne cechy u˝ytkowe, takie jak sprz´t potrzebny do pracy (w∏asne rozwiàzanie, PC,
Mac, Unix) i zwiàzane z tym kwestie wydajnoÊci, upgradeu czy obs∏ugi. Mo˝liwoÊç nap´dzania kilku urzàdzeƒ za pomocà jednego systemu sterujàcego, zgodnoÊç z dost´pnymi
urzàdzeniami drukujàcymi (Epson, Canon, Roland inne). Sposób obs∏ugi: udost´pnianie
urzàdzenia za pomocà Hotfolderów albo/i jako wirtualna drukarka. Czy istnieje mo˝liwoÊç
pracy w heterogenicznych Êrodowiskach ∏àczàcych u˝ytkowników PC, Mac i Unix? Czy istnieje mo˝liwoÊç zapisania ustawieƒ dla ró˝nych prac (format pracy, kalibracja, urzàdzenie
drukujàce, inne specyficzne ustawienia)? Jak wiele takich ustawieƒ mo˝na zdefiniowaç,
bàdê jednoczeÊnie u˝ywaç?
Po rozwa˝eniu tych kwestii i dobraniu odpowiedniego RIP-a (jak zwyk∏o si´ okreÊlaç
takie sterowniki) do naszych potrzeb, wybór samej drukarki wydaje si´ ju˝ ∏atwiejszy.
G∏ównymi cechami sà tutaj: format (A3, A3+, A2, wi´ksze), sposób podawania papieru
(arkusze, rola, ew. iloÊç podajników, mo˝liwoÊç korzystania z dwu lub wi´cej rodzaju papieru jednoczeÊnie), rozdzielczoÊç oraz szybkoÊç drukowania, iloÊç kolorów (4-CMYK, 6CMYK LightC, LightM; CMYK zielony, pomaraƒczowy). W tej chwili dominujàcà pozycj´ na
rynku urzàdzeƒ o wysokiej wiernoÊci kolorów posiada niewàtpliwie Epson (zw∏aszcza legendarny ju˝ model StylusPro 5000 jak i jego wielkoformatowy kuzyn StylusPro 9000 - jakoÊç druku znana z modelu 5000 lecz mo˝liwoÊç druku na formatach do B0+). W czo∏ówce znajdujà si´ te˝ urzàdzenia firmy Canon czy Roland (który zresztà stosuje g∏owice
Epsona). Godnymi polecenia sà urzàdzenia korzystajàce z 6 kolorów, pozwalajàce na odtworzenie szerszego zakresu barw, precyzyjnego oddawania ∏agodnych przejÊç tonalnych
czy symulacji kolorów specjalnych.
Niebagatelnà sprawà jest te˝ rodzaj stosowanego papieru oraz atramentu. Wi´kszoÊç
producentów urzàdzeƒ tego typu zaleca stosowanie specjalnych papierów. RzadkoÊcià
jest mo˝liwoÊç stosowania papieru nak∏adowego, zw∏aszcza ni˝szej jakoÊci. Takie podejÊcie ma swoje uzasadnienie. W zwiàzku ze specyfikà technologii trudno oczekiwaç podob-
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nego zachowania si´ atramentów i farb drukarskich. U˝ycie wi´c takiego samego papieru
da niezadowalajàce wyniki, których zwykle nie mo˝na ju˝ skorygowaç za pomocà procedur kalibracyjnych (bàdê w tylko ograniczonym zakresie). Stosunkowo ∏atwo jednak zasymulowaç urzàdzenie o mniejszej rozpi´toÊci barw na urzàdzeniu, które posiada znaczàco
wi´ksze mo˝liwoÊci reprodukcji barw. Stàd te˝ koniecznoÊç stosowania specjalnych papierów. Ich u˝ycie znaczàco u∏atwia przeprowadzenie kalibracji, oraz pozwala osiàgnàç wyraênie lepsze rezultaty. OczywiÊcie nie oznacza to, ˝e dla ka˝dego rodzaju proofa musimy
u˝ywaç najlepszego z mo˝liwych papierów (np. Glossy PhotoQuality - dla symulacji wydruku na papierze gazetowym). Na szcz´Êcie na rynku istnieje coraz wi´kszy wybór papierów dla drukarek ink-jet. Pozwala to na dobranie papieru optymalnego dla naszych potrzeb, tak pod wzgl´dem kosztów jak i jakoÊci reprodukcji.
Wydaje si´, ˝e urzàdzenia oparte na technologii natryskowej (ink-jet) majà przed sobà wspania∏à przysz∏oÊç. Oprócz takich zalet, jak stosunkowo niski koszt samego urzàdzenia oraz materia∏ów eksploatacyjnych, mogà one znaleêç zastosowanie w tych obszarach
technik drukarskich, w których nie majà zastosowania tradycyjne metody wykonywania
proofów. Chodzi przede wszystkim o systemy CtP (Computer to Plate) oraz mo˝liwoÊci
szerszego zastosowania rastrowania cz´stotliwoÊciowego (ang. FM screening). Paradoksalnie szersze rozpowszechnienie i akceptacja urzàdzeƒ tego typu, mo˝e spowodowaç
rozwój technik, które w tej chwili sà trudne w kontroli i u˝yciu. W przypadku CtP mamy
do czynienia z ca∏kowicie cyfrowym procesem produkcji, od przygotowania a˝ po druk.
W ˝adnym miejscu procesu nie wykonujemy filmów, nie ma wi´c mo˝liwoÊci zastosowania tradycyjnych technik wykonywania proofa. Urzàdzenia pozwalajàce na reprodukcj´ rastra sà bardzo kosztowne. Powoduje to wzrost kosztów - oszcz´dnoÊci dokonane dzi´ki
zastosowaniu CTP (pomini´cie fazy przygotowania filmów) mogà zostaç w znacznym
stopniu skonsumowane poprzez koszty dokonywania proofów. Drukarki atramentowe,
wsparte odpowiednim oprogramowaniem, mogà z powodzeniem byç zastosowane w takich systemach, oferujà znacznie ni˝sze koszty oraz wi´kszà uniwersalnoÊç. Drukarki takie
jak Epson 9000 mogà byç u˝yte do przeprowadzenia wydruków próbnych o najwy˝szej
jakoÊci, jak równie˝ (z zastosowaniem ni˝szej rozdzielczoÊci, a co za tym idzie - przy znaczàco wi´kszej pr´dkoÊci drukowania) umo˝liwiajà wykonanie tzw. “form proof” dla oceny poprawnoÊci sk∏adu, impozycji itp. dla ca∏ej sk∏adki drukarskiej.
Podobnie w przypadku rastrowania FM (które nota bene jest zbli˝one do technik stosowanych w drukarkach atramentowych). Pami´tamy zachwyt, jaki towarzyszy∏ pojawieniu si´ tej technologii w koƒcu lat 80-tych. Wszystko wskazywa∏o na to, ˝e oznacza ona
koniec problemów, z jakimi borykajà si´ wszyscy prawie od momentu wynalezienia standardowego druku rastrowego (np.: moirea), oferujàc wyraêny wzrost jakoÊci druku. We
wspó∏czesnym - cyfrowym - przygotowaniu, nie do pogardzenia sà równie˝ inne korzyÊci,
jak np. te dotyczàce wielkoÊci plików. Metoda FM pozwala na stosowanie plików o znacznie mniejszej rozdzielczoÊci (ok. 2 razy mniejszej, co daje ok. 4 krotnie mniejszà wielkoÊç
plików). Umo˝liwia to znaczne oszcz´dnoÊci w zakresie nak∏adów na przechowywanie,
transmisj´ i przetwarzanie danych. Niestety, wkrótce okaza∏o si´, ˝e na drodze do upowszechnienia si´ metody FM pojawi∏y si´ przeszkody. G∏ówne z nich to brak mo˝liwoÊci
wizualnej kontroli separacji - brak klasycznego rastra nie pozwala na ∏atwe okreÊlenie g´stoÊci optycznej. Drugà cechà jest niemo˝noÊç wykonania standardowej odbitki próbnej
jak np.: Cromalin. Trzecià - koniecznoÊç zachowania specjalnych warunków przy naÊwietlaniu p∏yt (g∏ównie czystoÊç, bardzo dok∏adne zachowanie parametrów naÊwietlania).
Wydaje si´, ˝e po∏àczenie rastrowania FM oraz technologii CtP mog∏oby okazaç si´ z∏otym
Êrodkiem.
Na zakoƒczenie zwróçmy uwag´ na jeszcze jeden aspekt. Prawdopodobnie jednym
z najistotniejszych problemów jest kwestia odpowiedniej interpretacji proofa, pochodzàcego z urzàdzeƒ typu ink-jet. Zauwa˝my, ˝e systemy, które dzisiaj uznawane sà za standardowe, wr´cz doskona∏e, mia∏y znaczne k∏opoty z uzyskaniem akceptacji w momencie
pojawienia si´ na rynku (vide Cromalin). Cz´stym argumentem przeciwko urzàdzeniom
opartym o drukarki atramentowe jest fakt, ˝e nie pozwalajà one na symulacj´ rastra
(Zwróçmy uwag´, ˝e nie przeszkodzi∏o to Irisowi trafiç do grona “akceptowanych” sposobów przygotowania proofa, a przecie˝ jest on te˝ urzàdzeniem opartym o technologi´ natrysku atramentu). Ale praktycznie, ˝adne z urzàdzeƒ dost´pnych na rynku nie zapewnia
100% zgodnoÊci z tym, co b´dzie na wydruku! Zwróçmy uwag´ na s∏owo symulacja, które zwykle pojawia si´ w momencie definiowania poj´cia proof. Nie oznacza ono wcale idealnej zgodnoÊci lecz pewnà, sta∏à i wystarczajàcà, zbie˝noÊç parametrów. Wiemy przecie˝,
˝e Cromalin czy Matchprint nie wyglàdajà identycznie z drukiem. Zwykle wyglàdajà lepiej
(co bywa cz´sto przyczynà nieporozumieƒ). Po prostu, jako doÊwiadczeni u˝ytkownicy,
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nauczyliÊmy si´, jak „czytaç” takà odbitk´ próbnà. Potrafimy na tej podstawie wydaç opini´ na temat jakoÊci przygotowania pracy i wprowadziç ewentualne poprawki. Dotyczy to
tak samo kwestii koloru jak i rastra. Poniewa˝ raster na proofie jest te˝ pewnym przybli˝eniem, tak naprawd´ nie daje nam pewnoÊci, ˝e w czasie druku nie powstanie mora. W zakresie wiernoÊci koloru, wydaje si´, ˝e wi´kszà iloÊç informacji uzyskujemy, stosujàc pomiary spektrofotometryczne oraz specjalizowane programy do zarzàdzania kolorem, ni˝
ta, jakà uzyskujemy na podstawie obserwacji rastra czy pomiarów densytometrycznych.
Tak wi´c, byç mo˝e tu le˝y najwi´kszy potencja∏. Spróbujmy nauczyç si´ korzystaç z tych
nowych urzàdzeƒ. OczywiÊcie, zawsze b´dà takie obszary, gdzie wymagana jest najwy˝sza mo˝liwa do osiàgni´cia jakoÊç, bez wzgl´du na cen´. Jest to niezwykle ma∏y procent
ca∏ego rynku. Jednak nikt nie u˝ywa 5 kg m∏otka do naprawy precyzyjnego zegarka. U˝ywajmy tego, co jest nam potrzebne i wystarczajàce. Spójrzmy na systemy DTP. Jeszcze nie
dawno powodowa∏y one uÊmiech na twarzy „profesjonalistów”. Jedynie stacje robocze takie jak Dalim itp. uwa˝ane by∏y za urzàdzenia pozwalajàce na „powa˝nà”, elektronicznà
obróbk´ publikacji. DziÊ nikt nie wyobra˝a sobie pracy bez Macintosha czy PC. Wielu stawia je wy˝ej ni˝ s∏ynne (i tak samo niedost´pne) urzàdzenia sprzed lat.
Nale˝y wi´c mieç nadziej´, ˝e nowoczesne systemy wykonywania odbitek próbnych
zyskajà powszechnà akceptacj´, mimo nieufnoÊci, z jakà si´ dziÊ spotykajà. Pozwoli to nie
tylko na zmniejszenie kosztów i jakoÊci produkcji, lecz tak˝e mo˝e si´ staç punktem wyjÊcia do zastosowania nowych metod drukarskich na szerokà skal´. Firma “Reprograf” ma
nadzieje staç si´ dla paƒstwa przewodnikiem w tym nowym, ale jak˝e interesujàcym Êwiecie s∏u˝àc radà i pomocà. Nasza wspólna praca przyczyni si´ niewàtpliwie do zadowolenia wszystkich zainteresowanych: drukarzy, grafików i klientów, czego ˝ycz´ wszystkim tu
zgromadzonym.
Literatura:
1. Wolf K.K :Do we need Halftone Dots Seybold Report on Publishing Systems, Vol
28, Nr 18
2. Dàbrowa T.:Proof a odbitka probna - porównanie wymagaƒ, Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Materia∏y informacyjne z seminarium pt.: “Nowoczesne technologie druku kolorowych odbitek próbnych dla druku offsetowego”, 14.04.1998
3. Materia∏y informacyjne firm: CGS, EPSON, Scitex, DuPont, 3M
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Prace badawczo-rozwojowe w HUBER-GRUPPE obejmujà zawsze proces produkcji, a w g∏ównej mierze problem prze∏o˝enia i adaptacji
receptur na j´zyk parametrów technicznych i odwrotnie. Wynikiem
naszych prac badawczo-rozwojowych, których punktem ci´˝koÊci
by∏o dyspergowanie pigmentów, jest nowa generacja farb klasy HIT
(Highly Improved Technology).

Dyspergowanie
pigmentów
Najwa˝niejszym etapem procesu produkcyjnego farb graficznych jest
dyspergowanie, tzn. ucieranie substancji barwiàcych z komponentami
spoiwa. Pigmenty stosowane do produkcji majà najcz´Êciej postaç
gruboziarnistych grudek, tzw. aglomeratów, sk∏adajàcych si´ z drobniejszych czàstek. Przez oddzia∏ywanie si∏ mechanicznych nast´puje
niezb´dne rozbicie aglomeratów na czàstki pierwotne, a nast´pnie
ich ustabilizowanie w spoiwie dzi´ki intensywnemu zwil˝aniu tym˝e.
Czàstki pierwotne pigmentów o wymiarach 0.02 do 0.05 µm posiadajà du˝à energi´ powierzchniowà, która wspiera aglomerowanie
czàstek pierwotnych. Medium zwil˝ajàce musi pokonaç te si∏y.
Pierwszym etapem jest usuwanie gazów zaabsorbowanych na
powierzchni czàstek pigmentów, nast´pnie spoiwo zakotwicza si´
mocno w porach na powierzchni pigmentu, tworzàc dystans mi´dzy
czàstkami i zapobiegajàc w ten sposób ich rekrystalizacji.
Rysunek 1 demostruje zale˝noÊç charakterystyki farby od wielkoÊci
czàstek pigmentu. Zale˝noÊç intensywnoÊci koloru farby od Êrednicy
czàstek pigmentu pokazana jest na rysunku 2. Widaç wyraênie, ˝e
optymalnà intensywnoÊç koloru faby mo˝na uzyskaç wtedy, gdy
czàstki pigmentu osiàgajà wielkoÊç czàstek pierwotnych.
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Rysunek 1.

Przek∏adajàc to na j´zyk praktyczny, mo˝na powiedzieç, ˝e
podwy˝szona intensywnoÊç umo˝liwia drukowanie farby cieƒszà
warstewkà w zespole farbowym i na pod∏o˝u drukowym przy utrzymaniu po˝àdanej intensywnoÊci koloru.

2.
Rysunek 2: Zale˝noÊç intensywnoÊci koloru farby od Êrednicy
czàstek pigmentu

Zalety takiego drukowania sà oczywiste:
- mniejsze pylenie,
- mniejsze zapotrzebowanie Êrodka zwil˝ajàcego i stabilny druk
nak∏adu,
- mniejszy przyrost punktu rastrowego,
- u∏atwiona dalsza obróbka druków bez odciàgania i odbijania.
Wa˝nà rol´ w dyspergowaniu odgrywa recepturowanie spoiwa,
które musi byç dopasowane do zwil˝anego pigmentu. Nie mo˝e byç
wi´c uniwersalnego systemu do dyspergowania wszystkich typów
pigmentu. Pigmenty ró˝nià si´ od siebie bardzo mocno zarówno
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budowà chemicznà, jak i charakterystykà fizycznà czàstek.
Je˝eli przyk∏adowo chodzi o typ pigmentu, posiadajàcy ze wzgl´du
na grupy polarne ∏adunek dodatni na powierzchni, to zwil˝anie jest
znacznie ∏atwiejsze, gdy komponent spoiwa ma ∏adunek o znaku
przeciwnym, co zapewnia wzajemne przyciàganie. Z drugiej srony
muszà byç do siebie dopasowane proporcje wielkoÊci czàstek spoiwa
i pigmentu.
Rysunek 3: Optymalne rozmieszczenie komponentów spoiwa
na powierzchni pigmentu, je˝eli sà przestrzennie znacznie
wi´ksze ni˝ sam pigment i gdy si´ wzajemnie wypierajà z jego
powierzchni.
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Problemy suszenia farb rozpuszczalnikowych (heatsetowych)
przy akcydensowym drukowaniu
zwojowym i ich wp∏yw na
Êrodowisko naturalne
Suszenie
i oczyszczanie
powietrza przy
akcydensowym
offsetowym
drukowaniu
zwojowym
Suszenie przy drukowaniu zwojowym. Wymagania techniczne do suszenia
i wynikajàce z tego zadania dotyczàce oczyszczania powietrza i bezpieczeƒstwa
pracy (ROD 1988).
W technologii offsetowego drukowania zwojowego pod∏o˝a drukowe i farby powinny odpowiadaç okreÊlonym wymaganiom od których zale˝y czas suszenia oraz sk∏ad powietrza suszàcego:
a) przy otrzymywaniu wysokojakoÊciowych odbitek wielobarwnych nale˝y stosowaç
papiery powlekane, a tym samym zostaje wyeliminowane schni´cie farb przez wsiàkanie
tak jak na przyk∏ad dzieje si´ to przy drukowaniu gazetowym;
b) wysuszenie odbitki powinno nastàpiç w ciàgu kilku sekund pomi´dzy ostatnim
segmentem drukujàcym a aparatem do z∏amywania. Wysuszenie to nast´puje przez odparowanie rozpuszczalników i wymaga zastosowanie farb stosunkowo drogich, szkodliwych dla zdrowia, o ograniczonym stopniu pigmentacji i dostosowanych do szybkoÊci
drukowania.
c) farby offsetowe powinny w mo˝liwie najmniejszym stopniu wydzielaç rozpuszczalniki w czasie przebywania w ka∏amarzu farbowym, nawet o podwy˝szonej temperaturze,
co zdarza si´ przy stosunkowo wysokiej szybkoÊci drukowania. Dlatego te˝ farby powinny zawieraç trudno lotne rozpuszczalniki. W przeciwnym przypadku nastàpi∏oby zaschni´cie farby w ka∏amarzu farbowym. Najcz´Êciej jako rozpuszczalniki stosowane sà alifatyczne w´glowodory o temperaturze wrzenia pomi´dzy 230oC- 270oC.
W odró˝nieniu od innych metod drukowania, za pomocà farb schnàcych przez odparowywanie przy akcydensowym drukowaniu offsetowym zwojowym zadrukowuje si´
obydwie strony taÊmy papieru (najcz´Êciej w maszynach z podwójnymi uk∏adami drukujàcymi - obciàg do obciàgu) metodà mokro na mokro. Z tego powodu schni´cie nast´puje dopiero po zadrukowaniu wszystkich farb od razu na obydwóch stronach taÊmy. Tym
samym taÊma w czasie suszenia powinna byç zawieszona w powietrzu, a dysze w suszarce powinny prowadziç zawieszonà taÊm´. JednoczeÊnie gruboÊç warstwy schni´cia zwana warstwà granicznà powinna byç mo˝liwie jak najmniejsza, poniewa˝ utrudnia przenoszenie ciep∏a oraz odtransportowanie rozpuszczalników z farby.
Stopieƒ zmniejszenia si´ gruboÊci granicznej warstwy schni´cia mo˝na okreÊliç na
podstawie liczby przenoszenia ciep∏a, która jest tym wi´ksza, im mniejsza jest gruboÊç
warstwy granicznej. We wkl´s∏odruku liczby przenoszenia ciep∏a wynoszà Êrednio
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190 W/m2oC, natomiast w offsecie wynoszà ok. 120 W/m2oC. W wkl´s∏odruku ustawia si´
dysze w ten sposób by uzyskaç jak najwi´ksze przenoszenie ciep∏a. W drukowaniu offsetowym dodatkowo nale˝y uwzgl´dniç prowadzenie taÊmy papieru.
Stosowane farby typu heatset (do schni´cia za pomocà podwy˝szonej temperatury)
zawierajà w stanie mokrym po ok. 1/3 sk∏adu pigmentu, spoiwa z tworzyw sztucznych
i rozpuszczalniki. Proces schni´cia przez odparowanie rozpuszczalników wymaga ok. 0,7
sek. przy temperaturze od 130-150 oC. Nagrzanie taÊmy do tej temperatury
wynosi ok. 0,3
(4)
sek., tym samym czas pobytu taÊmy w suszarce wymaga ok. 1,0 sek. (patrz rys.1).
rys. 1

Powietrze w suszarce jest ogrzewane za pomocà otwartego palnika gazowego do temperatury ok. 2OOoC. Po wysuszeniu taÊma jest ch∏odzona za pomocà wa∏kowego uk∏adu
ch∏odzàcego do temperatury pokojowej. We wszystkich wspó∏czesnych suszarkach nast´puje och∏odzenie taÊmy w ostatnim odcinku suszarki za pomocà zimnego powietrza, do
temperatury ok. 100oC.
Z poprzednich rozwa˝aƒ wynika iloÊç odprowadzanego powietrza z suszarki oraz jego sk∏ad chemiczny. St´˝enie rozpuszczalników w suszarce oraz w odprowadzonym powietrzu nie mo˝e przekroczyç 8 gramów C/Nm3 (5). Wynika to zarówno ze wzgl´dów
technologicznych jak i ze wzgl´du bezpieczeƒstwa pracy (mo˝liwoÊç wybuchu). Przyk∏arys. 2

— Umlufttemperatur
— Bahntemperatur

dowo przy stosowaniu akcydensowej maszyny zwojowej, z taÊmà o szerokoÊci 1m i szybkoÊci przesuwu = 14 m/sek obj´toÊç odprowadzanego powietrza wynosi 8000 Nm2/godz,
a jego temperatura wynosi ok. 160oC. Urzàdzenia suszàce sà konstruowane dla maksymalnej powierzchni na∏o˝onej warstwy farby oraz dla maksymalnego st´˝enia rozpuszczalników, przy najwi´kszej szybkoÊci drukowania. Zazwyczaj praktyczna zawartoÊç rozpuszczalników w odprowadzanym powietrzu jest znacznie ni˝sza (rys.2).
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Odprowadzane powietrze zawiera nie tylko rozpuszczalniki z farby ale równie˝ cz´Êciowo lotne po∏àczenia z tlenem , które powstajà w wyniku termicznego rozk∏adu w´glowodorów z farby w wyniku zetkni´cia z p∏omieniem palnika gazowego. Do takich zwiàzków nale˝y np. formaldehyd. Tym samym odprowadzane powietrze zawiera:
- powietrze ubogie w tlen,
- dwutlenek w´gla,
- pary rozpuszczalników z farb przede wszystkim weglowodory alifatyczne oraz ∏atwo lotne zwiàzki tlenowe jako produkty rozk∏adu rozpuszczalników farb w tym aldehydy, ketony i kwasy organiczne,
- para wodna przede wszystkim z niepo˝àdanego, lecz niestety nieodzownego wysuszenia taÊmy papierowej,
- alkohol izopropylowy i jego produkty utlenienia i rozk∏adu,
- py∏ papierowy
Zadania dla utylizacji odprowadzanego powietrza:
- z odprowadzanego powietrza nale˝y pary organiczne albo usunàç albo przekszta∏ciç w substancje nieszkodliwe. Najwi´kszàj uwag´ nale˝y zwróciç na lotne tlenowe produkty rozk∏adu rozpuszczalników farbowych. Wi´kszoÊç z nich nale˝y do klasy 1 wg. niemieckich przepisów “Technische Anleitung Luft” (wymagania techniczne do powietrza).
Dla tej klasy zwiàzków obowiàzujà najostrzejsze, a tym samym bardzo niskie, wartoÊci
graniczne np. przy wyprowadzaniu powietrza w iloÊci 0,1 kg/godz. st´˝enie zawartych
w nim ∏atwo lotnych produktów rozk∏adu rozpuszczalników nie mo˝e przekroczyç 20 mg
/m3(6). - nie tylko nale˝y przestrzegaç wymagaƒ ochrony Êrodowiska, ale równie˝ wa˝ne
sà wymagania bezpieczeƒstwa pracy. Nale˝y bezwzgl´dnie nie dopuÊciç do przejÊcia par
zwiàzków organicznych z strefy suszàcej do hali maszyn. Urzàdzenie suszàce posiada tylko 2 szczeliny przy wejÊciu i przy wyjÊciu taÊmy papierowej. W celu nie dopuszczenia do
przenikania par zwiàzków organicznych do hali maszyn powinno w suszarce panowaç
podciÊnienie i ca∏e Êwie˝e powietrze potrzebne w procesie suszenia powinno wp∏ywaç do
suszarki przez w/w. szczeliny. Jednak to nie wystarcza, gdy˝ taÊma papieru wychodzàca
z suszarki porywa warstw´ powietrza zawierajàcà pary organiczne (7). Ponadto nast´puje
dodatkowe odparowanie z goràcej taÊmy.
Jak ju˝ wspomniano w nowoczesnych urzàdzeniach suszàcych przez nadmuch ch∏odniejszego powietrza obni˝a si´ temperatur´ taÊmy w koƒcowym segmencie suszarki do
ok. 100o C, co powoduje znaczne zmniejszenie iloÊci porywanych rozpuszczalników przez
taÊm´ papierowà, gdy˝ odparowanie rozpuszczalników z och∏odzonej taÊmy jest znacznie
mniejsze. Tym samym nie tylko nast´puje zmniejszenie st´˝enia rozpuszczalników w hali
maszyn, ale równie˝ w du˝ym stopniu zapobiega si´ kondensacji rozpuszczalników na
pierwszym wa∏ku ch∏odzàcym, co mo˝e doprowadziç do cz´Êciowego rozpuszczenia farb
na zadrukowanej taÊmie i tym samym do niebezpiecznego odk∏adania si´ farb na wa∏kach
ch∏odzàcych i w urzàdzeniu do z∏amywania.
Utylizacja powietrza suszàcego z odzyskiem rozpuszczalników
Ze wzgl´du na sk∏ad chemiczny wyprowadzanego powietrza jego utylizacja nie jest
prosta. Wielokrotnie próbowano odfiltrowaç rozpuszczalniki organiczne z powietrza z suszarki akcydensowej maszyny zwojowej. Zaletà filtrowania jest mo˝liwoÊç odzyskania rozpuszczalników przy regeneracji filtra. Najwi´kszà trudnoÊcià jest jednak to, ˝e takie substancje filtrujàce jak w´giel aktywny (FRI l992) ∏atwiej poch∏aniajà (absorbujà) w´glowodory alifatyczne ni˝ ich produkty rozk∏adu. Tym samym mniej szkodliwe weglowodory alifatyczne zostajà odfiltrowane, natomiast pozostajà bardziej toksyczne produkty rozk∏adu
termicznego. Ponadto, przy regeneracji substancji filtrujàcej (w´gla aktywnego) stosunkowo trudno odzyskaç rozpuszczalniki.
Próbowano równie˝ zastosowaç metody kondensacji rozpuszczalników oraz kombinowane metody kondensacyjno-wymywajàce.
Przy metodzie kondensacyjnej wyprowadzane z suszarki maszyny drukujàcej powietrze och∏adza si´ do takiej temperatury, w której kondensujà si´ (przechodzà ze stanu pary w stan p∏ynny) rozpuszczalniki zawarte w tym powietrzu. Powsta∏y kondensat (ciecz)
sp∏ywa lub przez odpowiednie urzàdzenia zostaje wydzielony z powietrza. Tym sposobem
odzyskuje si´ rozpuszczalniki. Produkty tlenowe rozk∏adu termicznego rozpuszczalników
rozpuszczajà si´ w wodzie i mo˝na je usunàç za pomocà odpowiedniego urzàdzenia wymywajàcego, zw∏aszcza wtedy. gdy och∏odzenie powietrza nast´puje cz´Êciowo za pomocà wody (w´glowodory nie rozpuszczajà si´ w wodzie i mo˝na je ∏atwo oddzieliç). Ale
równie˝ bez wymywarki wodnej iloÊç wody zawarta w powietrzu odprowadzanym z suszarki maszyny wystarcza do otrzymania kondensatu w postaci oleistej warstwy, która
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p∏ywa na ˝ó∏tawym roztworze wodnym, przy czym iloÊç fazy wodnej jest ok. 10-krotnie
wi´ksza od iloÊci fazy rozpuszczalnikowej. Obecnie szkodliwe substancje znajdujà si´
w wodzie i problem utylizacji powietrza zmieni∏ si´ na problem utylizacji Êcieków wodnych. Jednak mo˝e to byç jakiÊ sposób rozwiàzanie tego problemu przy wykorzystaniu
tzw. oczyszczalni biologicznej, która polega na tym, ˝e Êcieki wprowadza si´ do zbiornika wodnego w którym rosnà okreÊlone roÊliny, których korzenie poch∏aniajà szkodliwe organiczne substancje i tym samym oczyszczajà Êcieki (ALT l992). Wykorzystuje si´ ch∏odzenie za pomocà wymywarki wodnej. Skondensowane rozpuszczalniki alifatyczne sà oddzielane, a woda jest spuszczana do oczyszczalni biologicznej. Oczyszczalnia biologiczna powinna jednak dzia∏aç non stop przez ca∏y rok. To niestety jest mo˝liwe tylko w krajach
okreÊlonej szerokoÊci geograficznej, w których nie ma zimy, która prowadzi do spowolnienia lub nawet do zatrzymania procesów biologicznych stosowanych roÊlin. Nie jest wi´c
przypadkiem, ˝e powy˝sza metoda zosta∏a opisana w pracy dyplomowej pewnego in˝yniera z Paragwaju.
Utylizacja powietrza suszàcego metodà spalania
JeÊli nie ma potrzeby odzyskania rozpuszczalników, to mo˝na przeprowadziç utylizacj´ powietrza z suszarki, przez spalanie to jest przekszta∏cenie substancji organicznych
w dwutlenek w´gla i wod´ z wykorzystaniem tlenu znajdujàcego si´ w zanieczyszczonym
powietrzu. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e niezupe∏ne spalanie mo˝e doprowadziç do produktów bardziej toksycznych ni˝ przed spalaniem, gdy˝ stosunkowo nisko toksyczne w´glowodory alifatyczne mogà przy niezupe∏nym spaleniu, w wyniku termicznego rozk∏adu
przekszta∏ciç si´ w bardziej toksyczne zwiàzki tlenowe. Rozró˝nia si´ katalityczne i termiczne spalanie.
Katalityczne spalanie.
Zaletà tego procesu jest spalanie przy stosunkowo niskiej temperaturze, a wi´c bez
wi´kszego wk∏adu energetycznego. Niestety stopniowo katalizator jest zatruwany prawdopodobnie przez sk∏adniki py∏u papierowego, tak ˝e po kilku miesiàcach nast´puje przekroczenie dopuszczalnego st´˝enia szkodliwych substancji = 20 mg C/m3
Termiczne spalanie
Metoda polega na tym, ˝e w reaktorze o wystarczajàco wysokiej temperaturze i w
okreÊlonym czasie reagujà organiczne sk∏adniki zanieczyszczonego powietrza z tlenem
znajdujàcym si´ w tym powietrzu. Dla optymalnego oczyszczania powietrza, a tym samym ca∏kowitego przekszta∏cenia substancji organicznych w dwutlenek w´gla i par´ wodrys. 3

16
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nà wymagana jest temperatura = 780oC. Przy wy˝szych temperaturach i przy czasie 1/3
sek. zwi´ksza si´ iloÊç szkodliwych tlenków azotu (FRI l992). W celu zmniejszenia kosztów energii urzàdzenia takie posiadajà wymienniki ciep∏a, które wykorzystujà ciep∏o gazów odlotowych do ogrzewania wprowadzanego zanieczyszczonego powietrza. (Reingas,
rys.3). Ta metoda spalania jest szeroko stosowana do utylizacji powietrza z suszarek akcydensowych maszyn zwojowych. Celowe jest instalowanie takiego urzàdzenia spalajàcego
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rys. 4

Zapotrzebowanie
energetyczne
urzàdzeƒ do spalania zanieczyszczonego powietrza oraz mo˝liwoÊci odzyskania
energii cieplnej.

w suszarce. Technologicznie w zasadzie jest oboj´tne czy instalacja spalajàca zanieczyszczone powietrze jest w suszarce czy poza nià. Podobna jest iloÊç potrzebnej energii (ewentualnie nawet nieco wi´ksza), ale potrzebuje si´ wtedy mniej miejsca oraz ni˝sze sà koszty inwestycyjne i instalacyjne, gdy˝ nie sà potrzebne d∏ugie rury (o wewn´trznej Êrednicy = 50
cm) do transportu powietrza. Rys. 4 przedstawia wspó∏czesnà suszark´ maszyny offsetowej zwojowej z wbudowanym urzàdzeniem do spalania zanieczyszczonego powietrza.

Energi´ do spalenia zanieczyszczonego powietrza uzyskuje si´ przez spalenie gazu ciek∏ego lub ziemnego. Nie mo˝na obni˝yç temperatury gazów odlotowych znacznie poni˝ej
380oC, bo wtedy nastàpi∏oby zbyt wysokie ogrzanie powietrza przed jego wprowadzeniem do komory spalania.
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e dzi´ki wymiennikowi ciep∏a urzàdzenie powinno wykorzystaç w du˝ej cz´Êci albo prawie ca∏kowicie w∏asnà energi´. Ciep∏o spalania organicznych
par w zanieczyszczonym powietrzu wynosi ok. 32oC na ka˝dy gram C/Nm3 (5). Spalenie rozpuszczalników farb powinno pokryç 40% zapotrzebowania energetycznego urzàdzenia
spalajàcego, a przy maksymalnej zawartoÊci tych w´glowodorów powinno w zupe∏noÊci
pokryç jego pe∏ne zapotrzebowanie energetyczne.
Przepisy obowiàzujàce w Niemczech wymagajà odzyskania ciep∏a gazów odlotowych.
Najcz´Êciej przeprowadza si´ je przez wymiennik ciep∏a, który jest wykorzystywany do
ogrzewania, do utrzymania urzàdzeƒ klimatycznych oraz do przygotowania ciep∏ej wody,
co umo˝liwia uzyskanie oszcz´dnoÊci pracy g∏ównego kot∏a grzewczego. Zapotrzebowanie
na ciep∏o zale˝y od pory roku. Dlatego korzystniejsze jest wykorzystanie ciep∏a gazów odlotowych w samym urzàdzeniu do spalania. Poniewa˝ po procesie wysuszenia farby stosowany
jest proces ch∏odzenia taÊmy papieru korzystniejsze jest wykorzystystanie ciep∏a odlotowego
do nap´du ch∏odziarki absorpcyjnej stosowanej do ch∏odzenia wody.
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Integracja urzàdzeƒ do odzysku
ciep∏a z turbinami gazowymi
System KWK to jest system sprz´˝enia si∏y i ciep∏a do zabezpieczenia energii
urzàdzeƒ przemys∏owych.
Przy termicznych generatorach tylko 1/3 energii uzyskanej przez spalenie gazu ziemnego, oleju opa∏owego albo w´gla jest wykorzystywana do uzyskania energii elektrycznej,
a reszta energii w postaci niewykorzystywanego ciep∏a jest przekazywana do otoczenia. Przy
koncepcji sprz´˝enia si∏y i ciep∏a (po niemiecku KWK tj Kraft-Wärme-Kopplung) w∏àcza si´ instalacje spalania par rozpuszczalników farb offsetowych do systemu energetycznego zak∏adu. Dzi´ki temu mo˝na wykorzystaç powsta∏e ciep∏o , co jest korzystne dla ochrony Êrodowiska. Zasada ta w∏aÊciwe nie jest nowà koncepcjà (Goer 1979 ), gdy˝ pracujà ju˝ urzàdzenia
systemu KWK o mocy kilkunastu megawatów, przy czym stosowane sà turbiny gazowe zasilane gazem ziemnym. Wa˝ne jest to, ˝e wydajnoÊç cieplna takiego systemu jest od 2 do 5
krotnie wy˝sza od wydajnoÊci cieplnej urzàdzeƒ elektrycznych.
Za∏o˝eniem ekologicznego a zarazem ekonomicznego systemu KWK jest mo˝liwoÊç pe∏nego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej, a tym samym pokrycie istniejàcego zapotrzebowania na energi´ i ciep∏o. To dotyczy równie˝ godzin najwy˝szego zapotrzebowania
energetycznego przez ca∏y rok od poniedzia∏ku rano do po∏udnia soboty. Korzystne jest gdy
system KWK mo˝e zostaç wykorzystany do dostawy energii dla jednej jednostki produkcyjnej lub ca∏ego zak∏adu. (Goer l979). Warunkiem tego jest pewne zapotrzebowanie podstawowe na energi´ elektrycznà, a przede wszystkim na ciep∏o(10) i to zarówno zimà jak i latem,
od poniedzia∏ku do soboty, które mo˝e byç pokryte przez urzàdzenie KWK. Natomiast zapotrzebowanie na energi´ i ciep∏o powy˝ej zapotrzebowania podstawowego mo˝e byç pokryte
przez sieç energetycznà wzgl´dnie przez spalanie gazu ziemnego lub oleju opa∏owego.
Z jednej strony urzàdzenia KWK zazwyczaj dostarczajà dwukrotnie wi´cej ciep∏a ni˝
energii elektrycznej, a z drugiej strony zak∏ady majà zazwyczaj wi´ksze zapotrzebowanie na
energi´ elektrycznà. Inaczej mówiàc istnieje zazwyczaj niskie zapotrzebowanie podstawowe
na ciep∏o, które jest wykorzystane tylko do ogrzewania i klimatyzacji i tym samym zapotrzebowanie to zale˝y od pory dnia i roku. Zapotrzebowanie to zmniejsza si´, jeÊli istniejà dodatkowe êród∏a energii np w postaci wymienników wykorzystujàcych ciep∏o gazów odlotowych. Wtedy zmniejsza si´ ekonomicznoÊç systemu KWK dla energetycznego zabezpieczenia
danego zak∏adu, chyba ˝e znajdzie si´ mo˝liwoÊç wykorzystania ciep∏a gazów odlotowych
równie˝ w systemie KWK.
Pe∏na integracja urzàdzeƒ do odzysku ciep∏a w systemie KWK z systemem
energetycznym zak∏adu
Na terenie du˝ej drukarni offsetowej w Niemczech zosta∏o zorganizowane centrum
energetyczne, którego celem by∏o dostarczenie drukarni oraz okolicznym zak∏adom przy
pomocy systemu KWK pràdu elektrycznego i ciep∏a w sposób ekologiczny i oszcz´dzajàcy
naturalne surowce energetyczne. Sama drukarnia offsetowa by∏a zak∏adem stosunkowo
du˝ym zatrudniajàcym ponad 1,5-tysiàca pracowników. W biurowcu drukarni mieÊci∏a si´
dyrekcja, oraz dzia∏ zaopatrzenia i zbytu. Produkcja obejmowa∏a dzia∏ przygotowania do
drukowania, drukowanie arkuszowe oraz drukowanie akcydensowe zwojowe. Ponadto
drukarnia zawiera∏a magazyny i warsztaty. Nale˝a∏o równie˝ uwzgl´dniç to, ˝e drukarnia
posiada∏a ok. tuzina szybkobie˝nych zwojowych maszyn offsetowych z urzàdzeniami suszàcymi oraz wymiennikiem ciep∏a odlotowego. Pozosta∏e zak∏ady na tym terenie to drukarnia opakowaƒ, zarzàd du˝ej firmy, zak∏ad produkcji noÊników informacji oraz dalsza
drukarnia Êredniej wielkoÊci. Dalsze sàsiednie zak∏ady równie˝ pobiera∏y ciep∏o z w/w. centrum energetycznego.
W centrum energetycznym zainstalowano agregaty energetyczne z których ka˝dy zawiera turbin´ gazowà, która nap´dza generator pràdowy oraz kocio∏ do wytworzenia pary wodnej. Par´ wodnà wytwarza si´ przez och∏odzenie goràcych gazów odlotowych poszczególnych turbin gazowych. Para nap´dza turbin´ parowà, która uruchamia dalszy generator pràdowy.
WielkoÊç centrum energetycznego uzmys∏awiajà nast´pujàce dane liczbowe:
- êród∏o energii - gaz ziemny,
- agregaty z turbinami gazowymi z zapotrzebowaniem powietrza o temp. 15oC
i ciÊnieniu 1,013 bara,
- wydajnoÊç elektryczna ka˝dej turbiny gazowej: 4,3 MW,
- temperatura gazów odlotowych: 522oC,
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- iloÊç gazów odlotowych: 18,5 kg/sek dla ka˝dej turbiny,
- zdolnoÊç produkcyjna pary wszystkich agregatów:
bez dodatkowego spalania: 22 ton/godz (ok. 7MW),
z dodatkowym spalaniem: do 45 ton/godz.
- temperatura pary: 480-514oC
- ciÊnienie pary: 38-44 bar
Turbina parowa:
- zu˝ycie pary: do 30 ton/godz (powy˝ej 22 ton/godz potrzebne jest dodatkowe
spalanie)
- wydajnoÊç elektryczna: do 20 MW (20 MW przy 30 tonach/godz)
- medium do transportu ciep∏a: woda,
- zakres temperatury wody: 80-105oC.
Te urzàdzenia zbudowane wg. znanej i sprawdzonej koncepcji (SCHRA 1987) (JON
rys. 5

1996) charakteryzujà si´ wysokim stopniem wykorzystania energii. Rys. 5 przedstawia budow´ ostatecznej wersji ca∏ej instalacji ∏àcznie z technologià spalania przez dodatkowe
wprowadzenie pary. Przy budowie centrum energetycznego postanowiono, wykorzystaç
energi´ powstajàcà w czasie spalania rozpuszczalników z maszyny zwojowej, z mo˝liwoÊcià jej przekszta∏cenia w energi´ cieplnà albo elektrycznà przy zachowaniu, obecnie osiàganych wspó∏czynników sprawnoÊci energetycznej. Tym samym energia uzyskana przez
spalanie rozpuszczalników z maszyny offsetowej powinno zaoszcz´dziç pewne iloÊci gazu ziemnego dla turbin gazowych. MyÊlà przewodnià opracowania by∏o to, by przez spalenie par rozpuszczalników wytworzyç par´ wodnà, którà si´ wprowadza do turbiny roboczej agregatu turbin gazowych. Dzi´ki temu zwi´ksza si´ wydajnoÊç turbiny, zmniejszajàc si´ zu˝ycie paliwa oraz zmniejszajàc iloÊç wydzielanych szkodliwych substancji. Znowu stwierdzono, ˝e dzia∏ania zmierzajàce pierwotnie tylko do oszcz´dnoÊci, prowadzà
równie˝ do poprawy warunków ekologicznych. Przez wprowadzenie pary do turbiny roboczej znacznie zmniejsza si´ st´˝enie tlenków azotu w gazach odlotowych turbiny gazowej. Zgodnie z koncepcja KWK(12), a wi´c sprz´˝enia energii i ciep∏a wykorzystano w tej
drukarni offsetowej energi´ uzyskanà przez spalenie rozpuszczalników z farb offsetowych.
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Wprowadzanie pary do turbiny gazowej
Turbiny gazowe sk∏adajà si´ ze spr´˝arki, komory spalania i turbiny roboczej (DIET
1982), (DUBB l983), (SCHRA l987), (URLA l995), (JON 1996). Spr´˝arka zasysa powietrze
i spr´˝a je (w przybli˝eniu adiabatycznie). W komorze spalania, przez proces spalania zostaje podniesiona temperatura poprzednio spr´˝onego powietrza. W turbinie roboczej
(zwanej zazwyczaj krótko turbinà) nast´puje rozpr´˝enie medium roboczego, które sk∏ada si´ przede wszystkim z powietrza. W czasie procesu rozpr´˝ania w turbinie roboczej
nast´puje przekszta∏cenie energii termicznej w energi´ mechanicznà, przy czym nast´puje och∏odzenie medium roboczego, to jest powietrza i produktów spalenia. Otrzymana
energia jest wi´ksza ni˝ energia potrzebna do spr´˝enia powietrza w spr´˝arce. Przez
podgrzanie medium roboczego w komorze spalania nast´puje powi´kszenie jego obj´toÊci, a wi´c obj´toÊç gazów w komorze spalania jest wi´ksza ni˝ obj´toÊç gazu po sprz´˝eniu. OczywiÊcie ok. 2/3 energii mechanicznej turbiny roboczej jest wykorzystana do
spr´˝enia powietrza, a tylko pozosta∏oÊç energii mechanicznej jest wykorzystywana do nap´du generatora pràdowego, który znajduje si´ w agregacie.
Agregaty z turbinami gazowymi po uzyskaniu pe∏nej wydajnoÊci i przy temperaturze
powietrza = 15oC i ciÊnieniu 1,013 bar posiadajà nast´pujàce parametry:
- zwi´kszenie stopnia spr´˝enia do ok. 14 bar,
- temperatura i ciÊnienie po opuszczeniu komory spalania: 1100oC, ok. 13 bar,
- iloÊç powietrza odlotowego z turbiny: 18,5 kg/sek.
Na podstawie tych danych fachowiec mo˝e szybko wyliczyç (SCHRA l987), ˝e ok 60 %
energii wytworzonej przez turbin´ zostaje wykorzystana do nap´du spr´˝arki, przy czym
wydajnoÊç mechaniczna turbiny jest proporcjonalna do przep∏ywu medium roboczego.
Przez zwi´kszenie przep∏ywu medium roboczego np przez wprowadzenie par do komory spalania nast´puje powi´kszenie wydajnoÊci turbiny, poniewa˝ to nie zwi´ksza wymagaƒ do spr´˝ania przez spr´˝ark´. Tym samym ciep∏o urzàdzeƒ spalajàcych rozpuszczalniki farb zostaje bezpoÊrednio przekszta∏cone w dodatkowà energi´ (system KWK).
Ilustruje to rys. 4.
Wprowadzanie par ze spalania rozpuszczalników bezpoÊrednio do turbiny roboczej
znacznie zmniejsza zawartoÊç tlenków azotu (DUBB l983) w gazach spalinowych. Przy
stosowanych agregatach mo˝na wprowadziç do 2800 kg par/godz.
Wprowadzenie par do turbiny roboczej ilustrujà poni˝sze liczby przy za∏o˝eniu, ˝e
temperatura powietrza wprowadzanego wynosi 15oC, a jego ciÊnienie = 1,013 bar:
dodatkowe
wprowadzanie par
nie
tak(maksymal.)
gazy odlotowe
zu˝ycie paliw

0

720 KW

211 mg/m ok.140 mg/m

temperatura gazów odlot. 30,0oC

30,1oC

522oC

520oC

temperatura N0x
oszcz´dnoÊci

0

650 KW

Z zestawienia wynika, ˝e wprowadzenie par ze spalania rozpuszczalników do turbiny
powoduje obni˝enie zu˝ycia paliwa przez turbin´ gazowà. Ponadto:
- obni˝a zawartoÊç tlenków azotu w gazach odlotowych,
- zwi´ksza wydajnoÊç elektrycznà agregatu przy zachowaniu tego samego
wspó∏czynnika sprawnoÊci energetycznej,
- cz´Êç ciep∏a potrzebna przez agregat, a mianowicie energia do wytworzenia pary(albo dok∏adnie entalpia wprowadzonych par ze spalania rozpuszczalników) mo˝e pochodziç z odzysku ciep∏a z urzàdzeƒ spalajàcych pary rozpuszczalników.
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Realizacja i wyniki integracji urzàdzeƒ do spalania
rozpuszczalników
z farb offsetowych z systemem
energetycznym
Realizacja zadaƒ
zak∏adu
Integracja urzàdzeƒ do spalania rozpuszczalników z farb offsetowych z systemem
energetycznym zak∏adu jest wprawdzie systemem nowym ale poszczególne jego elementy sà znane i wypróbowane:
- systemy spalania par rozpuszczalników sà znane i sà produkowane odpowiednie
urzàdzenia,
- urzàdzenia do wytwarzania pary sà produkowane ju˝ od d∏u˝szego okresu czasu,
- urzàdzenia do transportu i mieszania pary oraz odpowiednie zawory równie˝ sà
znane od d∏u˝szego czasu,
- wprowadzanie pary do turbin gazowych równie˝ jest ju˝ znane i cz´sto stosowane
w celu obni˝enia zawartoÊci tlenków azotu w gazach odlotowych. Co wi´cej od producentów turbin gazowych mo˝na uzyskaç równie˝ urzàdzenia do wprowadzenia pary do
komory spalania. Ponadto dla urzàdzeƒ do wprowadzania par do turbiny gazowej nie wygasa gwarancja.
Wyniki
Nie przeprowadzono dok∏adnych obliczeƒ oszcz´dnoÊci energii i op∏acalnoÊci zakupu urzàdzeƒ, gdy˝ nale˝y uwzgl´dniç wiele ró˝nych czynników jak:
- dane zale˝ne od danego zak∏adu i jego warunków produkcji,
- warunki klimatyczne w danej miejscowoÊci,
- warunki zakupu noÊników energii.
Dla obliczeƒ oszcz´dnoÊci energii i op∏acalnoÊci nowych inwestycji do wykorzystania
ciep∏a ze spalania par rozpuszczalników z maszyn offsetowych mo˝na uwzgl´dniç nast.
dane uzyskane w w/w centrum energetycznym:
- oszcz´dnoÊci gazu opa∏owego wynoszà rocznie ok. 8000 MWgodz,
- uzyskuje si´ dodatkowo energie elektrycznà w wysokoÊci ok. 6000 MWgodz13./rok.
Nawet ostro˝ne oszacowanie zysków prowadzi do zwyczajowych okresów zwrotu
kosztów inwestycyjnych dla tego typu urzàdzeƒ.
Wa˝ne sà równie˝ oszcz´dnoÊci surowców energetycznych i problemy ochrony Êrodowiska. Mo˝na rocznie zaoszcz´dziç gaz ziemny o mocy ponad 8000 MWgodz. Ponadto otrzymuje si´ dodatkowo energi´ elektrycznà o mocy 6000 MWgodz/rok. Przy Êrednim wspó∏czynniku sprawnoÊci energetycznej w wysokoÊci 33%, ta iloÊç energii elektrycznej odpowiada gazowi ziemnemu (albo innym surowcom energetycznym) o mocy 18000
MWgodz/rok. Podsumowujàc mo˝na zaoszcz´dziç surowce energetyczne o mocy 26000
MWgodz/rok. Ponadto nast´puje zmniejszenie zawartoÊci dwutlenku w´gla w gazach odlotowych o 6500 ton/rok, a wiadomo, ˝e dwutlenek w´gla jest przyczynà tzw. efektu cieplarnianego. Równie˝ nast´puje zmniejszenie zawartoÊci tlenków azotu w gazach odlotowych.

Opanowanie procesu nadmiernego wysychania
taÊmy papieru
w czasie drukowania offsetowego zwojowego
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika, ˝e technologia suszenia taÊmy papierowej wysz∏a
ju˝ ze stadium eksperymentalnego i jest obecnie dojrza∏à technikà. W ostatnich latach
znaleziono rozwiàzanie ostatniej s∏aboÊci offsetowego zwojowego drukowania akcydensowego z termicznym suszeniem farb, którà jest nadmierne wysuszenie papieru. Chocia˝
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niniejszy referat zajmuje si´ problemami ochrony Êrodowiska przy tej technologii drukowania, to jednak warto kilka zdaƒ poÊwi´ciç zagadnieniu nadmiernego wysuszenia papieru.
Wspomniano ju˝ o niepo˝àdanym wysychaniu papieru w wyniku ogrzania taÊmy papierowej do temperatury 150oC. Papier opuszczajàcy suszark´ posiada zaledwie 1-2 % wilgotnoÊci, podczas gdy papier przechowywany w temperaturze 20oC posiada wilgotnoÊç
w wysokoÊci ok. 6%. W wyniku tego problemu stosy papieru lub wk∏ady do oprawy na
brzegu szybko zwi´kszajà zawartoÊç wilgotnoÊci o ok. 0,5%, co powoduje zwi´kszenie
wyd∏u˝enia wilgotnoÊciowego papieru. Natomiast w Êrodku stosu arkuszy papieru lub
w Êrodku wk∏adu ksià˝kowego znacznie d∏u˝ej utrzymuje si´ zmniejszona wilgotnoÊç (12%). W rezultacie nast´puje stosunkowo silne falowanie papieru, które prowadzi do obni˝enia jakoÊci gotowego produktu i do ograniczeƒ przy dalszych procesach technologicznych. Do bloku ksià˝kowego o silnej falistoÊci praktycznie nie mo˝na do∏àczyç sztywnych ok∏adek. Dodatkowà trudnoÊcià jest to, ˝e wyrównanie wilgoci w stosie trwa stosunkowo d∏ugo (co najmniej kilka miesi´cy). Problem ten mo˝na rozwiàzaç przez nawilgocenie taÊmy papieru przed procesem z∏amywania. Jednak nie jest to takie proste jak si´
wydaje, poniewa˝:
- warstwa farby jest warstwà izolacyjnà dla wilgoci,
- woda jest odpychana przez warstw´ farby ze wzgl´du na niekorzystne stosunki napi´cia powierzchniowego wody w stosunku do farby, natomiast farba jest ∏atwo
wch∏aniana przez pod∏o˝e nie zadrukowane.
DoÊwiadczalnie stwierdzono, ˝e dla równomiernego nawilgocenia taÊmy konieczne
jest zwil˝enie ca∏ej powierzchni wodà. Wtedy woda przenika poprzez miejsca nie zadrukowane i w czasie przechowywania w stosie mo˝e przedyfundowaç równie˝ przez warstw´ farby. W celu równomiernego zwil˝enia wodà nale˝y podnieÊç napi´cie powierzchniowe warstwy farby poprzez poddanie zadrukowanej taÊmy wy∏adowaniom koronowym
lub przez dodanie Êrodków powierzchniowo czynnych do wody nawil˝ajàcej przy jednoczesnym elektrostatycznym na∏adowaniu taÊmy papierowej, co wspomaga proces nawil˝ania15. Obecnie istnieje sporo systemów i urzàdzeƒ do nawil˝ania taÊmy papierniczej,
z których przynajmniej kilka pracuje zupe∏nie dobrze. Tym samym wydaje si´, ˝e termiczne suszenie farb heatsetowych jest technologià w pe∏ni dojrza∏à, która prawie nie pozostawia wolnego miejsca dla innych metod suszenia farb offsetowych.

Przypisy
W tekÊcie znajdujà si´ ma∏e cyferki przypisów, które zostanà poni˝ej wyjaÊnione:
(1)

Pierwszy wa∏ek mo˝na ewentualnie ch∏odziç wodà z wie˝y ch∏odniczej do temp.ok. 28ºC, a tym samym koszty ch∏odzenia

mo˝na obni˝yç o po∏ow´. OczywiÊcie nie mo˝na tego przeprowadziç bezpoÊrednio ale przez wymiennik ciep∏a.
(2)
(3)

Zaleca si´ zainstalowanie wymiennika ciep∏a pomi´dzy wie˝à ch∏odniczà a siecià.
Przy rozwiàzaniu poÊrednim mo˝na stosowaç wprawdzie pojedyncze agregaty, jednak urzàdzenia kondensujàce poszczegól-

nych ch∏odziarek nale˝a∏oby ch∏odziç za pomocà wody z wie˝y ch∏odniczej; do tego celu potrzebny by∏by wymiennik ciep∏a pomi´dzy wie˝à ch∏odzàcà a siecià.
4)

Przy szybkoÊci przesuwu taÊmy papieru powy˝ej 6-7 m/sek. zaleca si´ jej ch∏odze-nie za pomocà powietrza, dzi´ki czemu za-

pobiega si´ odparowaniu rozpuszczalników z taÊmy. W przeciwnym przypadku rozpuszczalniki mog∏yby spowodowaç cz´Êciowe ponowne rozpuszczenie farby i jej odk∏adanie si´ na wa∏kach ch∏odzàcych. Tym samym zwi´ksza si´ czas pobytu taÊmy w suszarce o ok. o,2 sek., a wi´c do ok. 1,2 sek.
(5)

St´˝enie rozpuszczalników podaje si´ zazwyczaj w gramach w´gla na znormaliowany metr szeÊçÊcienny (g C/Nm3). Stoso-

wana technika pomiarowa w postaci detektorów do jonizacyjnej analizy p∏omieniowej (FID) umo˝liwia oznaczenie zawartoÊci
par rozpuszczalników w przeliczeniu na iloÊç gramów w´gla/Nm3.
(6)

Poniewa˝ do gazów odlotowych wchodzi powietrze, które ju˝ odda∏o swe ciep∏o

taÊmie papierowej ma ono temperatur´ ni˝szà ni˝ powietrze (200ºC), które jest nadmuchiwane na taÊm´ papierowà.
(7)

W czasie wysychania farb na taÊmie papierowej tworzy si´ na jej powierzchni tzw. warstwa graniczna, to jest warstwa nasy-

cona parami rozpuszczalników. Mo˝na jà usunàç za pomocà tzw. no˝y powietrznych (rakli powietrznych) w postaci dysz z spr´˝onym powietrzem, które zdmuchujà warstw´ granicznà. Stosowanie takich dysz, które nadmuchajà spr´˝one powietrze na
taÊm´ papierowà w kierunku wn´trza suszarki jest bardzo polecane. Ogrzanie powietrza zapobiega powstawaniu mg∏y z par
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rozpuszczalników. Takie dysze nadajà si´ równie˝ do wprowadzenia do suszarki powietrza znad wa∏ków ch∏odzàcych.
(8)

Powietrze zanieczyszczone parami rozpuszczalników mo˝e byç oczyszczone prawie bez dodatkowej energii.

(9)

Ch∏odziarka absorpcyjna jest uruchamiana za pomocà ciep∏a, które powoduje odparowanie par odpowiedniego Êrodka ch∏o-

dzàcego, a dopiero jego kondensacja powoduje och∏odzenie uk∏adu. Dostarczone ciep∏o mo˝e pochodziç z urzàdzenia do spalania par rozpuszczalników farb offsetowych.
(10)

Powsta∏à energià elektrycznà mo˝na zasilaç sieç zewn´trznà, jednak nie jest to finansowo korzystne. Znaczniej korzystniej

jest przy pomocy w∏asnej energii elektrycznej zmniejszyç pobór energii z sieci zewn´trznej, za którà p∏aci si´ pe∏nà cen´.Ciep∏o
z urzàdzeƒ do spalania rozpuszczalników mogà wykorzystaç tylko najbli˝sze zak∏ady.
(11)

System spalania rozpuszczalników z farb wykorzystano z powodzeniem w drukarniach wkl´s∏odrukowych, np w drukarni ‘Eu-

rehueco” w pobli˝u Barcelony.
(12)

Opisana technologia w∏àczenia ciep∏a gazów uzyskanych ze spalenia rozpuszczalników farb do zwi´kszenia wydajnoÊci turbi-

ny gazowej zosta∏a opracowana przez autora niniejszego referatu na zlecenie ww. drukarni.
(13)

Dla rentownoÊci systemu wa˝niejsza jest uzyskana energia elektryczna, której cena jest od 3-6 razy wy˝sza od ceny ciep∏a.

(14)

Odpowiada stosunkom w zak∏adach energetycznych ∏àcznie z stratami siecirozdzielczej.

(15)

Stosowanie pól elektrostatycznych umo˝liwia dotarcie kropelek wody do przesuwajàcej si´ taÊmy papieru, gdy˝ bez takich pól

warstwa graniczna na powierzchni papieru oraz strumieƒ powietrza powstajàcy przy wytrysku wody przez dysze mo˝e byç powodem, ˝e wi´kszoÊç kropelek nie dotrze do powierzchni taÊmy papierowej.
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Tomasz Szalewicz

Automatyzacja procesów
przygotowania
publikacji gazetowych
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
bezpieczeƒstwa, wydajnoÊci
i zdalnego nadzoru.
Wst´p referatu

We wspó∏czesnych redakcjach gazet, w procesie przygotowywania stron do drukowania, nie wyobra˝amy sobie pracy wykonywanej bez korzystania z komputerów. Efektem
codziennej pracy skanerzystów, biura og∏oszeƒ i zespo∏u ∏amiàcego strony redakcyjne, sà
dziesiàtki, setki czy tysiàce dokumentów opatrzonych nazwà, skatalogowanych pod
wzgl´dem zawartoÊci, przeznaczenia, wa˝noÊci, itp. parametrów. Dokumenty te nale˝y
archiwizowaç, przesy∏aç do wydruków próbnych, po akceptacji przesy∏aç do jednej lub
wi´kszej liczby drukarni. Podczas transmisji w sieci lokalnej lub rozleg∏ej nale˝y optymalizowaç czas przesy∏ania i dost´pnoÊç danych dokumentów do ewentualnych powtórzeƒ.
W wypadku niepojawienia si´ danej kolumny w okreÊlonym czasie w miejscu przeznaczenia oczekujemy reakcji systemu na takie zdarzenie awaryjne. W odpowiednim momencie
pliki nale˝y skasowaç, by miejsce do ich przechowywania by∏o wykorzystane optymalnie.
JeÊli w naszej strukturze uczestniczy tylko jedna redakcja i jedna drukarnia, realizujàca druk
jednej gazety, to problemy te nie wydajà si´ nam bardzo istotne.
Czego natomiast mo˝na oczekiwaç od systemu automatyzacji procesów przygotowania publikacji w wypadku wi´kszego przedsi´wzi´cia?
Mo˝na i nale˝y oczekiwaç, by wszystkie lub wi´kszoÊç procesów przebiega∏y automatycznie, w sposób okreÊlony na etapie projektowania sekwencji przesy∏ania i uruchamiania kolejnych etapów produkcji. Automatyzacja powinna obejmowaç równie˝ zachowanie si´ systemu w sytuacjach krytycznych, gdy jeden lub wi´cej jego elementów odmówi
pos∏uszeƒstwa, co zawsze si´ mo˝e wydarzyç.
PrzeÊledêmy sekwencj´ zdarzeƒ w procesie typowego wydawnictwa gazetowego,
z kilkoma miejscami przygotowania dokumentów i przyk∏adowymi dwiema, odleg∏ymi
drukarniami. Problemy tu zasygnalizowane mo˝na w ∏atwy sposób rozszerzyç na dowolnej wielkoÊci system przygotowania publikacji.
Punktem poczàtkowym systemu automatyzacji przygotowania publikacji gazetowych
jest miejsce, w którym pojawia si´ gotowy dokument, przygotowany do wys∏ania do druku. Dokumentem tym jest strona redakcyjna lub og∏oszeniowa, z mo˝liwymi ró˝nymi modyfikacjami (mieszana, z gotowymi wyciàgami barwnymi reklam, itp.). Pomijamy tu zupe∏nie fakt, i˝ na takiej gotowej kolumnie mogà znajdowaç si´ o niskiej rozdzielczoÊci pliki
graficzne, które na dalszym etapie zostanà wymienione na odpowiadajàce im pliki o wysokiej rozdzielczoÊci przy wykorzystaniu mechanizmów OPI lub innych. Tym procesem automatyzacji zajmuje si´ serwer OPI, który mo˝e byç zintegrowany z serwerem realizujàcym
ca∏oÊç procesu automatyzacji lub, wyst´powaç niezale˝nie.
Miejscem, w którym pojawi si´ gotowy dokument, mo˝e byç wydzielone miejsce na
dysku serwera lub udost´pniona, wirtualna drukarka sieciowa. Zale˝y to od przyj´tej koncepcji systemu i mo˝liwoÊci aplikacji.
Po pojawieniu si´ kompletnego dokumentu, proces jego automatycznego traktowania mo˝e si´ rozpoczàç. By system wiedzia∏, co dalej, ma si´ dziaç z danym dokumentem,
musimy go jakoÊ zidentyfikowaç (o ile ró˝ne dokumenty b´dà poddane ró˝nej sekwencji
zdarzeƒ, ale tak jest to zwykle realizowane). Identyfikacja dokumentu mo˝e odbywaç si´
wed∏ug jego parametrów charakterystycznych - np. ÊciÊle zdefiniowanych cz´Êci nazwy,
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lub poprzez miejsce, w którym dokument si´ pojawi∏. W skrajnie prostych przypadkach,
umieszczenie dokumentu o okreÊlonej nazwie determinuje jego dalszà drog´, tak samo
jak skierowanie go do okreÊlonej drukarki czy katalogu.
Im bardziej inteligentny system zarzàdzania przep∏ywem dokumentów - tym mniej
jest ograniczeƒ dotyczàcych sposobu identyfikacji, wzajemnego przekazywania dokumentów pomi´dzy poszczególnymi modu∏ami i typami dokumentów wspó∏pracujàcych w systemie.
Po zidentyfikowaniu dokumentu i przypisaniu odpowiadajàcej mu sekwencji etapów,
w których b´dzie uczestniczy∏ system automatyzacji zaczyna realizacj´ kolejnych zadaƒ.
Do tych etapów mo˝emy zaliczyç:
- archiwizacj´ dokumentu (w celu przechowywania permanentnego, publikacji elektronicznej, jak równie˝ awaryjnego odtworzenia).
- wykonanie wydruku próbnego na kolorowej lub monochromatycznej drukarce/prooferze (hard-proofing).
- sprawdzenie poprawnoÊci i kompletnoÊci dokumentu (wyst´powanie czcionek, dost´pnoÊç plików graficznych).
- sprawdzenie mo˝liwoÊci przeliczenia dokumentu przez rastrujàce urzàdzenie wyjÊciowe - znajdujàce si´ cz´sto w miejscu odleg∏ym od miejsca pojawienia si´ dokumentu w systemie. Z punktu widzeni wydajnoÊci i minimalizacji kosztów wa˝ne
jest, by transmisji zosta∏y poddane tylko dokumenty, które sà przydatne w dalszym
procesie.
- wykonanie kompresji dokumentu przed wys∏aniem i jego dekompresji po stronie
odbiorczej.
- skierowanie dokumentu do odpowiednich kana∏ów transmisyjnych. Jeden dokument mo˝e byç przesy∏any do wi´cej ni˝ jednego miejsca docelowego, z pe∏nà kontrolà stanu transmisji i efektu koƒcowego w spodziewanym czasie.
Na ka˝dym etapie system powinien uaktualniaç zapisy w bazie danych obs∏ugujàcej
dystrybuowane dokumenty, lub przynajmniej tworzyç zapisy w plikach dzienników. Jest to
szczególnie konieczne w procesie Êledzenia dokumentów, i kontroli stanu systemu.
Na bie˝àco system musi analizowaç dost´pne zasoby, w tym kana∏y transmisyjne,
i rozpatrywaç zdarzenia pod kàtem up∏ywajàcego czasu. Mówimy tu zw∏aszcza o reakcji
systemu na brak pojawienia si´ okreÊlonych dokumentów w zadanym czasie (przekroczenie tzw. deadline’u dla danego dokumentu), jak równie˝ o koniecznoÊci usuwania plików
tymczasowych, powstajàcych prawie na ka˝dym etapie, usuwania niepotrzebnych ju˝ plików przetworzonych oraz usuwania zapisów w bazie danych.
Awarie, których nie mo˝na si´ ustrzec, wp∏ywajà na produkt koƒcowy. Dobry system
to taki, który w wi´kszoÊci przypadków, o ile kategoria awarii pozwoli, podejmie w∏aÊciwà decyzj´ samodzielnie (oczywiÊcie przewidzianà przez projektantów implementacji systemu), jak równie˝ umo˝liwi manualnà ingerencj´ operatora, wspomagajàc jà do maksimum. Przyk∏adem dzia∏ania automatycznego jest zmiana ∏àcza podstawowego na ∏àcze
awaryjne w wypadku przerwy w transmisji, czy wybór kolejnej naÊwietlarki w wypadku
wystàpienia problemów na bie˝àco wybranà (np. brak materia∏u w podajniku). Wa˝ne
jest, by system zasygnalizowa∏ dzia∏anie awaryjne operatorowi w takich przypadkach, ale
podjà∏ decyzj´ samodzielnie bez zw∏oki.
Przypadek koniecznoÊci ingerencji osobistej operatora wystàpi jeÊli awaria dokumentu pojawi si´ poza kontrolà systemu (np. podczas wywo∏ywania strony) lub podczas unieruchomienia ca∏ej strony wyjÊciowej systemu, spowodowanego na przyk∏ad brakiem zasilania w drukarni. Wtedy wybór awaryjnej procedury mo˝na powierzyç dy˝urujàcemu operatorowi, chyba, ˝e procedury reakcji na takà ewentualnoÊç równie˝ powierzymy inteligencji systemu.

Co dzieje si´ z dokumentem, gdy
trafi do miejsca
przeznaczenia
(drukarni)?
W trywialnym przypadku wysy∏any jest do urzàdzenia naÊwietlajàcego. OczywiÊcie po
wykonaniu dekompresji, poinformowaniu strony nadajàcej o poprawnie zakoƒczonym
procesie transmisji i okreÊleniu, jakie jest przeznaczenie tak odebranego dokumentu. Dokument mo˝e byç zaadresowany do konkretnego urzàdzenia wyjÊciowego lub do grupy
urzàdzeƒ tej samej klasy. W tym drugim przypadku system zadecyduje, które urzàdzenie
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z grupy jest wolne i wyÊle tam dokument, dbajàc o to, by kolejne separacje tej samej strony trafi∏y do fizycznie tego samego urzàdzenia. A jeÊli jedno z urzàdzeƒ oka˝e si´ niedost´pne, system powinien odnotowaç t´ zmian´ w zasobach i skierowaç czekajàce prace
do pozosta∏ych, dost´pnych urzàdzeƒ. Do dokumentu mo˝e byç do∏àczona informacja
o specyficznych parametrach, które muszà zostaç ustawione w urzàdzeniu przed rozpocz´ciem analizy pliku. Ta informacja mo˝e zawieraç dane o wykorzystaniu kalibracji, u˝yciu konkretnej perforacji, itp.
Czy istniejà jeszcze inne mo˝liwoÊci automatyzacji procesów przygotowania publikacji?
OczywiÊcie systemy automatyzacji dystrybucji dokumentów mogà dzia∏aç realizujàc
jeszcze bardziej skomplikowane funkcje. Wymienimy tylko niektóre, bardzo u˝yteczne
funkcje realizowane dodatkowo przez system dystrybucji dokumentów firmy Autologic.
- automatyczne parowanie stron - pojedyncze strony czekajà na swojego sàsiada
przed wys∏aniem do urzàdzenia wyjÊciowego.
- automatyczne dodawanie komponentów strony, takich jak jej opis, identyfikacja
kolorów, znaki charakterystyczne, kod paskowy bazujàcy np. na nazwie pliku, itp.
- automatyczne generowanie plików sterujàcych podawaniem farb w maszynie drukarskiej
- automatyczna kompozycja strony z komponentów docierajàcych do miejsca docelowego z ró˝nych miejsc
- automatyczne uzupe∏nianie koloru czarnego w kolorowej stronie CMYK o elementy przes∏ane dodatkowo jako czarna strona uzupe∏niajàca.

Zwiàzek
pomi´dzy bezpieczeƒstwem,
a wydajnoÊcià
Podstawowym zagadnieniem zwiàzanym z produkcjà gazety, niezale˝nie od tego czy
mówimy tu o tygodniku, miesi´czniku czy te˝ dzienniku, jest zagadnienie deadline’u. Proces pozyskiwania informacji oraz (a mo˝e przede wszystkim) zagadnienie ich aktualnoÊci,
wymuszajà na wydawcach jak najpóêniejsze zamykanie wydania i przekazywanie materia∏ów do druku.
Oczywisty jest tym samym fakt wyst´powania wspó∏zale˝noÊci pomi´dzy bezpieczeƒstwem i wydajnoÊcià systemów ∏àczàcych ze sobà miejsce powstawania merytorycznej zawartoÊci gazety i miejsc jej fizycznej produkcji.
Nie zawsze jednak zdajemy sobie spraw´ z kierunku tej wspó∏zale˝noÊci.
Im szybszy tym bezpieczniejszy i odwrotnie - im bezpieczniejszy tym szybszy
Pozornie paradoksalnie w wypadku po∏àczenia sprz´towo - software’owego b´dàcego podstawà wszystkich systemów przeciwieƒstwa jakimi sà szybkoÊç i bezpieczeƒstwo
bardzo dobrze si´ uzupe∏niajàc, wspó∏dzia∏ajà podnoszàc poziom bezpieczeƒstwa jednoczeÊnie zwi´kszajàc ogólnà wydajnoÊç systemu.
Podstawowà rol´ w tej wspó∏zale˝noÊci odgrywa inteligencja uk∏adu, która jest sumà
inteligencji u˝ytych urzàdzeƒ oraz oprogramowania systemowego.
Poni˝ej przedstawiamy szereg podstawowych zale˝noÊci szybkoÊci i bezpieczeƒstwa.
PodzieliliÊmy je na grupy odpowiadajàce poszczególnym aspektom dzia∏ania systemu.

Zwi´kszenie
poziomu bezpieczeƒstwa i wydajnoÊci pojedynczych elementów
Potraktujmy jako wyjÊciowy system uproszczony. System ten sk∏adaç si´ b´dzie z jednego urzàdzenia przetwarzajàcego materia∏y wejÊciowe w postaci przygotowanych do
druku, kompletnych stron gazetowych. Co mo˝emy zrobiç w celu podniesienia niezawodnoÊci naszego systemu ?
Zak∏adajàc, ˝e staramy si´ ograniczyç do jak najmniejszej struktury systemu i nie rozwa˝ajàc na razie problemu zabezpieczenia materia∏ów, charakterystycznego dla wszystkich poziomów rozwoju systemu - mo˝emy jedynie zwi´kszyç wydajnoÊç naszego urzàdzenia. Co da nam zwi´kszenie wydajnoÊci? Otó˝ minimalizacja czasu obróbki poszczególnych materia∏ów jest jednoczeÊnie minimalizacjà szansy, ˝e nasza produkcja zak∏ócona
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zostanie przez jakiekolwiek przyczyny zewn´trzne. Przyk∏adem niech b´dzie przesy∏anie informacji - im szybciej b´dziemy w stanie przesy∏aç informacje do naszego urzàdzenia, tym
mniejsza jest szansa, ˝e zostanie owo przesy∏anie zak∏ócone czynnikami zewn´trznymi.
JednoczeÊnie szybki sprz´t pozwala nam w chwili wystàpienia problemów na szybsze odtworzenie cz´Êci produkcji, która zosta∏a z jakiegoÊ powodu utracona. I tak jeÊli np. przytrafi si´ nam sytuacja, ˝e cz´Êç blach drukarskich uleg∏a z jakiegoÊ powodu usterce, posiadajàc efektywniejszy sprz´t mamy wi´kszà szans´ na odtworzenie brakujàcych elementów
i kontynuacj´ produkcji.
Mówiàc o jednoelementowym systemie mamy oczywiÊcie na myÊli RIP’a. Co, poza
podstawowymi parametrami technicznymi systemu, takimi jak wi´ksza iloÊç pami´ci, szybsza karta sieciowa, szybszy procesor czy szybsze dyski (np. rozwiàzania oparte na macierzach dyskowych) czy te˝ szybsze oprogramowanie, mo˝emy zrobiç w celu przyspieszenia
naszego uk∏adu ?
Mo˝emy zastosowaç dwie podstawowe technologie sprz´towo - software’owe: technologi´ przetwarzania równoleg∏ego, czyli maszyn´ wyposa˝onà w dwa lub wi´cej procesorów i oprogramowanie, które z takiej maszyny potrafi korzystaç oraz technologi´ macierzy komputerowych, czyli dwóch lub wi´cej sprz´˝onych i ÊciÊle ze sobà wspó∏pracujàcych maszyn, które korzystajà z jednego zasobu dyskowego i równolegle przetwarzajà
wspólne dane (klastry). Rozwiàzanie to jest równie˝ atrakcyjne z innego powodu - poza
zwi´kszeniem efektywnoÊci daje ono uk∏adowi szans´ pracy nawet w wypadku awarii jednego z komputerów - jego rol´ przejmuje komputer (komputery) dzia∏ajàcy i bez przerwy
w pracy mo˝emy kontynuowaç naszà produkcj´. Zagadnienie to bezpoÊrednio wià˝e si´
z kolejnym naszym tematem -backup’em systemu.
Reasumujàc: im wydajniejsze sà poszczególne elementy systemu, tym jest on bezpieczniejszy.

Backup elementów
systemu
Przechodzàc od sytemu jednoelementowego do systemów bardziej z∏o˝onych, wchodzimy na obszar backup’u systemowego. Pod poj´ciem tym rozumiemy powielenie poszczególnych elementów, tak oprogramowania jak i sprz´tu, w celu ich zabezpieczenia.
W produkcji gazetowej, szczególnie w przypadku dzienników, trudno jest sobie wyobraziç sytuacj´, w której produkcja oparta jest tylko na systemie jednoelementowym. Zdecydowana wi´kszoÊç realnych systemów sk∏ada si´ co najmniej z dwóch (a z regu∏y wi´kszej
liczby) elementów.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, przy zastosowaniu backup’u otrzymujemy
rozwiàzanie o zwi´kszonej efektywnoÊci i podniesionym poziomie bezpieczeƒstwa. Podstawà od strony zabezpieczenia sytemu jest fakt, ˝e w wypadku awarii jednego z uk∏adów
(po∏àczenia sprz´tu i oprogramowania), jego rol´ przejmuje inny uk∏ad, co pozwala nam
na zachowanie ciàg∏oÊci produkcji. JednoczeÊnie w sytuacji, kiedy wszystkie uk∏ady sà
sprawne, mogà byç równolegle wykorzystywane do produkcji, przez co osiàgniemy zwi´kszenie efektywnoÊci ca∏ego systemu.
Nale˝y zwróciç tu uwag´ na fakt, ˝e równoleg∏a praca poszczególnych elementów to
nie tylko zagadnienie z klasy wydajnoÊci rozwiàzania. Jednoczesna praca poszczególnych
podzespo∏ów to tak˝e pewnoÊç, ˝e wszystkie elementy naszego systemu funkcjonujà poprawnie i sà gotowe do przej´cia roli pozosta∏ych elementów.
Jednym z podstawowych zagadnieƒ, zwiàzanych z backup’em systemowym, jest automatyzacja zachowaƒ ca∏ego uk∏adu, w zale˝noÊci od wykrytych lub spodziewanych
awarii jego podzespo∏ów. I tak np. w wypadku kilku RIP’ów dzia∏ajàcych w jednym systemie, bardzo istotne z punktu widzenia zabezpieczenia podstawowych funkcji ˝yciowych
jest automatyczne kontrolowanie ich obcià˝enia i sterowanie systemem w celu równomiernego obcià˝enia pracà poszczególnych urzàdzeƒ oraz, w wypadku awarii, jak najszybsze prze∏àczanie produkcji z urzàdzenia, które uleg∏o uszkodzeniu na pozosta∏e funkcjonujàce. Z funkcjà automatyzacji zwiàzane jest zagadnienie powiadamiania osoby /
osób zarzàdzajàcych produkcjà o podj´tych dzia∏aniach i stanie poszczególnych elementów systemu np. poprzez wykorzystanie systemu pocztowego (e-mail) czy komunikatów
przesy∏anych automatycznie do telefonu komórkowego operatora (SMS).
Reasumujàc: dopiero system wyposa˝ony w odpowiednià automatyk´ jest w stanie
w pe∏ni wykorzystaç zalety posiadania zabezpieczenia w postaci powielonych elementów
systemu.
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Zabezpieczenia
zwiàzane z
komunikacjà
Kolejnà sk∏adowà systemu, pojawiajàcà si´ wraz jego rozrostem, jest transmisja danych. Ma ona zastosowanie g∏ównie w przypadku, gdy szereg przygotowywanych przez
nas materia∏ów przeznaczony jest do wydruku w odleg∏ych fizycznie lokalizacjach. Na zagadnienie transmisji sk∏adajà si´ zarówno technologia przyj´tego rozwiàzania, w tym fizyczny sposób przekazywania danych, jak i oprogramowanie, zapewniajàce spójnoÊç ca∏ego sytemu.
Podstawowym warunkiem funkcjonowania ca∏oÊci - jest oczywiÊcie posiadanie odpowiednich ∏àczy i tu - podobnie jak w wypadku backup’u sprz´towego i software’owego stajemy przed zagadnieniem zabezpieczenia ciàg∏oÊci po∏àczenia. Jest wiele technik zwiàzanych z zabezpieczaniem fizycznej ∏àcznoÊci od “zapasowego modemu” poczynajàc, na
inteligentnych systemach dynamicznego routing’u koƒczàc. I tak jak poprzednio poza
zwielokrotnieniem dost´pnych ∏àczy, liczyç si´ b´dzie inteligencja posiadanego przez nas
systemu.
Poczynajàc od warstwy niskiej a na funkcjonalnoÊci ogólnej koƒczàc - automatyka
w sferze ∏àcznoÊci polega na prze∏àczaniu komunikacji z kana∏u aktualnie nieaktywnego
na kana∏y dost´pne, w tym tak˝e z jednego punktu docelowego na zupe∏nie inny, w∏aÊciwy pod wzgl´dem lokalizacyjnym oraz funkcjonalnym.
Wyobraêmy sobie sytuacj´, w której gazeta drukuje si´ w kilku miejscach w kraju. Poza oczywistym zabezpieczeniem ∏àczy - czyli przede wszystkim ich zwielokrotnieniem rozsàdnym wydaje si´ zastosowanie systemu, który w wypadku awarii ca∏ej drukarni pozwoli na skierowanie produkcji do innego miejsca w kraju.

Materia∏y
Elektroniczne TREÂå
Pomi´dzy zagadnieniami technicznymi, przy problemach zwiàzanych z transmisjà, nie
nale˝y zapominaç o “treÊci” transmisji, którà w naszym przypadku sà wspomniane wczeÊniej dokumenty. Podawany przyk∏ad dotyczy∏ stron gazetowych, ale systemy transmisyjne
pozwalajà z regu∏y na przesy∏anie dost´pnymi ∏àczami równie˝ innych typów dokumentów, takich jak dokumenty ksi´gowe, pisma itp. W ka˝dej sytuacji z przesy∏aniem dokumentów - poza przepustowoÊcià ∏àcza oraz ciàg∏oÊcià po∏àczenia - wià˝à si´ problemy
efektywnego wykorzystania dost´pnego pasma. Chodzi tu o obj´toÊç zajmowanà przez
dokumenty i o (nie) jednoczesnoÊç ich transmisji. W pierwszym wypadku celem jest minimalizacja obcià˝enia po∏àczenia, która osiàgana jest w dwojaki sposób - przez zastosowanie odpowiednich formatów przesy∏anych dokumentów oraz zastosowanie kompresji.
W pierwszym przypadku rzecz polega na takim dobraniu formatu przesy∏anych informacji, ˝eby przy jednakowej jakoÊci produktu koƒcowego, u˝ywaç materia∏ów o najmniejszej obj´toÊci. W drugim, ˝eby wszystkie przesy∏ane informacje by∏y kompresowane
z mo˝liwie najlepszym stosunkiem procentowej kompresji do czasu potrzebnego na kompresj´ i póêniejszà dekompresj´ treÊci. Tu znowu pojawia si´ zagadnienie z dziedziny systemów przesy∏ania. Poniewa˝ to, co przesy∏amy pochodzi przewa˝nie z ró˝nych êróde∏,
do rzeczywiÊcie efektywnego wykorzystania ∏àczy potrzebny jest system, który wszystkie
dokumenty pojawiajàce si´ na jego wejÊciu automatycznie skompresuje, przeÊle i zdekompresuje na wyjÊciu. JednoczeÊnie systemy dajà szans´ na kolejkowanie dokumentów
i nadawanie im okreÊlonych priorytetów. Jest to technologia oparta na rozpoznawaniu
przez oprogramowanie wa˝noÊci dokumentów i wysy∏anie ich z uwzgl´dnieniem zadanego harmonogramu. Krótko mówiàc, chodzi o to, ˝eby np. równoczeÊnie z transmitowanà produkcjà gazety nie by∏y przesy∏ane inne, mniej wa˝ne dokumenty.
Reasumujàc: Wybór odpowiedniego formatu oraz automatyzacja kompresji przesy∏anych informacji, pozwala na pe∏ne wykorzystanie posiadanych ∏àczy.

Redukcja zb´dnych procesów
Kolejnym polem, na którym spotykajà si´ poj´cia bezpieczeƒstwa i szybkoÊci systemu,
jest minimalizacja iloÊci kroków w systemie. W rozumieniu sprz´towym chodzi o upraszczanie procesu technologicznego, a nawet eliminacj´ poszczególnych jego etapów, przez
zast´powanie kilku procesów jednym. Przyk∏adem takiego rozwiàzania, coraz cz´Êciej spotykanego na rynku wydawnictw prasowych, jest technologia CTP. Eliminacja szeregu pro-
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cesów, majàcych na celu wyprodukowanie folii i prze∏o˝enie ich zawartoÊci na blach´ drukarskà, skraca z jednej strony czas potrzebny do otrzymania produktu koƒcowego, z drugiej zaÊ strony pozwala ominàç szereg kroków przy których pojawia si´ potencjalna mo˝liwoÊç powstania awarii.
Za podstawowà technik´ po stronie systemowej, dà˝àcà do eliminacji zb´dnych procesów, nale˝y naszym zdaniem uwa˝aç wst´pnà obróbk´ materia∏ów wchodzàcych do
systemu, której przyk∏adem mo˝e byç wst´pne przeliczanie przychodzàcych stron, tak ˝e
nie sà one ju˝ w systemie powtórnie przetwarzane. Wynikiem tego wst´pnego przetwarzania jest zunifikowany plik, posiadajàcy sta∏e (spodziewane) parametry i dajàcy pewnoÊç,
˝e we wszystkich lokalizacjach na wyjÊciu z systemu otrzymamy te same informacje i parametry. Dodatkowo wspomnieç mo˝na o tym, ˝e im wi´ksza jest iloÊç obs∏ugiwanych formatów wejÊciowych do systemu, tym mniej potrzeba operacji przygotowawczych, co równie˝ skraca czas potrzebny na przygotowanie dokumentów oraz eliminuje jeden proces mo˝liwoÊç powstania b∏´dów i problemów.
Kolejnymi zagadnieniami zwiàzanymi z problemem eliminacji zb´dnych procesów sà
technologie soft-proofing’u oraz “sk∏adu systemowego”. Pierwsza technologia pozwala
na ogólny dost´p do informacji potwierdzajàcej przetworzenie konkretnej strony. Potwierdzenie pojawia si´ w systemie w formie graficznej reprezentacji oraz opisu wygenerowanego przez miejsce, w którym w systemie powsta∏a strona. Daje to znacznie szybszà i powszechniejszà szans´ na otrzymanie ˝àdanego potwierdzenia. Technologia “sk∏adu systemowego” pozwala na tworzenie fragmentów jednego dokumentu w ró˝nych lokalizacjach i automatyczne ∏àczenie ich w jednà ca∏oÊç w systemie. Pozwala to na minimalizacj´ iloÊci przesy∏anych informacji, a co za tym idzie - mo˝liwoÊç szybszego uzyskania ˝àdanego dokumentu.

Zdalny nadzór,
jako narz´dzie
zwi´kszajàce poziom bezpieczeƒstwa i jednoczeÊnie wydajnoÊci systemu
Jednym z podstawowych zagadnieƒ, zwiàzanych z zale˝noÊciami pomi´dzy bezpieczeƒstwem a efektywnoÊcià systemu, jest problem Êledzenia i nadzoru ca∏oÊci procesu.
W celu dobrania odpowiednich parametrów systemu, jak równie˝ zdefiniowania procesu
produkcyjnego, niezb´dna jest mo˝liwoÊç Êledzenia poszczególnych wartoÊci systemowych. Do podstawowych informacji zaliczyç nale˝y aktualny stan poszczególnych elementów, takich jak ∏àcza, wejÊcia i wyjÊcia z systemu poszczególnych urzàdzeƒ bioràcych
udzia∏ w procesie produkcyjnym, aktualny status przetwarzanych dokumentów, statystyki
dotychczas przetworzonych, czyli np. czas transmisji, czas obróbki na RIP’ie. Dodajmy tu,
˝e dost´p do tych informacji musi byç natychmiastowy i powszechny, jak równie˝ zunifikowany. Dodatkowo dost´p powinien umo˝liwiaç równie˝ sterownie systemem - wa˝ne
np. w wypadku awarii, kiedy to musimy r´cznie wskazaç nowy punkt przeznaczenia dla
naszych dokumentów.
Dla przyk∏adu mo˝emy sobie wyobraziç sytuacj´, kiedy w trzech ró˝nych lokalizacjach
informacje na temat aktualnego stanu produkcji potrzebne b´dà: operatorowi systemu
pracujàcemu na RIP’ie na komputerze UNIX’owym, sekretarzowi redakcji pracujàcemu na
MAC’u oraz kierownikowi drukarni pracujàcemu na PC’ie. Wszyscy oni muszà w systemie
dokonaç pewnych zmian, zwiàzanych z ich kompetencjami. Podstawowà wydaje si´,
szczególnie w odniesieniu do du˝ych systemów, mo˝liwoÊç wykorzystania technologii Intrenetowych, które to technologie sà zazwyczaj u˝ywane na stanowiskach potencjalnych
u˝ytkowników systemu i nie wymagajà zastosowania konkretnego systemu operacyjnego.
Reasumujàc: Zastosowanie technologii zdalnego, zunifikowanego dost´pu, umo˝liwia Êledzenie parametrów systemu, a co za tym idzie - identyfikacj´ jego silnych i s∏abych
stron, co jest kluczowe przy definiowaniu efektywnego i bezpiecznego systemu.

Podsumowanie
W podsumowaniu chcia∏bym podkreÊliç, ˝e rozwiàzania stosowane przez firm´ Autologic Information International, której jesteÊmy autoryzowanym dystrybutorem w Polsce, spe∏niajà wszystkie wymienione powy˝ej funkcje, zwiàzane z automatyzacjà procesów
przygotowania publikacji gazetowych, uwzgl´dniajà bezpieczeƒstwo systemu, jego spój-
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noÊç, wydajnoÊç i umo˝liwiajà zdalny nadzór nad ca∏ym procesem.
Wymieni´ tu nazwy poszczególnych elementów systemu, realizujàcych powy˝sze
funkcje:
* Output Manager - serwer organizujàcy przesy∏anie dokumentów do wielu miejsc
docelowych, lokalnych lub odleg∏ych.
* APSCOM - aplikacja umo˝liwiajàca automatyzacj´ transmisji dokumentów pomi´dzy wielu miejscami powstawania i odbioru prac, w∏àczajàc w to specyficznà transmisj´
satelitarnà.
* APS Plateroom Manager - instalowany na bazie Output Managera, wprowadzajàcy
wizualnà kontrol´ nad poszczególnymi etapami przygotowania publikacji. Korzysta ze
zdalnych aplikacji typu klient, w∏àczajàc w to czytnik kodów paskowych (nieelektroniczna
kontrola miejsca po∏o˝enia dokumentu), czy programowy proofing na ekranie odleg∏ego
monitora (softproofing).
* APS PagePair - program do automatycznego parowania stron.
* APS View - rodzina programów s∏u˝àcych wizualizacji stron i ich szczegó∏owemu
podglàdowi, w∏àczajàc publikacj´ stron poglàdowych w celu przeglàdania ich przy pomocy przeglàdarek Internetowych.
Korzystanie z rozwiàzaƒ programowych firmy Autologic, w po∏àczeniu w wysokowydajnymi procesorami rastrujàcymi oraz z szerokà gamà naÊwietlarek na b∏on´ graficznà
lub unikatowych pod ka˝dym wzgl´dem naÊwietlarek CTP na p∏yt´ offsetowà, stwarza
mo˝liwoÊç osiàgni´cia wydajnoÊci i bezpieczeƒstwa na niespotykanà skal´.
Jest to konsekwencjà kontynuacji doÊwiadczeƒ dwóch firm, które po∏àczy∏y si´
w 1996 roku: Autologic - istniejàcej od 1964 roku i Triple-I - za∏o˝onej w 1962. DoÊwiadczenia zdobyte przez lata w zakresie przygotowania publikacji, procentujà w chwili obecnej globalnymi rozwiàzaniami sprz´towo-programowymi dla automatyzacji procesów
mogàcych usatysfakcjonowaç klientów, którzy drukujà u nas ró˝norodne materia∏y, poczàwszy od gazet, poprzez magazyny, ksià˝ki, katalogi, ksià˝ki telefoniczne do materia∏ów
reklamowych w∏àcznie.
Autologic wykorzystuje ogólnie znane i u˝ywane, standardowe formaty danych, wykorzystujàc sprz´t i oprogramowanie, by realizowa∏y ca∏kowità integracj´ w dzia∏ajàcym
Êrodowisku przygotowania publikacji, dajàc maksymalny efekt, przy jednoczesnym pe∏nym
bezpieczeƒstwie i kontroli ca∏oÊci procesu.
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Dyrektywy
Unii Europejskiej
dotyczàce przemys∏u
Poligraficznego
1. Akty prawne
Unii Europejskiej
Od 1 lutego 1994 roku wspó∏praca gospodarcza, handlowa i polityczna pomi´dzy Polskà
a Unià Europejskà odbywa si´ na podstawie Uk∏adu o Stowarzyszeniu Polski z UE.
W preambule podpisanego uk∏adu zapisane zosta∏o i˝:”...koƒcowym celem Polski jest
cz∏onkostwo we Wspólnocie, a Stowarzyszenie zdaniem stron pomo˝e Polsce osiàgnàç
ten cel”.
W cz´Êci V Uk∏adu w rozdziale: “P∏atnoÊci, kapita∏, konkurencja i inne postanowienia
dotyczàce gospodarki. Zbli˝enie przepisów prawnych” Polska zobowiàzuje si´ do
zapewnienia zgodnoÊci istniejàcego i przysz∏ego ustawodawstwa z prawem Unii
Europejskiej. WÊród aktów prawnych, którymi pos∏ugujà si´ Instytucje Unii Europejskiej
nale˝y wymieniç:
-

rozporzàdzenia (regulations),
dyrektywy (directive),
decyzje (decisions),
zalecenia (recommediations)
i opinie (opinions).

Rozporzàdzenia sà najwa˝niejszymi aktami prawnymi, które pozwalajà na najdalej
posuni´tà ingerencj´ w systemy prawne krajów cz∏onkowskich i majà bezpoÊrednià moc
obowiàzujàcà tzn. ˝e sà wià˝àce dla krajów cz∏onkowskich, bez potrzeby przekszta∏cania
w prawa krajowe.
Dyrektywami nazywa si´ dokumenty prawne, które mogà byç adresowane do wszystkich paƒstw cz∏onkowskich. Zobowiàzujà one paƒstwa cz∏onkowskie do dokonania zmian
w prawie krajowym, tak aby by∏o ono zgodne z zadaniami nakreÊlonymi przez dyrektyw´.
Jednak ustawodawstwo krajowe mo˝e ró˝niç si´ od zawartoÊci dyrektywy pod warunkiem, ˝e jest ostrzejsze ni˝ przepisy dyrektywy. Na przyk∏ad poprzez ustanowienie tzw.
Planu Paƒstwowego, który mo˝e zawieraç przepisy ca∏kowicie ró˝niàce si´ od przepisów
dyrektywy, które jednak pozwolà osiàgnàç ten sam cel, w tych samych ramach czasowych,
jakby to wynika∏o z dyrektywy.
Dyrektywy europejskie majà okreÊlonà struktur´. Sk∏adajà si´ z artyku∏ów , które zawierajà mi´dzy innymi: zakres zobowiàzania, klauzul´ wprowadzenia na rynek, podstawowe
wymagania bezpieczeƒstwa, klauzul´ swobodnego przep∏ywu, Êrodki poÊwiadczenia
zgodnoÊci, okreÊlenie zadaƒ, list´ norm zharmonizowanych, klauzul´ zabezpieczajàcà,
a tak˝e artyku∏ o utworzeniu specjalnych komitetów ds. zarzàdzania dyrektywami.
Decyzje sà trzecià kategorià wià˝àcych aktów prawnych, które odnoszà si´ do konkretnych
spraw i nak∏adajà obowiàzek podj´cia okreÊlonego dzia∏ania bàdê nadajà uprawnienia.
Nabierajà mocy prawnej na analogicznej zasadzie jak rozporzàdzenia, tzn. automatycznie,
bez koniecznoÊci zmiany prawa krajowego.
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Oddzielnà grupà aktów prawnych przewidzianych przez Uni´ sà zalecenia i opinie. Akty
te, których adresatami mogà byç paƒstwa, osoby prawne i osoby fizyczne nie majà charakteru obligatoryjnego.
Obecnie Polska i inne kraje Europy Ârodkowo-Wschodniej podejmujà wysi∏ek
wdro˝enia rozwiàzaƒ prawnych i normatywnych umo˝liwiajàcy w∏àczenie tych krajów do
struktur Unii Europejskiej. Idee Unii, sformu∏owane po raz pierwszy w Traktacie Rzymskim
w 1957 sà ciàgle aktualne, a w szczególnoÊci:
- zagwarantowanie swobodnego przep∏ywu osób, towarów, us∏ug i kapita∏u,
- redukcja technicznych barier handlowych,
- produkcja i rozpowszechnianie wyrobów i us∏ug bezpiecznych dla zdrowia i ˝ycia.
Na podstawie Postanowienia Rady z 7 maja 1985 roku o nowym podejÊciu
w dziedzinie harmonizacji technicznej i normalizacji zosta∏y opracowane zharmonizowane
dyrektywy techniczne, które wraz z normami zleconymi przez Komisj´ Europejskà
(CEN/CENELEC) sà skutecznym instrumentem redukcji barier technicznych.
Dyrektywy nowego podejÊcia formu∏ujà 6 grup wymagaƒ odnoÊnie wyrobów tzw.
sfery zharmonizowanej, sà to wymagania dotyczàce zapewnienia:
- dostatecznej wytrzyma∏oÊci mechanicznej i stabilnoÊci,
- w∏aÊciwego zachowania si´ w warunkach ogniowych,
- warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony Êrodowiska,
- bezpieczeƒstwa w eksploatacji,
- cichobie˝noÊci i zabezpieczenia przed ha∏asem,
- energooszcz´dnoÊci i izolacji cieplnej.
Obecnie ustanowiono 19 dyrektyw wed∏ug nowego podejÊcia, ale tylko cz´Êç z nich
zosta∏a wprowadzona w ˝ycie. Docelowo zak∏ada si´ obj´cie dyrektywami Nowej
Koncepcji, oko∏o 70% wyst´pujàcych na rynku wyrobów.
Nale˝y w tym miejscu podkreÊliç, ˝e dyrektywy nie okreÊlajà szczegó∏owych wymagaƒ
technicznych i jako dokumenty harmonizujàce wymagania podstawowe sà tylko punktem
wyjÊcia do tworzenia nowych norm i procedur technicznych. Normy techniczne nie sà jednak obowiàzkowe o ile wykonawca jest w stanie spe∏niç wymagania podstawowe w inny
sposób.
Pomimo, ˝e prace nad harmonizacjà norm prowadzone sà bardzo intensywnie, to
pozostanà obszary, w których w mniejszym lub wi´kszym stopniu obowiàzywaç b´dà
normy niezharmonizowane.

2. Dyrektywy
dotyczàce
przemys∏u
poligraficznego
Dyrektywami, które dotyczà przemys∏u poligraficznego sà:
- horyzontalne dyrektywy Unii Europejskiej, które dotyczà wszystkich wyrobów
wprowadzanych na rynek Unii, niezale˝nie od ga∏´zi przemys∏u:
1) dyrektywa o odpowiedzialnoÊci za wadliwe wyroby - 85/374/EEC
2) dyrektywa o ogólnych zasadach bezpieczeƒstwa wyrobów - 92/59/EEC
- dyrektywa bran˝owa dotyczàca zak∏adów poligraficznych:
“Lotne zwiàzki organiczne w odniesieniu do drukarstwa”, przyj´ta przez
Europejskà Rad´ Ochrony Ârodowiska w dniu 16/17 czerwca 1998 roku.
2.1. Dyrektywy horyzontalne
2.1.1. Dyrektywa 85/374/EEC ( z dnia 25.07.1985r.)
Jest to dyrektywa o odpowiedzialnoÊci za wadliwe wyroby. Obejmuje wszelkie wyroby materialne. G∏ówne przes∏anie tej dyrektywy to:
“Producent jest odpowiedzialny za szkod´ spowodowanà wadà jego wyrobu”.
Definicja producenta w tej dyrektywie zosta∏a rozszerzona w stosunku do dotychczas
u˝ywanych. Producentem jest nie tylko ten kto wytwarza wyrób gotowy, cz´Êç wyrobu,
surowiec, ale tak˝e ten, kto przedstawia si´ jako producent po do∏àczeniu do wyroby
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w∏asnej nazwy, znaku handlowego czy innego znaku rozpoznawczego. Producentem
zgodnie z brzmieniem tej dyrektywy jest zatem importer lub sprzedawca wyrobu, w razie
niemo˝noÊci zidentyfikowania “w∏aÊciwego producenta”.
Dyrektywa ta mówi o bezwarunkowej odpowiedzialnoÊci za wyrób. Ochronà obj´ty
jest ka˝dy, kto dozna∏ szkody. Poszkodowany musi jednak udowodniç swoje straty poprzez
okreÊlenie wady i szkody oraz zwiàzku przyczynowo-skutkowego mi´dzy nimi. Jednak nie
musi udowadniaç winy producenta. Wszelkie postanowienia w umowach, ograniczajàce
lub zwalniajàce producenta od takiej odpowiedzialnoÊci, sà z mocy prawa niewa˝ne. Z
drugiej strony wed∏ug tej dyrektywy producent mo˝e byç zwolniony z odpowiedzialnoÊci
za szkod´ wyrzàdzonà przez wadliwy wyrób klientowi, je˝eli udowodni mi´dzy innymi, ˝e
podczas produkcji przestrzegane by∏y standardy techniczne oraz, stan wiedzy naukowej
i technicznej w czasie wprowadzania wyrobu do obrotu nie pozwala∏ na wykrycie wady.
Konsekwencje odpowiedzialnoÊci finansowej za wadliwy wyrób dla producenta sà
bardzo powa˝ne. Dyrektywa przewiduje surowe grzywny z maksymalnà granicà
odszkodowania w wysokoÊci 70 mln ECU (sprawdê ile to teraz w EURO i PZL). Zarówno
wysokoÊç odszkodowania, jak i konsekwencje takiej sprawy (nag∏oÊnienie, utrata zaufania
klientów, banków itp.) mogà doprowadziç do upadku nawet dobrze prosperujàce, du˝e
przedsi´biorstwo.
2.1.2. Dyrektywa 92/59/EEC (z dnia 29.06.92 r.)
Jest to dyrektywa o ogólnych zasadach dotyczàcych bezpieczeƒstwa wyrobów:
- odnosi si´ do wszelkich wyrobów wprowadzonych do obrotu ( z niewielkimi
wyjàtkami np. antyki)
- okreÊla standardy bezpieczeƒstwa, mówiàc dok∏adnie co znaczy bezpieczny wyrób:
“...ka˝dy wyrób, który w normalnych lub przewidywalnych w jakikolwiek sposób
warunkach nie daje ˝adnego ryzyka lub daje minimalne ryzyko odpowiadajàce
temu u˝ytkowaniu, mo˝liwe do przyj´cia. Zapewnia wysoki stopieƒ ochrony
zdrowia i ˝ycia ludzi bioràc pod uwag´: w∏asnoÊci wyrobu, instrukcje, wp∏yw na
inne wyroby, prezentacje wyrobu - oznaczenia, ostrze˝enia, kategori´ konsumentów, do których adresowany jest produkt”.
- k∏adzie nacisk na rzetelne i pe∏ne informowanie konsumenta o produkcie poprzez
umieszczenie na wyrobie wszelkiego rodzaju ostrze˝eƒ.
- okreÊla obowiàzki paƒstwa w zakresie nadzoru nad bezpieczeƒstwem konsumenta
- okreÊla procedury bardzo szybkiego i skutecznego informowania o wycofywaniu
z obrotu wyrobów przekraczajàcych akceptowany poziom ryzyka.
Polska zobowiàza∏a si´, ˝e do dnia 31.12.1999 roku wprowadzi dyrektyw´ do prawa.
W tej chwili trwajà konsultacje resortowe oraz konsultacje w Brukseli nad projektem Rady
Ministrów w sprawie wprowadzenia tej dyrektywy.
2.2. Dyrektywa bran˝owa Lotne zwiàzki organiczne w odniesieniu do drukarstwa
Dyrektywa ta zosta∏a przyj´ta przez Europejskà Rad´ Ochrony Ârodowiska w dniach
16/17 czerwca 1998 roku. Po procedurach legislacyjnych trwajàcych we Wspólnocie
Europejskiej oko∏o 2 lat, dyrektywa ta powinna zostaç wprowadzona do przepisów krajowych, ale nie póêniej ni˝ 24 miesiàce od jej legislacji. Nowe zak∏ady drukarskie b´dà
musia∏y stosowaç si´ do dyrektywy , gdy tylko stanie si´ ona obowiàzujàcà. Mo˝na zatem
przypuszczaç, ˝e b´dzie to dotyczy∏o zak∏adów powsta∏ych po 2002 roku. Natomiast ju˝
istniejàce przedsi´biorstwa b´dà mia∏y czas na wprowadzenie w ˝ycie dyrektywy do 30
paêdziernika 2007 roku. Oznacza to, ˝e wi´kszoÊç zak∏adów przejdzie “zmiany” mi´dzy
2002, a 2007 rokiem.
Dyrektywa o lotnych zwiàzkach organicznych zawiera zastrze˝enia dotyczàce rozpuszczalników chlorowcowych o wysokim stopniu toksycznoÊci, ale nie b´dà one tematem referatu.
Niniejszy referat dotyczy tych sytuacji i technik drukarskich, w których u˝ywa si´ rozpuszczalników organicznych nie zawierajàcych zwiàzków halogenowych (chlorowców).
Nale˝à do nich np. benzen, toluen, ksylen, aceton, alkohol etylowy.
Poszczególne rozdzia∏y dyrektywy szczegó∏owo omawiajà: sytuacje prawne na jakiej
podstawie zosta∏y one wydane, techniki i procesy drukarskie obj´te tymi przepisami,
dzia∏ania jakie nale˝y podjàç aby dyrektyw´ spe∏niç, mo˝liwoÊci zastosowaƒ dyrektywy,
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wytyczne wykonania planu gospodarowania rozpuszczalnikami, limity emisji gazów w
przemyÊle poligraficznym. Ponadto w tym dokumencie podane sà zasady, przepisy,
metody zastosowania si´ do tych limitów.
Jakie techniki i procesy poligraficzne obj´te sà dyrektywà?.
Dyrektywa ta ma zastosowanie do konkretnych technik i procesów. Oto przyk∏ady:
offset zwojowy termoutrwalany (heat-set), sitodruk rotacyjny, fleksografia, wkl´s∏odruk
dzie∏owy, oraz procesy lakierowania i laminowania. Techniki te sà obj´te przepisami
dyrektywy je˝eli roczne zu˝ycie rozpuszczalnika przekracza pewnà wartoÊç progowà.
W wi´kszoÊci przypadków praktyczne zu˝ycie rozpuszczalnika jest równe iloÊci rozpuszczalników zakupionych i zu˝ytych na cele ,,dzia∏alnoÊci’’ (zak∏adu poligraficznego).
Zu˝ycie rozpuszczalników obejmuje rozpuszczalniki zawarte w farbach drukarskich, rozpuszczalniki stosowane do rozcieƒczania i rozpuszczalniki do mycia urzàdzeƒ.
Rozpuszczalniki odzyskane i ponownie u˝yte nie liczà si´ do zu˝ycia.
Ze wzgl´du na zu˝ycie rozpuszczalników dyrektywa rozró˝nia trzy kategorie zak∏adów:
1. zu˝ycie rozpuszczalników poni˝ej wartoÊci progowej - zak∏ady nie obj´te dyrektywà
2. zu˝ycie rozpuszczalników w obszarze pomi´dzy dwoma punktami progowymi - to
tzw. ma∏e zak∏ady
3. zu˝ycie rozpuszczalników przekraczajàce najwy˝szà wartoÊç progowà - to tzw.
du˝e zak∏ady
Tablica 1. Techniki i procesy drukarskie obj´te przepisami dyrektywy
oraz wartoÊci progowe

WÊród technik nie obj´tych przepisami dyrektywy sà mi´dzy innymi: offset arkuszowy,
offset rolowy zimny , sitodruk i fleksografia, w których utrwalanie farby nast´puje poprzez
dzia∏anie promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego, sitodruk arkuszowy,
typografia.
W przypadku, gdy w jednym zak∏adzie wyst´pujà techniki, które sà lub nie sà obj´te
dyrektywà (np. offset rolowy termoutrwalany - obj´ty i offset arkuszowy - nie obj´ty), to
dyrektywa stosuje si´ tylko do technik pozostajàcych w jej zakresie. Je˝eli w zak∏adzie
wyst´pujà ró˝ne techniki obj´te dyrektywà, ale sà one cz´Êcià jednej i tej samej
dzia∏alnoÊci (np. fleksografia i wkl´s∏odruk w jednym zak∏adzie opakowaniowym), to
nale˝y obliczyç sumaryczne zu˝ycie rozpuszczalnika we wszystkich technikach i porównaç
z wartoÊcià progowà dla tej dzia∏alnoÊci. Natomiast w przypadku, gdy techniki te sà
cz´Êciami ró˝nych dzia∏alnoÊci (np. fleksografia i heat-set w jednym zak∏adzie), to nale˝y
obliczyç zu˝ycie rozpuszczalnika w ka˝dej dzia∏alnoÊci z osobna i porównaç z wartoÊcià
progowà dla tej dzia∏alnoÊci.
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Jakie limity emisji gazów wprowadza dyrektywa?
Dyrektywa wprowadza rozró˝nienie pomi´dzy dwoma rodzajami emisji, do których stosujà si´ ró˝ne regu∏y:
- emisja gazów odpadowych - jest to emisja rozpuszczalników, która zostaje wychwycona np. w wyciàgu, czy suszarkach. Generalnie gazy odpadowe muszà byç
wypuszczone przez instalacj´ neutralizujàcà.
- emisja mimowolna - emisja niewychwycona, wypuszczona przez okno, wentylatory, itp., obejmuje ona równie˝ resztki rozpuszczalnika na zadrukowanych
pod∏o˝ach (z wyjàtkiem produktów otrzymanych technikà heat-set).
Limity emisji gazów podane sà zarówno dla gazów odpadowych - okreÊlony jest limit
st´˝enia rozpuszczalnika w gazie ostatecznie wypuszczonym do atmosfery i dla emisji
mimowolnej - wyra˝ony jest w postaci maksymalnego procentu ,,wsadu” rozpuszczalnika.
Im wi´kszy ,,wsad’’ tym wi´ksza jest dopuszczalna wielkoÊç emisji mimowolnej.
Termin ,,wsadu” wyjaÊniony jest w dyrektywie jako: ,,...iloÊç rozpuszczalnika organicznego oraz jego iloÊç w preparatach u˝ywanych do prowadzenia dzia∏alnoÊci ∏àcznie z
rozpuszczalnikami odzyskiwanymi wewnàtrz i na zewnàtrz instalacji, w przypadku których
liczy si´ ich ka˝de u˝ycie do prowadzenia dzia∏alnoÊci’’.
Jak widaç ró˝nica pomi´dzy zu˝yciem, a ,,wsadem’’ rozpuszczalnika jest taka, ˝e
,,wsad’’ obejmuje rozpuszczalniki odzyskiwane na zewnàtrz lub wewnàtrz ,,instalacji’’ i
odzyskany rozpuszczalnik jest liczony za ka˝dym razem, kiedy jest u˝yty. Np. w przypadku wkl´s∏odruku ca∏y odzyskany rozpuszczalnik, który jest u˝yty jako rozcieƒczalnik liczy
si´ do ,,wsadu’’.
Tablica 2.Limity emisji gazów dla przemys∏u poligraficznego przedstawiajà
si´ nast´pujàco:

* dotyczy tylko termoutrwalania - rozpuszczalnik pozosta∏y w produkcie nie liczy si´ jako
emisja mimowolna. W temperaturze pokojowej nie wyst´puje znaczàce parowanie rozpuszczalnika z wyrobów zadrukowanych technikà offsetowà.
Limity emisji gazów odpadowych b´dà spe∏nione, gdy:
- po pierwsze: st´˝enie rozpuszczalnika w ciàgu 24 godzin nie przekroczy limitu oraz
- po drugie: przeci´tne st´˝enie w ciàgu jednej godziny nie przekroczy wartoÊci 1,5 x
limit
Rzeczywiste st´˝enie rozpuszczalnika organicznego mo˝e wi´c przekraczaç wartoÊç
granicznà, nawet przez d∏u˝szy okres czasu, poniewa˝ liczy si´ przeci´tna.
W jaki sposób zak∏ady poligraficzne majà zastosowaç si´ do dyrektywy?
Dyrektywa wyró˝nia dwie mo˝liwoÊci:
- zastosowanie si´ do limitów emisji, zarówno w przypadku gazów odpadowych, jak
i emisji mimowolnej (aneks III a)
- zastosowanie planu redukcji, czyli u˝ycie jakiejkolwiek innej metody, której skutkiem
b´dzie taka sama redukcja emisji, jak w przypadku zastosowania si´ do limitów
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emisji (aneks III b)
W przypadku wdra˝ania planu redukcji limity emisji nie obowiàzujà. Dyrektywa zawiera standardowà metod´ tworzenia tego planu dla wszystkich technik drukarskich,
z wyjàtkiem technik, w których wyst´puje termoutrwalanie.
Najwa˝niejszym elementem planu redukcji emisji jest obliczenie ,,zast´pczej redukcji
emisji’’ oraz tzw. ,,emisji docelowej’’, czyli maksymalnej rocznej emisji rozpuszczalników
(w tonach/rok), której nie mo˝na przekroczyç. Emisja docelowa jest równa emisji, która
wyst´powa∏aby, gdyby zastosowaç limity emisji z aneksu III a do emisji porównawczej.
Zak∏ad musi przedstawiç w∏aÊciwym w∏adzom swój ,,plan redukcji’’, w którym musi
byç podane, w jaki sposób osiàgni´ta zostanie redukcja emisji porównawczej.
Plan redukcji umo˝liwia zak∏adom znacznà elastycznoÊç, pozwala zastosowaç taƒsze
technologie, szczególnie dotyczy to ma∏ych zak∏adów fleksograficznych,
wkl´s∏odrukowych i sitodrukowych, w których ponad 70 % farb drukarskich, klejów, czy
lakierów jest (mo˝e byç) na bazie wodnej lub nie zawiera rozpuszczalnika. W takich
wypadkach nie musi byç konieczna neutralizacja emisji gazów z komina lub wydajnoÊç
tych urzàdzeƒ mo˝e byç zaprojektowana dla Êredniego, a nie maksymalnego przep∏ywu
powietrza.
W jaki sposób zak∏ady poligraficzne majà wykazywaç spe∏nienie dyrektywy?
Weryfikacja zak∏adów, które obj´te sà dyrektywà ma odbywaç si´ raz do roku. Nie jest
okreÊlone, w jaki sposób ma ona nast´powaç, jest to pozostawione do decyzji paƒstw
cz∏onkowskich.
W dyrektywie wspomina si´ o kilku mo˝liwoÊciach:
- ,,ciàg∏y monitoring” tych urzàdzeƒ neutralizacyjnych, na wylocie których emitowane jest wi´cej ni˝ 10 kg/godz (np. wkl´s∏odruk dzie∏owy). WydajnoÊç spalarni
mo˝e byç monitorowana poprzez ciàg∏e pomiary temperatury.
- pomiary okresowe - dotyczà mniejszych zak∏adów
- stworzenie planu gospodarki rozpuszczalnikami, który mo˝e byç u˝ywany do
wykazania przestrzegania limitów emisji mimowolnej lub planu redukcji emisji.
Jakie trudnoÊci mogà wyst´powaç w zak∏adach poligraficznych w momencie, gdy
dyrektywa ,,wejdzie w ˝ycie’’?
Dla wielu zak∏adów poligraficznych wejÊcie w ˝ycie omawianego dokumentu oznacza
przejÊcie przez ,,znaczàce zmiany’’, jak okreÊla to dyrektywa. Data 30 paêdziernika 2007
zgadza si´ z datà, od której zak∏ady drukarskie o zu˝yciu rozpuszczalników powy˝ej 200
ton rocznie b´dà musia∏y zastosowaç si´ do dyrektywy IPPC. Zastosowanie si´ do tej dyrektywy oznacza wzi´cie pod uwag´: specjalnego zezwolenia na zanieczyszczenie
Êrodowiska i redukcj´ emisji zgodnie z ,,najlepszà dost´pnà technologià’’.
Dla niektórych drukarƒ (np. w przypadku wkl´s∏odruku dzie∏owego) prawdopodobnie nie b´dzie problemów z zachowaniem limitów emisji bez wi´kszych Êrodków zaradczych, ponad stosowane w obecnej praktyce. W technologii wkl´s∏odrukowej rozpuszczalniki sà odzyskiwane, a roczny bilans rozpuszczalników jest normà. Dzi´ki temu
zak∏ady te b´dà mog∏y ograniczyç nak∏ady inwestycyjne, jak i koszty bie˝àce.
Dla tych zak∏adów, które sà obj´te dyrektywà, lecz do tej pory nie stosowa∏y ˝adnych
Êrodków zaradczych, konieczne b´dzie wyposa˝enie w instalacje neutralizujàce lub
zmian´ stosowanych materia∏ów ( np. poprzez zwi´kszenie wykorzystania farb wodnych
we fleksografii, a w sitodruku farb utrwalanych promieniowaniem ultrafioletowym).
Je˝eli chodzi o wielkoÊç emisji mimowolnej w niektórych przypadkach mo˝e okazaç
si´, ˝e nie b´dzie mo˝liwe zmieszczenie si´ w limitach podanych w dyrektywie (w zasadzie
oprócz wkl´s∏odruku nie ma jeszcze du˝ego doÊwiadczenia w tej dziedzinie). W takich
okolicznoÊciach artyku∏ 5.3 dyrektywy mówi o tym, ˝e w∏aÊciwe w∏adze mogà zrobiç
wyjàtek dla poszczególnych zak∏adów, jeÊli wyka˝à, ˝e nie sà w stanie ze wzgl´dów technicznych albo ekonomicznych dotrzymaç limitów emisji mimowolnej.
Szczególnym przypadkiem jest offset heat-setowy, w którym wi´kszoÊç oparów
zostaje mimowolnie wyemitowana (wyparowujà wszystkie izopropanole oraz cz´Êç czynników myjàcych), mimo, ˝e limit dla tej bran˝y jest najwi´kszy spoÊród wszystkich (30%),
mo˝e byç trudny do osiàgni´cia. Zmieszczenie si´ w granicach limitu mo˝e wymusiç
stosowanie ma∏ych iloÊci izopropanolu (poni˝ej 10%), a tak˝e Êrodków myjàcych o ma∏ej
lotnoÊci (rozpuszczalniki o punkcie zap∏onu ponad 55o C) .
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4. Podsumowanie
Ochrona Êrodowiska przed szkodliwymi czynnikami nie powinna si´ jednak
ograniczaç do czekania na wprowadzenie uregulowaƒ prawnych w zwiàzku z dyrektywami Unii Europejskiej, które zacznà obligowaç zak∏ady poligraficzne dopiero za kilka lat.
Dba∏oÊç o Êrodowisko naturalne, zdrowie i bezpieczeƒstwo jest korzyÊcià mimo, ˝e wymaga wielu nak∏adów inwestycyjnych. Rachunek ekonomiczny najcz´Êciej zwalnia nas od
myÊlenia o naszej przysz∏oÊci w kontekÊcie zdrowia. Jednak im szybciej b´dziemy dzia∏aç
w kierunku wprowadzenia i ulepszania ju˝ istniejàcych technik utylizacji i neutralizacji tym
∏atwiej nam b´dzie przejÊç przez etap “znaczàcych zmian”. Nak∏ady inwestycyjne
roz∏o˝one na kilka lat ∏atwiej zbilansujà si´ nie powodujàc za∏amania finansowego
w zak∏adach poligraficznych po 30 paêdziernika 2007 roku.
Miejmy nadziej´ ˝e w∏adze paƒstwowe promujàc dà˝enie do zharmonizowania ze
strukturami Unii Europejskiej zadbajà o u∏atwienia prawne, a dla dyrektorów finansowych
o motywujàce odliczenia - w koƒcu to od nich zale˝y nasze zdrowie.
Referat ten jedynie zasygnalizowa∏ problem, z którym b´dziemy mieli do czynienia
w ciàgu najbli˝szych kilku lat. Prace nad zmianà polskiego prawa odnoszàcego si´ do
dyrektyw Unii Europejskiej trwajà i tak naprawd´ dopiero w chwili opublikowania ich
b´dziemy mogli oceniç rozmiar przemian w zak∏adach poligraficznych.
Wchodzàc w drugie tysiàclecie, jako jedna z najlepiej rozwijajàcych si´ ga∏´zi przemys∏u w Polsce, powinniÊmy z pe∏nym zaanga˝owaniem i bez obaw wprowadzaç zmiany,
które mi´dzy innymi pozwolà nam ju˝ w pe∏ni konkurowaç z zak∏adami poligraficznymi
w ca∏ej Europie.
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W referacie podj´ta zosta∏a dyskusja dotyczàca wdra˝ania systemu zapewnienia jakoÊci wed∏ug jednej z norm ISO serii 9000 w zak∏adach poligraficznych. Na podstawie wybranych punktów normy PN-ISO 9001 przedstawione zosta∏y nowe elementy jakie sà
wnoszone do wymienionych zak∏adów.

Wst´p

Zak∏ady poligraficzne stanowià grup´ przedsi´biorstw ma∏ych - zatrudniajàcych do
100 pracowników oraz Êrednich o zatrudnieniu od 100 do 1000 pracowników [1]. Sà to
zak∏ady us∏ugowe, które oferujà klientowi:
* przygotowanie materia∏ów do druku,
* druk,
* obróbk´ introligatorskà,
* dystrybucj´ wyrobu gotowego.
Zak∏ady te z uwagi na swojà wielkoÊç, rosnàcà konkurencj´ i ch´ç utrzymania si´ na
rynku lokalnym czy regionalnym a nawet mi´dzynarodowym, rozpocz´∏y wdra˝anie systemów jakoÊci wed∏ug jednej z norm ISO serii 9000. Bez tego nie mogà bowiem liczyç na
powodzenie po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Zainteresowanie wymienionymi normami ISO serii 9000 w Polsce datuje si´ od roku
1991, czyli od uk∏adu o stowarzyszeniu naszego kraju z Unià Europejskà (rys. 1).

Rys. 1. Rozwój norm dotyczàcych systemów zapewnienia jakoÊci [2]
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Nie oznacza to wcale, ˝e jakoÊcià nie zajmowano si´ wczeÊniej, jednak poj´cie to by∏o rozumiane inaczej, ni˝ by∏o to przyj´te w systemach zapewnienia jakoÊci. Âwiadczy
o tym przytoczona definicja:* JAKOÂå (filozoficzne) - istotne cechy przedmiotu wyró˝niajàce go spoÊród innych i stanowiàce o jego swoistoÊci pod danym wzgl´dem; jedna z wyró˝nionych przez Arystotelesa przypad∏oÊci; w filozofii wyst´powa∏ spór o obiektywny charakter jakoÊci, ∏àczàcy si´ z problemem obiektywnoÊci poznania i wartoÊci poznawczej
wra˝eƒ zmys∏owych [3].
Definicja, która dotyczy systemów zapewnienia jakoÊci, jest ukierunkowana na KLIENTA czyli odbiorc´ wyrobu w postaci materialnej lub niematerialnej (wiedza lub poj´cie) lub
Êwiadczonej us∏ugi i zgodnie z normà PN-ISO 8402 [4] brzmi:
JAKOÂå - ogó∏ w∏aÊciwoÊci obiektu, wià˝àcych si´ z jego zdolnoÊcià do zaspokojenia
potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych (definicja bez uwag).
Jak widaç definicja ta odnosi si´ do wyrobu (przedmiotu), który ma spe∏niç wymagania stawiane mu przez odbiorców. Sà to wymagania konkretne i sprecyzowane - “...ja
chc´ mieç taki to a taki wyrób...”, “...wyrób ten ma byç zgodny z takimi to a takimi przepisami, normami...”.
Jest to definicja bardzo ogólna wymagajàca w∏asnej interpretacji co to sà stwierdzone i oczekiwane potrzeby KLIENTA. Wyroby (us∏ugi) bowiem sà wtedy dobre, kiedy znajdujà akceptacj´ ich odbiorcy czyli KLIENTA.
Wdra˝ajàc systemy zapewnienia jakoÊci i uzyskujàc certyfikat na system zarzàdzania
zak∏ady poligraficzne chcà uwiarygodniç, ˝e ich dzia∏alnoÊç spe∏nia wymagania za∏o˝onej
jakoÊci w odniesieniu nie tylko do proponowanych us∏ug, ale tak˝e do wprowadzanych
zmian organizacyjnych, technicznych i asortymentowych.

Co nowego
wnosi norma
9001 do zak∏adu
poligraficznego

Wdra˝anie systemów jakoÊci mo˝e odbywaç si´ wed∏ug jednego z modeli, których
wymagania zawarte sà w jednej z wymienionych norm:
PN-ISO 9001: Systemy jakoÊci. Modele zapewnienia jakoÊci w projektowaniu, pracach
rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.
PN-ISO 9002: Systemy jakoÊci. Modele zapewnienia jakoÊci w produkcji, instalowaniu
i serwisie.
PN-ISO 9003: Systemy jakoÊci. Modele zapewnienia jakoÊci w kontroli i badaniach
koƒcowych.
Wymienione normy stanowià wytyczne do wdra˝ania systemu jakoÊci w organizacji,
a ich zastosowanie potwierdzane jest uzyskaniem certyfikatu. Nale˝y pami´taç o jednym,
˝e normy te nie stanowià gotowej recepty na wdra˝anie systemu jakoÊci ze wzgl´du na
ich uniwersalnoÊç, a jedynie: “...okreÊlajà wymagania dotyczàce systemów jakoÊci oraz
uzupe∏niajà (nie zast´pujà) wymagania techniczne dotyczàce wyrobu...” [5].
Wdra˝ajàc system jakoÊci w zak∏adzie poligraficznym nale˝y wziàç pod uwag´ nast´pujàce czynniki:
* zarzàdzanie zak∏adem,
* dzia∏alnoÊç zak∏adu,
* sta∏ych i potencjalnych klientów,
oraz zastanowiç si´ nad cytatem:
“Kto nie chce robiç - szuka powodów,
Kto chce robiç - szuka sposobów”, który powinien stanowiç motto wszystkich dzia∏aƒ zwiàzanych z systemami zapewnienia jakoÊci [6].
Co nowego do zak∏adu poligraficznego wnosi norma PN-ISO 9001 mo˝na przedstawiç na podstawie krótkiej analizy poszczególnych jej punktów:
4.1. OdpowiedzialnoÊç kierownictwa - udokumentowanie odpowiedzialnoÊci,
uprawnieƒ i wzajemnych zale˝noÊci personelu zak∏adu; ustalenie zakresu kompetencji
oraz sposobu przep∏ywu informacji.
4.2. System jakoÊci - stworzenie w∏aÊciwych procedur dzia∏ania poszczególnych dzia∏ów, a tak˝e procedur wymaganych przez norm´ oraz planów jakoÊci niezb´dnych do
funkcjonowania zak∏adu.
4.3. Przeglàd umowy - wprowadzenie przeglàdu umowy (zamówienia) w celu uzyskania zaufania klienta zlecajàcego wykonanie wyrobu lub okreÊlonej us∏ugi.
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4.4. Sterowanie projektowaniem - wprowadzenie w∏aÊciwego post´powania z realizacjà pomys∏u klienta od momentu z∏o˝enia przez niego oferty wykonania danego wyroby, poprzez faz´ projektowania a˝ do gotowego wyrobu spe∏niajàcego wymagania odbiorcy.
4.5. Nadzór nad dokumentacjà i danymi - wdro˝enie nadzoru nad dokumentacjà zak∏adu, a tak˝e nadzoru nad dokumentami dostarczanymi przez klienta.
4.6. Zakupy - ustalenie list dostawców wyrobów niezb´dnych do wykonania zamówieƒ klientów oraz okresowa ich ocena.
4.7. Nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta - dokumentowanie prac
zwiàzanych z wykonywaniem poszczególnych etapów zamówienia w przypadku wykonywania druku na powierzonym przez klienta materiale.
4.8. Identyfikacja i identyfikowalnoÊç wyrobu - wprowadzenie pe∏nego oznakowania
poszczególnych faz druku poprzez wykorzystanie tzw. “kopert” czyli “kart operacyjnotechnologicznych” lub “kart technologicznych”.
4.9. Sterowanie procesem - modyfikacja istniejàcych i/lub wprowadzenie do sterowania procesami w zak∏adzie “kart operacyjno-technologicznych” lub “kart technologicznych”.
4.10. Kontrola i badania - wprowadzenie samokontroli poszczególnych faz druku
oraz innych procesów zwiàzanych z zamówieniem klienta przez osoby do tego upowa˝nione.
4.11. Nadzorowanie wyposa˝enia do kontroli, pomiarów i badaƒ - pe∏niejsze w∏àczenie w procesy zak∏adu s∏u˝b odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu.
4.12. Status kontroli i badania - ten punkt zwiàzany jest z dzia∏aniem s∏u˝b utrzymania ruchu zak∏adu, podobnie jak i punkt 4.11.
4.13. Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami - wprowadzenie samokontroli przez poszczególnych pracowników zak∏adu oraz przekazanie odpowiednich
uprawnieƒ do podejmowania decyzji dotyczàcych wyrobu niezgodnego z wymaganiami
na ni˝sze szczeble organizacyjne.
4.14. Dzia∏ania korygujàce i zapobiegawcze - wprowadzenie auditów wewn´trznych
oraz dzia∏aƒ zwiàzanych z samokontrolà wykonywanà przez pracowników zak∏adu.
4.15. Post´powanie z wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie, zabezpieczanie
i dostarczanie - wdra˝anie okreÊlonych sposobów zapobiegajàcych uszkodzeniu lub zniszczeniu wyrobu jest realizowane w zak∏adach poligraficznych indywidualnie i zwiàzane jest
z profilem wykonywanych us∏ug danego zak∏adu.
4.16. Nadzorowanie zapisów dotyczàcych jakoÊci - wdra˝any system zapewnienia jakoÊci wymusza prowadzenie zapisów dotyczàcych jakoÊci i tym samym prowadzenie nadzoru nad nimi.
4.17. Wewn´trzne audity jakoÊci - przekonanie pracowników zak∏adu o koniecznoÊci
auditów wewn´trznych, traktowanych poczàtkowo jako kontrola, a nie jako niezb´dny
element systemu jakoÊci.
4.18. Szkolenia - wprowadzane zostajà szkolenia dotyczàce jakoÊci, a z innych szkoleƒ prowadzone sà zapisy.

OdpowiedzialnoÊç
kierownictwa

4.19. Serwis - w zak∏adach poligraficznych w zasadzie serwis nie wyst´puje z uwagi
na specyfik´ produkcji.
4.20. Metody statystyczne - zaczyna si´ wprowadzaç proste metody statystyczne
zwiàzane z procesem produkcyjnym takie jak: analiza zamówieƒ dotyczàcych danej us∏ugi, czy te˝ analiza rynków zbytu gotowych wyrobów. Metody statystyczne nie sà jeszcze
zbyt popularne w bran˝y poligraficznej.
Wdra˝ajàc system zapewnienia jakoÊci zgodnie z normà PN-ISO 9001 nale˝y spe∏niç
jej wymagania w 20 punktach. W oparciu o doÊwiadczenia autora ogólnie omówione zostanà tylko niektóre z nich.

Ka˝dy zak∏ad posiada struktur´ organizacyjnà, która nie zawsze jest udokumentowana. Zarzàdzanie w takich zak∏adach odbywa si´ na bardzo prostej zasadzie: w∏aÊciciel lub
szef danej firmy przychodzi i wydaje polecania na bie˝àco, gdy tymczasem:
“Nale˝y okreÊliç i udokumentowaç odpowiedzialnoÊç, uprawnienia i wzajemne zale˝noÊci personelu ...” [5].
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a.

b.

Struktur´ w tak zarzàdzanej organizacji przedstawia rys. 2.
Rys. 1. Struktura organizacyjna w zak∏adzie X (a) i Y (b) przed wdro˝eniem systemu zapewnienia jakoÊci
W trakcie wdra˝ania systemu zapewnienia jakoÊci w∏aÊciciele (rys. 1) przekonujà si´, ˝e
nale˝y przekazaç cz´Êç swoich uprawnieƒ personelowi kierowniczemu. Powoduje to utworzenie przejrzystej struktury oraz skuteczniejsze zarzàdzanie zak∏adem.
Wydzielenie ze struktury organizacyjnej najwy˝szego kierownictwa, jasne okreÊlenie
odpowiedzialnoÊci i uprawnieƒ daje mo˝liwoÊç wyznaczenia spoÊród tych osób osoby odpowiedzialnej za system jakoÊci tak jak tego wymaga norma [5], której punkt 4.1.2.3 brzmi:
“Najwy˝sze kierownictwo wykonawcze dostawcy (czytaj: zak∏adu poligraficznego J.K.) powinno wyznaczyç spoÊród siebie osob´, która - niezale˝nie od innych obowiàzków
- powinna mieç okreÊlone uprawnienia, aby:
a) zapewniç, ˝e system jakoÊci jest ustanowiony, wdro˝ony i utrzymywany zgodnie
z niniejszà normà oraz
b) przedstawiaç kierownictwu sprawozdania dotyczàce funkcjonowania systemu jakoÊci w celu dokonania przeglàdu i b´dàce podstawà do jego doskonalenia.” [5].

Procedury
systemu jakoÊci

Wed∏ug normy: “Dostawca powinien opracowaç ksi´g´ jakoÊci odnoszàcà si´ do wymagaƒ niniejszej normy. Ksi´ga jakoÊci powinna zawieraç lub przywo∏ywaç procedury systemu jakoÊci ...” [5]. Jest to suchy zapis. W rzeczywistoÊci ka˝dy zak∏ad poligraficzny wykonuje swoje us∏ugi zgodnie z ustalonymi lecz niepisanymi procedurami.
Kierownik dowolnego dzia∏u zak∏adu poligraficznego, w trakcie pierwszego przeglàdu
systemu, przedstawia swoje dzia∏anie zgodnie z niepisanà procedurà. Problem wyst´puje,
gdy nale˝y to opisaç. Tworzone sà wówczas procedury “idealne”. Dlaczego? Dlatego, ˝e
ka˝dy chce przy okazji uporzàdkowaç dzia∏anie swoje i innych. Jest to jednak proces
d∏ugotrwa∏y i trudny. Wdra˝anie systemu zapewnienia jakoÊci powoduje, ˝e ma∏ymi krokami, modyfikujàc cz´sto procedury, zostaje osiàgni´ty pierwszy cel, jakim jest certyfikacja systemu i pierwsze uporzàdkowanie dzia∏ania zak∏adu. Cel nast´pny to mi´dzy innymi dalsze
porzàdkowanie obszaru dzia∏ania poszczególnych wydzia∏ów.
Brak gotowej recepty na kolejnoÊç tworzenia dokumentacji. Ka˝dy zak∏ad wypraco-
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wuje swojà metod´. Liczba dokumentów w ka˝dym zak∏adzie poligraficznym mo˝e byç inna. Zale˝y to wy∏àcznie od zespo∏u, który wdra˝a system jakoÊci i od potrzeb zak∏adu.
Nale˝y zwróciç uwag´ na jeszcze jeden element tworzenia procedur czy instrukcji. Nie
muszà mieç one formy opisowej, bardzo dobrze spe∏niajà swojà rol´, gdy majà form´
algorytmów. Algorytmy bowiem sà bardzo wygodne z uwagi na fakt przedstawienia zbioru regu∏ post´powania prowadzàcego do rozwiàzania danego problemu w skoƒczonej
liczbie kroków. Piszàc zaÊ procedur´ czy instrukcj´ autor nie zawsze w sposób prosty
i zwi´z∏y jest w stanie oddaç myÊl, jaka nim powodowa∏a przy tworzeniu danego dokumentu.

Przeglàd umowy
Podczas wdra˝ania systemu jakoÊci w zak∏adach poligraficznych cz´sto zadawane jest
pytanie: “W jaki sposób dokonywaç przeglàdu umowy (zamówienia) i czy to jest konieczne?”.
W trakcie prac nad systemem i po nale˝ytym przyjrzeniu si´ temu zagadnieniu okazuje si´, ˝e KLIENCI coraz cz´Êciej bardzo wnikliwie czytajà zawierane umowy lub precyzujà bardzo dok∏adnie w swoich zamówieniach wymagania dotyczàce wyrobu (us∏ugi).
Nie warto wi´c traciç KLIENTA i szukaç winnego niew∏aÊciwie sformu∏owanego zapisu
w umowie, choç zapis ten w wielu wypadkach jest powielany od lat.
Przeglàd taki jest konieczny w celu uzyskania zaufania KLIENTA zlecajàcego wykonanie us∏ugi, poniewa˝ pozyskanie nowego KLIENTA kosztuje pi´ç razy wi´cej ni˝ utrzymanie dotychczasowego. Rys. 3 przedstawia wariant procesu przeglàdu umowy.

Rys. 3 Algorytm przeglàdu umowy z KLIENTEM (wariant)
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Tak przeprowadzony przeglàd umowy pozwala na pe∏niejsze zrozumienie potrzeb
KLIENTA. Cz´sto wymaga to d∏ugiego dialogu pomi´dzy stronami, w wyniku którego nast´puje ustalenie wymagaƒ KLIENTA dotyczàcych wyrobu (wykonywanej us∏ugi), a tak˝e
potencjalnych mo˝liwoÊci zak∏adu poligraficznego i jest to zgodne z normà PN-ISO 9001
punkt 4.3.1:
* “Dostawca powinien ustanowiç i utrzymaç udokumentowane procedury przeglàdu
umowy i koordynacji zwiàzanych z tym dzia∏aƒ” [5].
Czasami ponowne sprawdzenie danej umowy (zamówienia) pod wzgl´dem formalnoprawnym i merytorycznym, czyli jej przeglàd, pozwoli na obron´ interesów zak∏adu.
Wniosek taki bardzo cz´sto nasuwa si´ dopiero pod koniec procesu wdra˝ania systemu jakoÊci.

Nadzór nad
dokumentacjà
i danymi

Jest to problem nie tylko zak∏adów poligraficznych. Na pytanie, jak sà nadzorowane dokumenty w organizacji, pada odpowiedê: “Ka˝dy ma kopi´ danego dokumentu”
- tylko czy aktualnà tego nie mo˝na tak od razu stwierdziç.
W∏aÊnie - czy aktualnà? W ka˝dym zak∏adzie sà osoby , które tak na wszelki wypadek wykonujà dla siebie kopie ka˝dego dokumentu. Po pewnym czasie same nie wiedzà, który do czego s∏u˝y i czy jest aktualny.
Podobnie jest z dokumentami przekazywanymi przez klienta. Nie sà one w sposób
w∏aÊciwy przechowywane i nadzorowane. Szczególnie je˝eli chodzi o rysunki, na których nanoszone sà poprawki bez akceptacji przez osoby do tego upowa˝nione.
Bardzo cz´stym przypadkiem jest nazewnictwo tego samego dokumentu. Pomimo
wyst´powania ró˝nych nazw i tak wszyscy wiedzà o co chodzi. Ujednolicenie tego czasami stwarza problemy w zak∏adzie.
W∏aÊciwe post´powanie z dokumentacjà i danymi zgromadzonymi w zak∏adzie,
a tak˝e ujednolicenia nazewnictwa formularzy wymaga cz´sto prowadzenia odpowiednich szkoleƒ dotyczàcych obiegu dokumentów lub wydania odpowiednich instrukcji. Tym bardziej, ˝e dodatkowo tworzona jest dokumentacja systemu jakoÊci i zapisy z nià zwiàzane zgodnie z punktami 4.2 i 4.16 normy PN-ISO 9001 [5].

Szkolenia
Szkolenia w zak∏adach poligraficznych sà prowadzone zgodnie z zasadami obowiàzujàcymi w innych organizacjach. Sà to przewa˝nie szkolenia z zakresu bhp, ppo˝.,
a tak˝e dotyczàce nowego parku maszynowego oraz konkretnych stanowisk pracy.
Ka˝dy pracownik posiada te szkolenia udokumentowane w swoich aktach osobowych.
Inne szkolenia nie sà dokumentowane, poniewa˝ nikt tego nie wymaga, a norma [5]
w punkcie 4.18 nakazuje utrzymywanie zapisów dotyczàcych szkoleƒ.
Kiedy i kogo szkoliç pokazuje rys. 4. Jest to skrócony algorytm wdra˝ania w organizacji systemu jakoÊci. W algorytmie tym sà tylko te elementy, które ukazujà szkolenia
z dziedziny systemów jakoÊci. Szkoleƒ tych jest du˝o, a je˝eli zostanà uwzgl´dnione
szkolenia specjalistyczne niezb´dne do funkcjonowania organizacji, to liczba ta ulegnie
zwi´kszeniu.
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Rys. 4. Kiedy i kogo szkoliç gdy wdra˝any jest system jakoÊci [7]
W wi´kszoÊci przypadków zak∏ady wysy∏ajà na szkolenia dotyczàce systemów jakoÊci jednego ze swoich pracowników. Nast´pnie otrzymuje on zadanie wdro˝enia systemu jakoÊci i okazuje si´, ˝e w trakcie czynnoÊci zwiàzanych z wdra˝aniem szkoleniami nale˝y objàç ca∏y personel organizacji w celu unikni´cia pytaƒ typu:
* dlaczego ma mi na tym zale˝eç?
* co ja z tego b´d´ mia∏?
* co mnie obchodzi KLIENT?
oraz aby ca∏y personel zaczà∏ identyfikowaç si´ z zak∏adem.
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W tym przypadku dyrektor, prezes, w∏aÊciciel danego zak∏adu poligraficznego dodaje jeszcze jedno zadanie, zadanie dotyczàce doskonalenia w dziedzinie systemów jakoÊci
pracowników wszystkich szczebli przedsi´biorstwa.

Podsumowanie
Wdra˝anie systemu zapewnienia jakoÊci w zak∏adzie poligraficznym wed∏ug jednego
z modeli zgodnie z normami ISO serii 9000 ma mi´dzy innymi na celu:
* spe∏nienie oczekiwaƒ KLIENTA,
* popraw´ funkcjonowania zak∏adu,
* popraw´ produktywnoÊci,
* popraw´ skutecznoÊci dzia∏ania s∏u˝b,
* zwi´kszenie udzia∏u na rynku,
* obni˝k´ kosztów.

Spe∏nienie oczekiwaƒ KLIENTÓW jest jednym z podstawowych zadaƒ zak∏adu, poniewa˝ KLIENT, wed∏ug terminologii jakoÊci [4] jest to: odbiorca wyrobu dostarczonego przez
dostawc´. Je˝eli wyrób zak∏adu poligraficznego b´dzie spe∏nia∏ wymagania KLIENTA – te
stwierdzone i te przewidywane – to w∏aÊnie ten KLIENT spowoduje utrzymanie dobrej
kondycji ekonomicznej zak∏adu.
Poprawa funkcjonowania zak∏adu to przede wszystkim przekazanie cz´Êci swoich
uprawnieƒ przez dyrektora (w∏aÊciciela) zak∏adu na szczeble ni˝sze. Powoduje to zwi´kszenie odpowiedzialnoÊci poszczególnych kierowników dzia∏ów za swoje poczynania,
a jednoczeÊnie u∏atwia sterowanie zak∏adem. Dyrektor (w∏aÊciciel) jest w tym przypadku
tym, który steruje ca∏oÊcià, a nie zajmuje si´ szczegó∏ami, jest mened˝erem.
Poprzez wdro˝enie systemu zapewnienia jakoÊci w zak∏adzie poprawia si´ równie˝
dzia∏anie wszystkich s∏u˝b zak∏adu niezb´dnych do utrzymania ruchu. System jakoÊci powoduje wymuszanie na odpowiedzialnych za kierowanie poszczególnymi dzia∏ami zak∏adu tworzenia planów jakoÊci w swoich komórkach. Poszczególne etapy np. remontów,
przeglàdów maszyn sà uzgadniane, a przez to przerwy w produkcji sà zaplanowane i nie
powodujà niezadowolenia KLIENTA lub opóênieƒ w dostarczaniu wyrobu (us∏ugi) do odbiorcy.
Wymienione niektóre elementy jakie wprowadzajà normy ISO serii 9000 sà na etapie
wdra˝ania systemu zapewnienia jakoÊci elementami nowymi. Prowadzone audity wewn´trzne, a tak˝e ch´ç utrzymania wdro˝onego systemu jakoÊci, b´dà powodowaç szukanie nowych rozwiàzaƒ, nowych elementów, jakie mog∏aby wprowadziç wymieniona seria norm.
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[6] MOKROSI¡SKA A., MOKROSI¡SKA K., NIEWODNICZA¡SKI T.: JakoÊç w nauczaniu, a jakoÊç nauczania. Sympozjum Naukowo-Techniczne “Wdra˝anie systemów jakoÊci
w placówkach naukowo-dydaktycznych oraz badawczych wojska”. Instytut Budowy Maszyn WAT, Warszawa 1999.
[7] KAèMIERCZYK J.: Systemy jakoÊci - nauka i szkolenie. VI Sympozjum Wojskowej
Techniki Morskiej “Osiàgni´cia i perspektywiczne zamierzenia w dziedzinie wojskowej
techniki morskiej”, Gdynia 1997.
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Dr hab. in˝ Jan Bagiƒski

Grupowe wdra˝anie systemów jakoÊci
ISO 9000 w firmach
wydawniczo-poligraficznych

Od laboratoriów
Politechniki
Warszawskiej
do...... poligrafii

Program wdra˝ania systemów jakoÊci w laboratoriach Politechniki Warszawskiej realizowany jest od 1994 roku. W zwiàzku z olbrzymià skalà przedsi´wzi´cia - mo˝e to dotyczyç docelowo ponad 300 laboratoriów dydaktyczno-badawczych - zaistnia∏a koniecznoÊç
wypracowania okreÊlonej struktury dokumentacji i koncepcji wdra˝ania systemów jakoÊci
jednoczeÊnie w wielu laboratoriach. Po rocznych studiach i tworzeniu mo˝liwych do przyj´cia rozwiàzaƒ opracowano program, którego podstawowym elementem sà Wytyczne Zapewnienia JakoÊci - Procedury Ogólne PW. Wytyczne te wzorowane sà na podobnym rozwiàzaniu zastosowanym w Federalnym Instytucie Badaƒ Materia∏owych - EMPA, Zurich,
Szwajcaria. Wytyczne PW wyczerpujà wymagania normatywne co do dokumentacyjnej
strony systemu, nie sà obligatoryjne i mogà byç adaptowane do poszczególnych jednostek
organizacyjnych stosownie do potrzeb. Wytyczne te upraszczajà proces wdra˝ania systemu
w dowolnym laboratorium nie ograniczajàc inwencji co do tworzenia specyficznych rozwiàzaƒ.
Budowany w PW system zapewnienia jakoÊci zgodny jest z normami serii ISO 9000, normà EN 45001 oraz przewodnikiem ISO nr 25. Od pierwszych dni wdra˝ania tego systemu,
po dzieƒ dzisiejszy, podstawowymi problemami tego programu sà nast´pujàce zagadnienia:
* jakà koncepcj´ systemu przyjàç w tej specyficznej sytuacji (ponad 300 laboratoriów
o ró˝nym przeznaczeniu i funkcjach), systemu, który uwzgl´dnia∏by specyfik´ uczelni i u∏atwia∏by komunikacj´ wewn´trznà ?
* jak zorganizowaç proces wdra˝ania systemów w poszczególnych przypadkach, aby
ka˝de laboratorium nie musia∏o “odkrywaç Ameryki” a wr´cz przeciwnie, aby uproÊciç ten
proces do mo˝liwych granic, aby uczyç si´ na doÊwiadczeniach tych co sà bardziej zaawansowani ?
* jak sterowaç systemami w ramach uczelni przy zachowaniu pe∏nej niezale˝noÊci i bezstronnoÊci ka˝dego laboratorium ?
W wyniku szkoleƒ i ponad rocznej pracy zespo∏ów zadaniowych opracowano rozwiàzania, które mogà byç wykorzystane przy grupowym wdra˝aniu systemów jakoÊci w ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstwach. Cechy rozwiàzaƒ wypracowanych w PW to w szczególnoÊci:
* elastycznoÊç mo˝liwych rozwiàzaƒ; nie tylko norma ale i rodzaj dzia∏alnoÊci decyduje
o strukturze systemu,
* dobrowolnoÊç uczestnictwa w programie; jest to za∏o˝enie s∏uszne w sytuacji braku
Êrodków niezb´dnych do wdra˝ania systemu jakoÊci w jednoznacznie okreÊlonej grupie laboratoriów,
* spójnoÊç tworzonych struktur wyra˝ajàca si´ koniecznoÊcià adaptacji zaledwie kilku zasad uczelnianej strategii jakoÊci w obszarze badaƒ, tzn: jednolitej formy i struktury dokumentacji, uczelnianego systemu auditów wewn´trznych, uczelnianego systemu wzorcowania/sprawdzania wyposa˝enia pomiarowego oraz uczelnianego systemu informacji i promocji wyników badaƒ,
* koniecznoÊç podejmowania inicjatyw oddolnych i przedsi´biorczoÊci, szczególnie
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w zakresie tworzenia aliansów wewn´trznych i zewn´trznych, w celu wdro˝enia skutecznych rozwiàzaƒ techniczno-organizacyjnych oraz poszukiwania Êrodków niezb´dnych do
wdro˝enie systemu.
Pierwsze efekty zwiàzane z adaptacjà wypracowanego w uczelni modelu, to przede
wszystkim pozytywne wyniki auditów PCBC w Laboratorium Pomp oraz w Laboratorium
Badawczym Sprz´tu Audiovizualnego - LAV, wyniki potwierdzajàce zgodnoÊç rozwiàzaƒ
systemowych z wymaganiami norm mi´dzynarodowych, w tym przypadku z normà EN
45001 oraz przewodnikiem ISO nr 25. Audity te potwierdzi∏y mo˝liwoÊç nabycia formalnych uprawnieƒ (akredytacji) przez te laboratoria do prowadzenia testów.
Na podstawie zdobytych doÊwiadczeƒ w programie PW, w listopadzie 1996 rozpocz´to przygotowania do uruchomienia grupowego wdra˝ania systemów jakoÊci w ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstwach przemys∏u poligraficznego. Ostatecznie grupa ukszta∏towa∏a si´ w maju 1997 roku - termin zakoƒczenia - wrzesieƒ 1998. Drugà grup´ uruchomiono
w paêdzierniku 1998 roku z planem zakoƒczenia w grudniu 1999 roku.

Struktura dokumentacji w laboratoriach PW
i w grupowym
wdra˝aniu ISO
9000 w
zak∏adach
poligraficznych

Celem ujednolicenia struktury dokumentacji systemów jakoÊci w uczelni jest przede
wszystkim u∏atwienie komunikacji wewn´trznej zarówno pomi´dzy pracownikami jak i studentami. JednolitoÊç dokumentacji zdecydowanie upraszcza proces wdra˝ania systemów jakoÊci w poszczególnych laboratoriach, nie ograniczajàc inwencji twórczych poszczególnych
autorów ze wzgl´du na to, ˝e chodzi tu jedynie o form´ a nie o ujednolicenie treÊci. W strukturze tej wyró˝nia si´ dwa podstawowe obszary, rys.1a:
* dokumentacj´ charakteryzujàcà system jakoÊci w skali uczelni oraz
* dokumentacj´ charakteryzujàcà systemy jakoÊci w poszczególnych laboratoriach.
Wszystkie rozwiàzania systemowe i techniczno-organizacyjne muszà mieÊciç si´ w ramach prawnych wyznaczonych przez statut. Statut uczelni i dokumenty z nim zwiàzane sà
podstawowymi elementami dokumentacji systemu jakoÊci.
Uczelniane wytyczne zapewnienia jakoÊci - procedury ogólne - QAG (Quality Assurance
Guidelines), majà na celu u∏atwienie budowy jednolitych systemów jakoÊci w dowolnym laboratorium i w dowolnej jednostce organizacyjnej uczelni. Nie majà charakteru obligatoryjnego, dopuszczalne sà odst´pstwa jednak˝e w granicach które nie naruszajà jednolitoÊci systemu w uczelni. Na podstawie wytycznych poszczególne laboratoria opracowujà dokumentacj´ systemu jakoÊci w tym ksi´g´ jakoÊci, procedury operacyjne, oraz form´ zapisów w tym
zapisów dotyczàcych wyposa˝enia.
Procedury operacyjne - SOP (Standard Operating Procedures), ka˝de laboratorium opracowuje wg w∏asnej wiedzy, doÊwiadczenia i deklarowanych w ksi´dze jakoÊci kompetencji.
Zapisami w systemie jakoÊci sà wszystkie raporty, protoko∏y, sprawozdania, umowy i rejestry ÊciÊle powiàzane z procedurami operacyjnymi. Sà potwierdzeniem zgodnoÊci post´powania z udokumentowanymi procedurami operacyjnymi.
Na rys. 1b przedstawiono przeniesienie doÊwiadczeƒ PW w odniesieniu do grupowego
wdra˝ania ISO 9000 w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach poligraficznych. W podejÊciu
tym zachowuje si´ przede wszystkim pe∏nà niezale˝noÊç poszczególnych firm bioràcych
a)

b)

Rys.1. Struktura dokumentacji systemu zapewnienia jakoÊci:
a) w laboratoriach uczelni Politechniki Warszawskiej,
b) w grupowym wdra˝aniu ISO 9000 w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach.
èród∏o: Opracowanie w∏asne JB
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udzia∏ w projekcie je˝eli chodzi o kreowanie w∏asnej polityki jakoÊci jak równie˝ w∏asnej struktury dokumentacji systemu.
Procedury i schematy innych dokumentów tworzone w grupie majà charakter wytycznych, które w wi´kszym lub mniejszym stopniu mogà byç wykorzystane w ka˝dej firmie.
Wytyczne te powinny wyczerpywaç wymagania normy ISO 9000 w zakresie uzgodnionym
w grupie.

Wnioski z
dotychczasowych prac

Dotychczasowa praktyka potwierdza mo˝liwoÊç wykorzystania doÊwiadczeƒ zgromadzonych przy wdra˝aniu systemów jakoÊci w laboratoriach PW do grupowego wdra˝ania
systemów jakoÊci w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach. Najbardziej istotne wnioski zestawiono w tablicy nr 1. W tablicy tej wskazano trzy charakterystyczne obszary systemu jakoÊci w których wymagane jest inne podejÊcie przy grupowym tworzeniu dokumentacji
systemów jakoÊci w okreÊlonej grupie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Sà to nast´pujàce obszary:
* Elementy systemów jakoÊci specyficzne w ca∏oÊci dla ka˝dego zak∏adu, zachodzi potrzeba opracowania ich w poszczególnych zak∏adach przy udziale konsultanta.
* Elementy systemów jakoÊci specyficzne dla ka˝dego zak∏adu z mo˝liwoÊcià “uczenia si´ od innych”, dokumenty te mo˝na opracowaç wspólnie w grupie jedynie w ogólnym zarysie np. w postaci schematów procedur.
* Elementy systemów jakoÊci w du˝ym stopniu podobne, mo˝na je opracowaç w grupie w sposób doÊç szczegó∏owy, tzn. ∏àcznie z formularzami.
Tablica nr 1 Wnioski dotyczàce grupowego wdra˝ania systemów jakoÊci w ma∏ych
i Êrednich

Przy opracowywaniu dokumentacji, nale˝àcej do wszystkich obszarów istnieje mo˝liwoÊç wykorzystania, jako materia∏u szkoleniowego, opracowanych wczeÊniej dokumentów i schematów.

W proponowanej koncepcji organizacyjnej projektu zak∏ada si´ istnienie oÊrodka koOrganizacja projektu grupowego ordynujàcego, tzn. instytucji, która zapewnia obs∏ug´ organizacyjnà ∏àcznie z zawieraniem
wdra˝ania syste- umów z zak∏adami ch´tnymi do udzia∏u w projekcie jak równie˝ z prowadzeniem rozliczeƒ finansowych i korespondencji. OÊrodek ten zawiera równie˝ umowy z koordynatomów jakoÊci
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rem projektu jak równie˝ z konsultantami przypisanymi do poszczególnych zak∏adów, rys.
2. W dotychczas realizowanych projektach funkcj´ t´ pe∏ni Centralny OÊrodek Przemys∏u
Poligraficznego w Warszawie.

Rys. 2. Organizacja projektu grupowego wdra˝ania systemów jakoÊci
èród∏o: Opracowanie w∏asne JB

Koordynator projektu odpowiedzialny jest za stron´ merytorycznà przedsi´wzi´cia,
natomiast konsultanci, przypisani przez koordynatora do poszczególnych zak∏adów - za
w∏aÊciwà organizacj´ i przebieg wdra˝ania systemów jakoÊci w poszczególnych zak∏adach. Dopuszcza si´ anga˝owanie konsultantów zewn´trznych do szczególnego rodzaju
zadaƒ, jak szkolenia tematyczne, weryfikacja procedur, szkolenia auditorów itp.
Grup´ centralnà stanowià pe∏nomocnicy dyrektorów d/s. jakoÊci. Wi´kszoÊç prac tej
grupy prowadzona jest z ich udzia∏em. Do zagadnieƒ specyficznych, np. z obszaru 2-giego, zapraszane mogà byç równie˝ osoby odpowiedzialne za dane procedury w poszczególnych zak∏adach. W ka˝dym zak∏adzie powo∏any jest zespó∏ wdro˝eniowy pracujàcy wg
indywidualnie opracowanego harmonogramu skorelowanego z harmonogramem pracy
grupy centralnej. W obecnie prowadzonym w ten sposób projekcie istotnà rol´ odgrywajà dodatkowo studenci-dyplomanci, nie wymienieni na rys.2, a pracujàcy wg indywidualnych porozumieƒ z zak∏adami.

Zadania grupy
centralnej i zak∏adowych grup
wdro˝eniowych

Zawarcie umowy z zak∏adem deklarujàcym ch´ç przystàpienia do projektu wymaga,
w zale˝noÊci od potrzeb, negocjacji, szkoleƒ wprowadzajàcych do ISO 9000 i dotyczàcych
organizacji projektu oraz roli stron w planowanym przedsi´wzi´ciu. Zak∏ada si´, ˝e optymalnà wielkoÊcià grupy jest 8-12 zak∏adów. Wtedy grupowe dzia∏anie przynosi korzyÊci
wszystkim stronom, zak∏adom ni˝sze koszty a organizatorom op∏acalnoÊç.
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Rys.3. Zadania grup wdro˝eniowych: centralnej i zak∏adowych
èród∏o: Opracowanie w∏asne JB

Po zorganizowaniu grupy, tzn. po podpisaniu umów z zak∏adami i ustaleniu harmonogramu prac grupy centralnej, rozpoczyna si´ jednoczeÊnie praca w poszczególnych zak∏adach z udzia∏em konsultantów i w grupie centralnej z udzia∏em koordynatora projektu. Zbiorczy, przyk∏adowy plan tych prac mo˝e wyglàdaç tak jak na rys.3.
Praca “od góry” i “od do∏u” prowadziç powinna do ostatecznych, uzgodnionych rozwiàzaƒ w dokumentacji i w praktyce. W ka˝dym zak∏adzie mogà to byç inne rozwiàzania,
a je˝eli partnerzy sobie tego ˝yczà, równie˝ z pewnym zakresie poufne. Pozytywny wynik
projektu, tzn. przygotowanie zak∏adów do auditów certyfikujàcych, wymaga harmonijnej
wspó∏pracy wszystkich stron od poczàtku do koƒca , wymaga sprawnie dzia∏ajàcych kana∏ów komunikacji wzajemnej oraz wzajemnego zaufania a tak˝e uzgadniania zmian osobowych i organizacyjnych oraz istotniejszych dzia∏aƒ korygujàcych.

Podsumowanie

Znaczàca rola ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w wymianie mi´dzynarodowej wymaga zorganizowanych dzia∏aƒ w celu usuwania barier hamujàcych t´ wymian´. Spe∏nienie wymagaƒ ISO 9000 mo˝e odegraç tutaj istotnà rol´. W sytuacji ograniczonej aktywnoÊci paƒstwa w tym zakresie poszukiwaç nale˝y ró˝nych form wspierania biznesu. Jednà
z form powinno byç propagowanie metody grupowego wdra˝ania systemów jakoÊci ISO
9000. Tego rodzaju us∏ugi mogà uruchomiç oÊrodki regionalne, przy wspó∏pracy z firmami zajmujàcymi si´ profesjonalnie tego rodzaju dzia∏alnoÊcià. Rola oÊrodków polegaç powinna w szczególnoÊci na:
* znalezieniu doÊwiadczonego koordynatora projektu,
* prowadzeniu wst´pnych negocjacji z ka˝dym przedsi´biorstwem indywidualnie,
* podpisaniu umów na us∏ugi doradczo-szkoleniowe,
* organizacji szkoleƒ grupy centralnej wg przyj´tego harmonogramu,
* sprawowaniu nadzoru nad pracà grup wdro˝eniowych w poszczególnych przedsi´biorstwach wg przyj´tych harmonogramów.
Podstawowà korzyÊcià grupowego wdra˝ania systemów jakoÊci powinny byç efekty
ekonomiczne po stronie wszystkich partnerów bioràcych udzia∏ w projekcie. Efekty te sà
wynikiem ograniczenia pracoch∏onnoÊci wspólnego przedsi´wzi´cia w prze∏o˝eniu na poszczególnych partnerów w porównaniu z projektami wdra˝ania indywidualnego. Ograniczenie pracoch∏onnoÊci dotyczy w szczególnoÊci fazy wypracowywania formy i treÊci dokumentacji systemowej.
Dodatkowym pozytywem grupowego wdra˝ania ISO 9000 jest mo˝liwoÊç uczenia si´
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wzajemnego, partner od partnera, oczywiÊcie przy za∏o˝eniu, ˝e nie wyst´pujà oni na rynku w charakterze konkurentów, chocia˝ nie jest to warunkiem koniecznym przy podejmowaniu decyzji o przystàpieniu do projektu.
Korzystnà okolicznoÊcià jest, gdy zak∏ady tworzàce grup´ nale˝à do jednej lub podobnej bran˝y, jakkolwiek to równie˝ nie jest warunkiem koniecznym aby przystàpiç do projektu grupowego wdra˝ania systemów jakoÊci.
Kluczem powodzenia projektu jest autentyczne zaanga˝owanie zak∏adów, konsultantów oraz praktyczne doÊwiadczenie koordynatora projektu.

Literatura
1). Jan Bagiƒski: Grupowe wdra˝anie systemów jakoÊci ISO 9000 - metoda wypracowana w Politechnice Warszawskiej. I Ogólnopolska Konferencja pt. Analiza stanu i program dzia∏ania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w zakresie dostosowania do wymagaƒ
jakoÊciowych Unii Europejskiej, 7-8 listopada 1997, Busko Zdrój.
2). Jan Bagiƒski: Grupowe wdra˝anie systemów jakoÊci ISO 9000. Problemy JakoÊci
nr 5/98

218

Piotr Tereszczuk
OÊrodek Badania JakoÊci Wyrobów
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Metody wdra˝ania
systemów jakoÊci zgodnych
z wymaganiami norm
ISO serii 9000
1. Wprowadzenie - WiarygodnoÊç poprzez ISO
Ka˝dy producent czy te˝ dostawca chce przekonaç swego klienta lub odbiorc´ o wiarygodnoÊci sk∏adanych przez siebie deklaracji. Tak˝e pracownikom potrzebne jest poczucie wiarygodnoÊci organizacji dajàcej im zatrudnienie, co zwi´ksza ich komfort psychiczny i u∏atwia spe∏nianie powierzanych obowiàzków. Dobrze zorganizowana praca, gwarantujàca wykonanie dok∏adnie tego, co by∏o ustalone i zarzàdzone, jest gwarancjà dla najwy˝szego kierownictwa organizacji, ˝e decyzje jego cz∏onków b´dà sprawnie i skutecznie
realizowane.
Powy˝sze potrzeby od lat by∏y celami ludzi odpowiedzialnych za efekty dzia∏alnoÊci.
Podstawowym i najcz´stszym, stosowanym przez nich sposobem realizacji tych celów, by∏o i jest sprawdzanie tego, co zosta∏o wykonane przed przekazaniem odbiorcy. Techniki
sprawdzania doskonalono. Na przyk∏ad, aby oceniç partie wyrobu o du˝ej licznoÊci, dla
oszcz´dzenia czasu i kosztów, pobierano i oceniano reprezentatywne dla danej partii
próbki ufajàc, ˝e ocena próbki b´dzie identyczna jak ca∏ej partii. Stosowano przy tym do
oceny ufnoÊci uzyskiwanych wyników rachunek prawdopodobieƒstwa i statystyk´ matematycznà.
Wyselekcjonowanie, w wyniku kontroli, prawid∏owych - dobrych wyrobów, obcià˝a∏o jednak producenta kosztami wyrobów niezgodnych, nie by∏o tak˝e ∏atwe do wykonania w us∏ugach.
W latach dwudziestych naszego wieku W. Shewhart zaproponowa∏ stosowanie specjalnych kart, na których operator w ustalonych odst´pach czasu nanosi∏ dane o wyrobie
lub parametrach procesu. Analiza tych danych pozwala∏a na ustalenie w prosty sposób
potrzeby ingerencji w proces w celu jego poprawienia, a tym samym zapewnienia, bez potrzeby stosowania dok∏adnej i kosztownej kontroli, w∏aÊciwej jednorodnoÊci lub stabilnoÊci parametrów wytwarzanego wyrobu. Powsta∏a i rozwin´∏a si´ nowa dziedzina nauki Statystyczne sterowanie procesem - SPC.
Wysi∏ki techników doprowadzi∏y równie˝ do podniesienia niezawodnoÊci produkowanych wyrobów. Nie wystarczy stwierdziç - poprzez odpowiednià kontrol´ – ˝e wyrób
lub us∏uga opuszczajàce zak∏ad sà dobre.Dla odbiorcy powinny byç dobre przez pewien
okreÊlony czas, np. pó∏ roku, rok lub dziesi´ç lat. Trzeba dobraç odpowiednie materia∏y,
dopasowaç do siebie wspó∏pracujàce cz´Êci, zoptymalizowaç konstrukcj´ pod wzgl´dem
intensywnoÊci uszkodzeƒ, wyd∏u˝yç czas pracy mi´dzyawaryjnej. W latach szeÊçdziesiàtych naszego wieku rozwin´∏a si´ teoria niezawodnoÊci, która u∏atwi∏a optymalne planowanie us∏ugi lub projektowanie wyrobów bez zbytniego marnotrawstwa zastosowanych
materia∏ów i pracy traconej na badania.
OczywiÊcie, doskona∏a konstrukcja nie gwarantuje odbiorcy lub u˝ytkownikowi otrzymania us∏ugi lub wyrobu dobrych i niezawodnych. Us∏uga powinna byç w odpowiedni
sposób dostarczana, a wyrób powinien byç w odpowiedni sposób wykonywany. Zale˝y to
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od kwalifikacji wykonawcy i wyposa˝enia, przy pomocy którego b´dà realizowane.
Zapewnienie odpowiednich i w∏aÊciwych technik wykonawczych by∏o nast´pnà barierà dla dozoru technicznego produkcji, którà starano si´ skutecznie pokonaç. Zapewnienie
powtarzalnoÊci wyników operacji technologicznej z wymaganà przez konstruktora dok∏adnoÊcià, w du˝ej mierze zale˝y od zastosowanego do wytwarzania urzàdzenia. W∏aÊciwy jego dobór, oraz wyszkolenie kadry wykonawczej tak, aby w ca∏ym procesie wytwarzania uzyskaç jak najmniej zagro˝eƒ dla jakoÊci us∏ugi lub wyrobu, pozwala∏o na wykazanie
lepszej wiarygodnoÊci producenta, wiarygodnoÊci systematycznego dostarczenia odbiorcy
tego, co obiecywano.
Wszystkie powy˝sze dzia∏ania, to dzia∏ania techniczne, efekt przemyÊleƒ specjalistów
od kontroli, projektowania, technologii. Dà˝enie do dalszego, wi´kszego uwiarygodnienia
efektów pracy, spowodowa∏o w∏àczenie si´ w doskonalenie zapewnienia jakoÊci specjalistów z innych dziedzin. Wyraêny post´p osiàgni´to w latach szeÊçdziesiàtych naszego
wieku, kiedy zacz´to doskonaliç organizacj´ pracy. PoÊwi´cono na to wiele lat ˝mudnych
doÊwiadczeƒ. Wymogi, szczególnie w bran˝ach wymagajàcych wyjàtkowej precyzji, powtarzalnoÊci i stabilnoÊci okreÊlonych wyników dzia∏ania, doprowadzi∏y do sukcesu.
OkreÊlono minimalne wymagania, jakie powinna spe∏niç organizacja przedsi´biorstwa. Wymagania te zawarto w serii mi´dzynarodowych norm ISO 9000. Pierwsze wydanie tych norm ukaza∏o si´ w 1987 roku. Do chwili obecnej normy te sà ciàgle doskonalone. Zawierajà one wymagania i wytyczne odnoÊnie prawid∏owego roz∏o˝enia odpowiedzialnoÊci za wszelkie dzia∏ania zwiàzane z jakoÊcià oraz sposobami dokumentowania podejmowanych decyzji i realizacji dzia∏aƒ. Obecnie w wielu bran˝ach o niezb´dnej wysokiej
wiarygodnoÊci stosuje si´ specjalne normy, zarzàdzenia i zalecenia, zaostrzajàce i rozszerzajàce, w porównaniu do serii ISO 9000, niektóre wymagania odnoÊnie niezb´dnych do
podj´cia dzia∏aƒ. Dotyczy to m.in. takich dziedzin przemys∏u jak lotnictwo, farmacja czy
motoryzacja.
SkutecznoÊç zalecanych przez normy serii ISO 9000 dzia∏aƒ, zaowocowa∏a powszechnoÊcià ich stosowania. Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e w krajach uprzemys∏owionych wi´kszoÊç zak∏adów wdro˝y∏a te normy. Ich wdro˝enie jest potwierdzane certyfikatem, wystawionym przez organizacje o uznanym mi´dzynarodowym autorytecie. W Polsce do chwili obecnej certyfikaty potwierdzajàce wdro˝enie i prawid∏owe stosowanie systemu zapewnienia jakoÊci zgodnego z wymaganiami norm serii ISO 9000 posiada oko∏o 1000 przedsi´biorstw.
Administracje poszczególnych paƒstw w celu upewnienia si´, ˝e wyroby lub us∏ugi
zagra˝ajàce zdrowiu, Êrodowisku i bezpieczeƒstwu, mogà byç dostarczane ich obywatelom, przed wydaniem zgody na ich stosowanie, wymagajà od przedsi´biorstw je dostarczajàcych wdro˝enia u siebie systemu spe∏niajàcego ustalenia odpowiedniego modelu ISO
9000 i uzyskania obiektywnego potwierdzenia tego faktu.
Czego dotyczà te normy? Swoimi wymaganiami obejmujà ca∏à dzia∏alnoÊç organizacji, zwiàzanà ze spe∏nianiem potrzeb i oczekiwaƒ odbiorców. Poczàwszy od okreÊlenia odpowiedzialnoÊci kierownictwa za realizacj´ przyj´tych w stosunku do jakoÊci sposobów
post´powania, sprecyzowania obowiàzków i uprawnieƒ osób zarzàdzajàcych, wykonujàcych i weryfikujàcych prace zwiàzane z jakoÊcià, poprzez nadzór nad zawieraniem umów,
zaopatrzenie, rzetelnoÊç uzyskiwanych wyników pomiarów, nadzór nad procesem i wyposa˝eniem produkcyjnym, kontrol´, badania i pomiary, magazynowanie, transport wewn´trzny i zewn´trzny a˝ do zalecenia stosowania technik statystycznych.
Wymagania zawarte w tych normach okreÊlajà te˝ pewne niezb´dne dokumenty, jakie nale˝y opracowaç i wdro˝yç oraz zapisy, jakie nale˝y stosowaç w celu upewnienia si´,
˝e post´powanie b´dzie prawid∏owe i optymalne, zminimalizowane zostanie zagro˝enie
powstawania niezgodnoÊci i pomy∏ek, a prace b´dà realizowane skutecznie i sprawnie.
Podstawowymi dokumentami systemu jakoÊci sà procedury. Ustalajà one optymalny,
okreÊlony sposób post´powania. Uszczegó∏awiajà co kto ma robiç, w jaki sposób, przy
wykorzystaniu jakich dokumentów i narz´dzi, jak ta praca ma byç oceniana i odbierana,
jak dokumentowaç uzyskane wyniki. Procedura realizowana jest w ustalonym celu, który
osoba nadzorujàca opisywane dzia∏ania powinna osiàgnàç. Uzupe∏nieniem procedur sà
instrukcje. Dla dzia∏aƒ jednorazowych, takich jak np. wdro˝enie nowej formy us∏ugi lub
uruchomienie produkcji nowego wyrobu, opracowuje si´ plany jakoÊci.
Ca∏oÊç systemu jakoÊci opisuje Ksi´ga JakoÊci. Podaje ona niezb´dne informacje
o przedsi´biorstwie, jego organizacji i osiàgni´ciach. Przedstawia przyj´tà polityk´ jakoÊci
i opisuje sposób realizacji wymagaƒ przyj´tego modelu zapewnienia jakoÊci, okreÊlonego
w odpowiedniej normie z serii ISO 9000. Ksi´ga ta jest wykorzystywana m.in. przy certyfikacji systemu jako udokumentowanie osiàgni´cia odpowiedniej wiarygodnoÊci w spe∏-
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nianiu zadaƒ i zobowiàzaƒ. Przedstawia ona klientowi sposoby, które stosujemy, aby zapewniç spe∏nienie uzgodnionych z nim wymagaƒ odnoÊnie us∏ugi lub wyrobu.
System spe∏niajàcy wymagania przyj´tego modelu zapewnienia jakoÊci jest tworzony
pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela kierownictwa. Powstaje on przy udziale
licznej grupy pracowników, zgodnie z ich kwalifikacjami. Opracowujà i dokumentujà oni
niezb´dne procedury post´powania. Uzupe∏niajà je niezb´dnymi instrukcjami uszczegó∏owiajàcymi procedury. OkreÊlajà niezb´dne zapisy, konieczne do wykazania, ˝e istotne
czynnoÊci zosta∏y wykonane i dajàce ocen´ skutecznoÊç tych czynnoÊci. Przedstawiajà propozycje u∏atwiajàcych prac´ formularzy.
W dobrze funkcjonujàcym przedsi´biorstwie wprowadzenie systemu przechodzi bezboleÊnie. Wi´kszoÊç wymaganych normà dzia∏aƒ jest ju˝ od dawna realizowana, trzeba je
tylko zgodnie z wymaganiami przyj´tej normy opisaç - udokumentowaç.
Nad opracowaniem i wdro˝eniem systemu jakoÊci czuwa najwy˝sze kierownictwo
przedsi´biorstwa. System uÊciÊla organizacj´ przedsi´biorstwa, czyli to, za co odpowiadajà poszczególne osoby nale˝àce do kierownictwa. System okreÊla i dokumentuje cele i sposoby post´powania. Jest konieczne aby dyrektor naczelny i pozostali kierownicy dokonali
niezb´dnych weryfikacji i zatwierdzili do stosowania efekty prac zespo∏owych nad systemem.
Aby prace te przebiega∏y sprawnie i skutecznie, nale˝y osoby tworzàce system przeszkoliç w umiej´tnoÊci dokumentowania tego systemu i wykorzystaç specjalist´ od systemów - konsultanta. Konsultant zapewni w∏aÊciwà interpretacj´ wymagaƒ i zaleceƒ normy,
dostarczy odpowiednich przyk∏adów i zaopiniuje tworzone projekty procedur, instrukcji
i niezb´dnych zapisów pod wzgl´dem ich kompletnoÊci i jednoznacznoÊci.
System jakoÊci zgodny z wymaganiami norm serii ISO 9000 jest obecnie tym minimum, którym wi´kszoÊç przedsi´biorstw si´ pos∏uguje. Dzia∏ania zwiàzane z zapewnieniem jakoÊci i zarzàdzaniem jakoÊcià wykreowa∏y kolejne metody nie obj´te dotychczas
powszechnymi zaleceniami, lecz coraz cz´Êciej stosowane. Mo˝na do nich zaliczyç zasady
powszechnej odpowiedzialnoÊci za jakoÊç i ciàg∏e doskonalenie jakoÊci, rozumianej jako
spe∏nianie potrzeb i oczekiwaƒ odbiorcy. Tym odbiorcà poza klientem przedsi´biorstwa
jest tak˝e ka˝dy z pracowników przedsi´biorstwa, któremu efekty swojej pracy dostarcza
inny pracownik. Zasady te okreÊlane jako TQM (powszechne zaanga˝owanie w jakoÊç) sà
obecnie wykorzystywane jako kryteria przy przyznawaniu nagród jakoÊci. Zarówno nagród
mi´dzynarodowych, takich jak Nagroda Deminga, Malcolma Baldridge’a lub Europejska
Nagroda JakoÊci jak, i powsta∏ej w 1995 roku Polskiej Nagrody JakoÊci, wzorujàcej si´ na
Nagrodzie Europejskiej. Mam nadziej´, ˝e polskie zak∏ady poligraficzne te˝ o przyznanie
takiej nagrody niebawem wystàpià.

2. Zapewnienie
jakoÊci
Konkurencyjny rynek wspó∏czesnego Êwiata rzàdzi si´ prostymi zasadami. Wygrywa
lepszy, wygrywa ten, na którego us∏ugi lub wyroby sà nabywcy.
Nabywca, stojàc przed wyborem us∏ugodawcy lub producenta, wybiera tego, którego dzia∏alnoÊç jest w pe∏ni przewidywalna. Wybiera dostawc´ us∏ugi lub wyrobu o wysokiej jakoÊci, spe∏niajàcej jego oczekiwania.
Osiàgni´cie zadowolenia klienta i cz´ste korzystanie przez niego z us∏ug lub wyrobów
danej firmy nie jest mo˝liwe na drodze jednorazowej akcji. PowtarzalnoÊç dzia∏aƒ uzyskuje si´ dzi´ki ustanowieniu w firmie systemu, szeregu dzia∏aƒ podporzàdkowanych jednemu celowi. Celem tym jest jakoÊç pojmowana jako spe∏nienie potrzeb i oczekiwaƒ klienta.
Musi byç ona wbudowana w codziennà praktyk´ firmy. Musi zostaç ustanowiony system, w którym ludzie b´dà pracowaç, zapewniajàcy w∏aÊciwà jakoÊç- nazwany systemem
jakoÊci.
Klient, korzystajàc z us∏ug danej firmy us∏ugowej, chce mieç pewnoÊç, ˝e us∏uga b´dzie Êwiadczona na uzgodnionym poziomie. Musi nabraç zaufania.
Firma us∏ugowa musi byç wiarygodnym dostawcà us∏ugi. WiarygodnoÊç uzyskiwana
jest poprzez wdro˝enie i ciàg∏e utrzymywanie jednolitych, powtarzalnych metod pracy.
Wskazówki do zbudowania takiego systemu przedstawione zosta∏y w mi´dzynarodowych
normach ISO serii 9000.
System taki obejmuje dzia∏ania w ca∏ym cyklu tworzenia us∏ugi i pokazuje, co us∏ugodawca powinien zrobiç, aby zdobyç zaufanie klienta.
Normy ISO serii 9000 nie zajmujà si´ technologià, odnoszà si´ do zarzàdzania systemem. Z regu∏y obejmujà wszystkie funkcje i wydzia∏y firmy. Nie narzucajà stylu zarzàdza-
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nia, ale opierajà si´ na zaanga˝owaniu kierownictwa, co jest kluczowym zagadnieniem
w zarzàdzaniu jakoÊcià.

3. Metody
wdra˝ania
systemów jakoÊci
Kierownictwo przedsi´biorstwa, podejmujàc decyzj´ o wdro˝eniu systemu jakoÊci
spe∏niajàcego wymagania okreÊlonego modelu norm PN-ISO serii 9000, musi byç Êwiadome wielkoÊci pracy, jakiej si´ podejmuje.
Trzeba opracowaç procedury, instrukcje, trzeba napisaç ksi´g´ jakoÊci, najcz´Êciej
trzeba uzupe∏niç dokumentacj´ technologicznà o instrukcje technologiczne, stanowiskowe, kontroli, obs∏ugi, trzeba udokumentowaç wymagania na wykonywane wyroby lub
us∏ugi, wymagania odbiorcze, itp. Trzeba uporzàdkowaç organizacj´, regulamin organizacyjny i zakresy obowiàzków, trzeba okreÊliç wymagania kwalifikacyjne wszystkich pracowników.
Szczegó∏owoÊç poszczególnych dokumentów i danych zale˝y od potrzeb i kwalifikacji u˝ytkowników.
Warunkiem posiadania certyfikowanego systemu jakoÊci jest spe∏nienie okreÊlonych
przyj´tà normà wymagaƒ i poddanie si´ auditowi certyfikacyjnemu wykonywanemu przez
wyspecjalizowane organizacje o odpowiednim autorytecie.
Realizacja tych wymagaƒ nie jest ∏atwa. Mo˝na stosowaç wiele wariantów realizacji.
Jeden z nich polega na ambitnym, samodzielnym opracowywaniu i porzàdkowaniu
organizacji przedsi´biorstwa i jego dokumentów. Dobrze jest wtedy osoby wyznaczone do
tych prac wys∏aç na odpowiednie przeszkolenie. OBJW „ZETOM” organizuje wiele takich
szkoleƒ, poczàwszy od kursów ogólnych, zapoznawczych, dla dyrektorów i cz∏onków kierownictwa, poprzez kursy dla kadry kierowniczej, a˝ do krótkich szkoleƒ ca∏ej za∏ogi
w przedsi´biorstwie. Dla osób opracowujàcych system jakoÊci OBJW „ZETOM” prowadzi
wiele szkoleƒ specjalistycznych, takich jak Szko∏a Pe∏nomocników, Szko∏a Auditorów, seminaria doskonalàce, kursy dokumentowania systemu, kursy na temat wykorzystywania
w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa technik statystycznych, technik i narz´dzi jakoÊci, kosztów
jakoÊci, nadzoru nad wyposa˝eniem pomiarowym, i wiele innych. Po opracowaniu i wdro˝eniu systemu zg∏asza si´ go do certyfikacji.
Innym sposobem mo˝e byç zlecenie wykonania tych opracowaƒ specjalistom, najcz´Êciej pracownikom wyspecjalizowanych przedsi´biorstw, którzy dok∏adnie znajà wymagania normy i zasady organizacji, co pozwala na stworzenie systemu spe∏niajàcego wymagania przyj´tej normy.
Oba te warianty majà jednak wady. Pierwszy wymaga du˝o czasu i nie gwarantuje
prawid∏owej interpretacji przez opracowujàcych przyj´tego modelu normy. Grozi wielokrotnymi bezskutecznymi próbami uzyskania certyfikatu i wieloma poprawami tworzonego systemu.
Drugi wariant wymaga najcz´Êciej ogromnego wysi∏ku przy wdra˝aniu systemu,
wprowadzania znacznych zmian organizacyjnych i formalnych, rezygnacji z wielu przyj´tych i akceptowanych sposobów post´powania i wprowadzenia innych, mniej znanych.
Optymalnym rozwiàzaniem jest wykorzystanie pozytywnych elementów obu poprzednich wariantów i unikni´cie ich wad. Polega to na tworzeniu systemu zgodnego
z wymaganiami odpowiedniej normy PN-ISO z serii 9000 przez pracowników przedsi´biorstwa z wykorzystaniem wiedzy i doÊwiadczenia konsultanta.
Ten sposób zosta∏ przedstawiony na za∏àczonym poni˝ej schemacie.
Konsultant uwzgl´dnia przy tworzeniu systemu jakoÊci specyfik´ konkretnego przedsi´biorstwa, jego dotychczasowà organizacj´, zwyczaje i funkcjonujàce formy zapisów.
Konsultant s∏u˝y przyk∏adami, doradza rozwiàzania i ocenia efekty. Dobry konsultant powinien doprowadziç zak∏ad do skutecznej certyfikacji konsultowanego systemu.
Wariant ten pozwala na stworzenie systemu jakoÊci zgodnego z wymaganiami przyj´tego modelu normy, w najkrótszym czasie i przy najmniejszych ponoszonych nak∏adach
i kosztach.
Jak przebiega opracowanie i wdra˝anie systemu w tym wariancie?
Pierwsze kroki to odpowiednie decyzje i dzia∏ania kierownictwa przedsi´biorstwa. Polegajà one na wyznaczeniu spoÊród w∏asnego grona osoby, która b´dzie odpowiedzialna
za opracowanie, wdro˝enie i utrzymanie systemu - tzw. „przedstawiciela kierownictwa ds.
systemu jakoÊci” lub „pe∏nomocnika dyrektora do spraw systemu zarzàdzania jakoÊcià”.
Osobie tej daje si´ odpowiednie uprawnienia, a do jej pomocy powo∏uje si´ grup´ doradczà, opiniujàcà i wnioskujàcà zmiany w dotychczasowym systemie zarzàdzania.
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Kierownictwo po krótkim przeszkoleniu powinno okreÊliç swojà polityk´ w stosunku
do jakoÊci. Tà polityk´ powinno przekazaç za∏odze, tak by by∏a zrozumiana i stosowana.
Odpowiedzialny „przedstawiciel kierownictwa” powo∏uje zespo∏y robocze, które
w oparciu o wymagania odpowiedniej normy opracowujà niezb´dne procedury i instrukcje jakoÊci. Dokumenty te, po zaopiniowaniu i sprawdzeniu, zarzàdza si´ do stosowania.
Wskazane jest, aby cz∏onkowie zespo∏ów roboczych zostali przeszkoleni przez konsultanta, lub w inny sposób, w technikach pisania procedur.
Po opracowaniu i wdro˝eniu procedur i instrukcji dokonuje si´ tzw auditów wewn´trznych, które pozwalajà na ocen´ zgodnoÊci dzia∏aƒ zwiàzanych z jakoÊcià z ustaleniami odpowiednich dokumentów oraz ocen´ efektywnoÊci tych dzia∏aƒ. Wykryte podczas auditów niezgodnoÊci i ich przyczyny sà usuwane w wyniku dzia∏aƒ poauditowych,
okreÊlonych zgodnie z odpowiednià procedurà.
Sposób realizacji wymagaƒ okreÊlonego w przyj´tej normie modelu zapewnienia jakoÊci nale˝y opisaç w tzw. „Ksi´dze jakoÊci”. Zamieszcza si´ w niej równie˝ przyj´tà polityk´ jakoÊci, przedstawia zak∏ad, jego osiàgni´cia, produkowane wyroby lub us∏ugi, powiàzania organizacyjne i zasady ponoszenia odpowiedzialnoÊci za jakoÊç. „Ksi´ga” wykorzystywana jest do prezentacji systemu jakoÊci dzia∏ajàcego w przedsi´biorstwie klientom,
organizacjom certyfikujàcym oraz innym.
Wyniki auditów wewn´trznych i podejmowanych dzia∏aƒ korygujàcych oraz zapobiegawczych powinny byç omawiane na posiedzeniach kierownictwa, które dokonuje jednoczesnej oceny przydatnoÊci systemu do realizacji przyj´tej polityki jakoÊci i celów jakoÊci.
Trzeba przeprowadziç kilka serii auditów, aby doprowadziç do gotowoÊci certyfikacyjnej.
O osiàgni´ciu takiej gotowoÊci decyduje kierownictwo przedsi´biorstwa i jest to podstawa do wystàpienia o certyfikat.
Przedstawiona powy˝ej w du˝ym skrócie metoda opracowania i wdra˝ania systemu
jakoÊci, stosowana jest najcz´Êciej. Doprowadzenie tà metodà do zdolnoÊci certyfikacyjnej
trwa zwykle, zale˝nie od zaanga˝owania cz∏onków grup roboczych i osób wdra˝ajàcych
oraz stanu organizacyjnego w zak∏adzie, od dziewi´ciu miesi´cy do dwu lat.

4. System
wdro˝ony
W Polsce funkcjonuje coraz wi´cej zak∏adów posiadajàcych certyfikowane systemy zapewnienia jakoÊci. Trudno ustaliç ich dok∏adnà iloÊç. Ró˝ne organizacje certyfikujàce podajà ró˝ne dane na ten temat. Wynika to z podawania stanu danych dla ró˝nych terminów, jak równie˝ z niepe∏nego rozeznania w iloÊciach. Istniejà przedsi´biorstwa, a wcale
nie jest ich tak ma∏o, posiadajàce np. podwójne certyfikaty systemu jakoÊci. Z orientacyjnych danych oszacowanych bardzo ogólnie a zebranych na podstawie informacji podawanych przez najwi´ksze organizacje certyfikujàce systemy jakoÊci, takie jak: PCBC, TUV
Cert, DQS, KEMA, Germanische Loyd, Bureau Veritas, SGS, BSI.
Mo˝na przyjàç, ˝e do czerwca 1999 r certyfikaty na system zapewnienia jakoÊci zgodny z wymaganiami norm serii ISO 9000 posiada∏o w Polsce ponad tysiàc przedsi´biorstw
( na ca∏ym Êwiecie ponad 160 000 przedsi´biorstw). Z tej iloÊci, pomimo wysi∏ków certyfikujàcych, wiele zak∏adów traktuje swoje certyfikaty tylko w sposób handlowy, wykorzystujàc je przede wszystkim do zdobywania nowych klientów, nie wnikajàc w inne zalety
prawid∏owo funkcjonujàcego systemu jakoÊci.
A przecie˝ wdra˝any system zapewnienia jakoÊci, prócz korzyÊci marketingowych
i rzeczywistej poprawy zapewnienia oczekiwanej przez klienta jakoÊci dostarczanych mu
wyrobów, powinien u∏atwiaç zarzàdzanie przedsi´biorstwem oraz powodowaç ∏atwiejsze,
bo jednoznaczne w sposobie, realizowanie podejmowanych dzia∏aƒ.
Obserwujàc wyroby i zak∏ady rynku polskiego, które uzyska∏y certyfikat na swój system zapewnienia jakoÊci, niejednokrotnie mo˝na stwierdziç, ˝e jakoÊç wspó∏pracy z klientem po uzyskaniu certyfikatu niewiele lub wcale si´ nie poprawi∏a. Odbiorcy narzekajà na
wspó∏prac´, sposób zawierania i traktowania umów na dostawy od posiadajàcych certyfikaty dostawców, na zb´dne i dziwne sformalizowanie tej wspó∏pracy, a przede wszystkim – na brak zauwa˝alnej poprawy jakoÊci kupowanych od nich wyrobów. Narzekajà
równie˝ dostawcy przedsi´biorstw z certyfikatem systemu jakoÊci. Zb´dne formalizmy, audity prowadzone bez konkretnego celu - bo tak trzeba, Êwiadczà wyraênie o braku zrozumienia idei przyÊwiecajàcej wprowadzeniu w przedsi´biorstwie systemu zapewnienia jakoÊci.
Audity, sprawdzajàce funkcjonowanie systemu, prowadzone przez organizacje certyfikujàce powinny poprawiaç t´ sytuacj´. Miejmy nadziej´, ˝e poprawiajà, ale chyba zbyt
wolno. W du˝ej mierze doskonalenie systemu tà drogà zale˝y od umiej´tnoÊci auditora
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prowadzàcego dany audit.
Wielu auditorów podchodzi do auditu systemu jakoÊci zbyt selektywnie, zwraca uwag´ na formalne potwierdzenia spe∏nienia wymagaƒ konkretnej normy, nie wnikajàc w to,
jak przyswojone i rozumiane sà te wymagania. Pomija ocen´ zrozumienia i akceptowania
przez wszystkich pracowników sensu polityki jakoÊci. Pytanie skierowane do kierowników
i pracowników: „W jaki sposób realizujà przyj´tà polityk´ jakoÊci?” nie pada zbyt cz´sto.
A przecie˝ zrozumienie przez wszystkich zatrudnionych sensu tej polityki i potrzeby jej realizowania jest dla przedsi´biorstwa sprawà najwa˝niejszej wagi. System zapewnienia jakoÊci, jako wytwór gospodarki rynkowej, bazuje na realizacji przyj´tej przez najwy˝sze kierownictwo polityki jakoÊci, jako fragmentu polityki przedsi´biorstwa, realizujàcej podstawowe cele tego przedsi´biorstwa.
OczywiÊcie, w obecnej „polskiej gospodarce rynkowej, nie zawsze mamy do czynienia z prawdziwymi mechanizmami rynkowymi. Cz´sto objawiajà si´ jeszcze pozosta∏oÊci
poprzedniego systemu gospodarczego, takie jak:
- monopolizmy zaopatrzeniowe,
- kurczowe trzymanie si´ produkcji wyrobu, który nie ma popytu,
- „spoczywanie na laurach” chwilowej koniunktury,
- nieodczuwanie potrzeby wprowadzania post´pu technicznego i modernizacji,
a wi´c unowoczeÊniania swoich wyrobów.
Spotkaç mo˝na tak˝e producentów, którzy stosujà nowe dla nich techniki rynkowe
bez pe∏nej i g∏´bokiej analizy otoczenia i analizy „najgorszego przypadku”. Efektem tego
jest cz´sto nieprzemyÊlana walka o zamówienia poprzez konkurencyjne zani˝anie cen
sprzeda˝y, a tak˝e przyjmowanie zleceƒ przekraczajàcych mo˝liwoÊci finansowe, techniczne, organizacyjne i wykonawcze.
Wiele zak∏adów nie analizuje praw rynku, nawet wtedy, kiedy pogarsza si´ koniunktura zak∏adu a zaciàgni´te kredyty przekraczajà mo˝liwoÊci ich sp∏acenia.
Wydaje si´, ˝e w takich sytuacjach, dobrze zrozumiany przez najwy˝sze kierownictwo
system zarzàdzania jakoÊcià, zdecydowanie pomóg∏by w utrzymaniu si´ na rynku wÊród
konkurencyjnych zak∏adów krajowych, a tak˝e coraz natr´tniejszych i silnych, zagranicznych.
Wszyscy to wiemy, niektórzy zaczynajà ju˝ to odczuwaç, ˝e posiadanie systemu zarzàdzania jakoÊcià spe∏niajàcego obecne wymagania norm serii ISO 9000, to ju˝ za ma∏o.
Trzeba system rozbudowywaç, wprowadzaç udoskonalenia, dodatkowe wymagania, mechanizmy i kryteria zapewniajàce pe∏ne i kompletne zarzàdzanie jakoÊcià.
Wdra˝any system zarzàdzania jakoÊcià powinien byç co najmniej doskonalony i rozszerzany z uwzgl´dnieniem wytycznych zawartych w normie ISO 9004, przedstawiajàcej
wytyczne rozszerzone o dzia∏ania marketingowe, problemy kosztów i zapewnienia bezpieczeƒstwa stosowania wyprodukowanych wyrobów.
Doskonalenie systemu wykorzystujàce takie elementy systemu, jak:
- kontrola procesu i wyrobu;
- dzia∏ania korygujàce i zapobiegawcze;
- audity;
- przeglàdy kierownictwa,
wynikajàce ze struktury systemu ISO 9001, w Êwietle walki o miejsce na rynku
i o klienta jest niewystarczajàce. Bardzo wa˝nym elementem tego doskonalenia powinno
byç równie˝ powszechne i ciàg∏e zaanga˝owanie w jakoÊç produkowanych wyrobów
i w podnoszenie skutecznoÊci pracy, poprzez podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji wykonawców, stosowanie bardziej skutecznej organizacji pracy, odpowiednich technik jakoÊci i wykorzystywanie post´pu technicznego.
Powszechne i ciàg∏e zaanga˝owanie w jakoÊç, wymaga stosowania odpowiednich
bodêców. Nie mo˝na liczyç na to, ˝e pracownicy po wieloletnich negatywnych doÊwiadczeniach b´dà pracowaç dla samej idei. Wciàgni´cie za∏ogi w problemy jakoÊci jest trudne i wymaga zrozumienia oraz zaanga˝owania ze strony ca∏ej kadry kierowniczej. Kadra
Êredniego szczebla musi wyraênie widzieç i sama odczuwaç zdecydowane zainteresowanie najwy˝szego kierownictwa problemami jakoÊci.
Kontakty z wieloma zak∏adami przy tworzeniu, wdra˝aniu i utrzymywaniu systemu,
jak i póêniejsze informacje i obserwacje wskazujà, ˝e zdecydowane zaanga˝owanie najwy˝szego kierownictwa wyst´puje tu˝ przed auditem certyfikacyjnym systemu i potem
szybko maleje zdominowane przez bie˝àce problemy. Takie podejÊcie daje ma∏e szanse na
skutecznà walk´ o dobre miejsce na konkurencyjnym rynku gospodarczym. Zadaniem
przedstawiciela kierownictwa („pe∏nomocnika”) i wewn´trznych auditorów jakoÊci, jest
podtrzymywanie atmosfery zaanga˝owania kierownictwa i za∏ogi w skuteczne funkcjono-
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wanie wspólnie wdro˝onego systemu jakoÊci i w Êwiadome realizowanie polityki i celów
jakoÊci. JeÊli chodzi o polityk´ i cele, to ich sformu∏owanie nie mo˝e byç tylko formalnoÊcià, wymaganà przez norm´. Wa˝ne jest pe∏ne i powszechne ZROZUMIENIE I ZAANGA˚OWANIE w ich realizacj´.
Jednà z metod, dajàcych szans´ na realizacj´ powy˝szych celów, jest odpowiednie
przeprowadzanie auditów jakoÊci. Bardzo cz´sto po ostrym stresie certyfikacyjnym lub
stresie wywo∏anym auditem sprawdzajàcym, tak˝e i wÊród tych, którzy byli najbardziej zaanga˝owani w tworzenie i wdra˝anie systemu, nast´puje zbyt g∏´bokie odpr´˝enie. Pojawia si´ zmniejszenie zainteresowania systemem przez kierownictwo Êredniego szczebla
zarzàdzania i zaczyna si´ mniej rygorystyczne przestrzeganie procedur i instrukcji, t∏umaczone pojawieniem si´ pilniejszych zadaƒ produkcyjnych czy technicznych. Powodami,
które równie cz´sto sà przyczynà zapominania o stworzonych i wdro˝onych procedurach
i instrukcjach, sà reorganizacje lub zmiany personalne. Zwykle wymagajà one przerobienia znacznej cz´Êci dokumentacji systemowej i przeprowadzenia nowych uzgodnieƒ, dotyczàcych przydzielenia innych obowiàzków i kompetencji.
Jednak˝e wszystkie te problemy i zmiany, dla zaanga˝owanego zespo∏u ludzi rozumiejàcych i doskonalàcych system jakoÊci, sà do pokonania, a prowadzenie ze zrozumieniem auditów wewn´trznych i konsekwentne realizowanie dzia∏aƒ poauditowych, korygujàcych i zapobiegawczych, pozwala rozwijaç system i tworzyç wy˝szy stopieƒ systemu jakoÊci - TQM.
Jak wi´c te audity przeprowadzaç? Po pierwsze, nale˝y konsekwentnie egzekwowaç
wymagania zawarte w przyj´tym modelu systemu zapewnienia jakoÊci. Bardzo cz´sto po
uzyskaniu certyfikatu zapomina si´ o wymaganiach normy. UzyskaliÊmy certyfikat, a wi´c
te wymagania sà spe∏nione i wystarczy nadzorowanie posiadanych procedur i instrukcji.
To jest b∏´dne rozumowanie. Jestem w pe∏ni przekonany, ˝e w ka˝dym certyfikowanym
systemie znajdzie si´ jeszcze wiele elementów jakoÊci, których wymagania nie zosta∏y
w pe∏ni zrealizowane, a jeszcze wi´cej takich, które mogà byç lepiej zrealizowane. Nale˝y,
wi´c przeprowadzajàc kolejne audity, pami´taç o tylekroç omawianych wymaganiach
przyj´tej normy i stawiaç pytania lub okreÊlaç problemy uwzgl´dniajàce te wymagania.
Dla przyk∏adu chcia∏bym podaç kilka pytaƒ i problemów, które najcz´Êciej wymagajà
odpowiedzi i rozwiàzaƒ od osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie wdro˝onego systemu jakoÊci. Odpowiedzi na te pytania powinny wynikaç z kompetencji auditowanych
osób, mo˝na równie˝ liczyç na ciekawe i przemyÊlane odpowiedzi innych zaanga˝owanych w jakoÊç pracowników.
Przyk∏adowe pytania auditowe wynikajàce z wymagaƒ normy ISO 9001
1. W jaki sposób realizujesz przyj´tà polityk´ jakoÊci?
2. Co byÊ zmieni∏ (doda∏, ujà∏) w obecnie przyj´tej polityce jakoÊci?
3. W jaki sposób zapewnione jest swobodne inicjowanie dzia∏aƒ zapobiegawczych?
4. W jaki sposób zapewnia si´ swobodne identyfikowanie i dokumentowanie wszelkich niezgodnoÊci oraz sposobów ich usuwania? Jakie powiàzania organizacyjne
i bodêce zapewniajà skutecznoÊç tych dzia∏aƒ?
5. W jaki sposób i na ile stosowany system jakoÊci zapewnia zgodnoÊç wyrobu z obustronnie (klient - my) zaakceptowanymi wymaganiami? Co mo˝emy poprawiç, uzupe∏niç?
6. Czy stosowane procedury sà odpowiednio szczegó∏owe
7. Jak sà okreÊlane i udokumentowane sposoby spe∏niania wymagaƒ jakoÊciowych dla
konkretnego wyrobu, zamówienia lub zadania? Czy okreÊlenie wymagaƒ, ustaleƒ
jest jednoznaczne i wystarczajàce a sposoby realizacji pozwalajà na jednoznaczne
urzeczywistnienie tych wymagaƒ?
8. Czy sposoby realizacji sà weryfikowane pod wzgl´dem wykorzystania istniejàcych
mo˝liwoÊci organizacyjnych, technicznych, aktualnej wiedzy i posiadanych umiej´tnoÊci?
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9. Na ile organizacja i istniejàcy obecnie nadzór zapewniajà realizacj´ przyj´tych ustaleƒ?
10.Czy wykorzystywane sà wszelkie mo˝liwoÊci weryfikacji i jak je mo˝na jeszcze
usprawniç?
11.Na ile stosowane obecnie dokumentowanie realizacji dzia∏aƒ jest wystarczajàce?
Jak je mo˝na jeszcze usprawniç? Mo˝e jest nadmierne?
12.Jak zapewniamy, jednoznaczne i wystarczajàce sformu∏owanie wymagaƒ klienta
wobec rynku? (dotyczy to szczególnie projektu)
13.Jak nadzór nad projektowaniem zapewnia spe∏nienie tych wymagaƒ i jak to spe∏nienie weryfikujemy?
14.Jak upewniamy si´, ˝e projekt b´dzie spe∏nia∏ i spe∏nia wymagania i oczekiwania
klienta lub rynku?
15.Czy dokumentowanie procesu projektowania pozwala na upewnienie si´, ˝e projekt b´dzie odpowiedni?
16.Jak nadzór nad zakupami zapewnia, ˝e nabyty wyrób spe∏ni ustalone wymagania?
17.Na ile jest nam niezb´dna identyfikacja wyrobu? Czy stosowanie obecnej identyfikacji u∏atwia nam zapewnienie jakoÊci i u∏atwia czy te˝ utrudnia prac´?
18.Jak sà okreÊlone i zaplanowane procesy produkcji (instalowania i serwisu) wp∏ywajàce bezpoÊrednio na jakoÊç?
19.W jaki sposób stosowana obecnie kontrola pozwala na upewnienie si´, ˝e wyrób
spe∏nia okreÊlone wymagania?
20.Jak zapewnia si´ rzetelnoÊç niezb´dnych pomiarów?
21.Jak weryfikuje si´ skutecznoÊç dzia∏aƒ korygujàcych? (ustalanie prawdziwych przyczyn)
22.Kto i jak wykorzystuje odpowiednie informacje do wykrywania, analizowania i eliminowania zagro˝eƒ jakoÊci?
23.Jak przebiega posprzeda˝na wspó∏praca z klientem?
List´ mo˝na oczywiÊcie wyd∏u˝aç, uszczegó∏awiajàc pytania, zwi´kszajàc iloÊç problemów i formu∏ujàc problemy specyficzne dla poszczególnych bran˝ i konkretnych producentów. Jednak˝e ju˝ z tak pobie˝nego zestawienia pytaƒ widaç, ˝e nie mo˝na przy przeprowadzaniu kolejnych wewn´trznych auditów systemu jakoÊci zrezygnowaç z uwzgl´dniania wymagaƒ przyj´tej normy systemowej i nale˝y anga˝owaç personel kierowniczy
w dzia∏ania zwiàzane z szeroko rozumianà problematykà zarzàdzania jakoÊcià, a w szczególnoÊci w zapewnieniu jakoÊci.
W wielu bran˝ach, takich jak motoryzacja, transport lotniczy czy farmacja lub przetwórstwo spo˝ywcze, powstajà odpowiedniki modeli ISO 9000, uwzgl´dniajàce specyfik´
bran˝y i rozszerzajàce ich wymagania. Sà m.in. systemy jakoÊci znane pod symbolami QS
9000, AMFIA, QOS, VDA 6.1, EN 46001, ARD 9000, AS 9000, D1-9000. Ka˝dy z tych systemów jest w swoim obszarze certyfikowany, a uzyskane potwierdzenie spe∏nienia specjalnych i rozszerzonych wymagaƒ powinno dawaç wiarygodnoÊç jakoÊci produkowanych
w danej bran˝y i dostarczanych wyrobów. Dyskutowanie, który z tych certyfikatów jest
wa˝niejszy, nie ma sensu, poniewa˝ o ich wartoÊci decyduje klient, odbiorca produkowanych wyrobów. Decyzja, jaki system budowaç, jest decyzjà handlowà (marketingowà).
Wszystkie te systemy dajà pe∏ne podstawy do uzyskania wiarygodnoÊci prawid∏owego zapewnienia jakoÊci.
Dla zaanga˝owanego w zarzàdzanie jakoÊcià pracownika, ˝ycie stwarza wiele wyzwaƒ i tworzy ciàgle nowe, dalsze perspektywy obszarów dzia∏aƒ. Pracownicy OÊrodka
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Badania JakoÊci Wyrobów ZETOM chcà razem z pracownikami wspó∏pracujàcych zak∏adów odpowiadaç na te wyzwania, dawaç nowe i skuteczne narz´dzia dzia∏ania, dzieliç si´
bogatymi doÊwiadczeniami, wiedzà i materia∏ami fachowymi. Zawsze jesteÊmy gotowi do
wspó∏pracy.
HARMONOGRAM OPRACOWANIA I WDRA˚ANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOÂCI
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SCHEMAT WDRA˚ANIA SYSTEMU JAKOÂCI W PRZEDSI¢BIORSTWIE
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Dyplomowany rzeczoznawca,
Doradca ds. poligrafii

Wspó∏czesne poj´cie
densytometrii i jej
znaczenie dla jakoÊci
druków
Wst´p

Wzrastajàce wymagania jakoÊciowe i nasilajàca si´ tendencja do skracania cykli
produkcyjnych w drukarni sà od dawna uwzgl´dniane w profilu produkcji urzàdzeƒ i
maszyn drukujàcych - w tym offsetowych arkuszowych. W ostatnim jednak czasie
przywiàzuje si´ du˝à wag´ do metod i systemów kontroli jakoÊci druków w technologii drukowania offsetowego, której - w zakresie densytometrii nadruków poÊwi´cony jest niniejszy referat.
Wprowadzone wczeÊniej do maszyn liczne urzàdzenia automatyczne takie, jak:
do mycia powierzchni cylindrów, wymiany form drukowych, mycia zespo∏ów farbowych i wiele innych, mia∏y g∏ównie na celu skrócenie czasu przygotowania maszyny
do druku nak∏adowego, jak i u∏atwienie jej obs∏ugi w czasie drukowania. Jednak
spoÊród wielu innowacji wprowadzono tak˝e ka∏amarze farbowe z podzia∏em rakli
/no˝y/ farbowych. Stworzy∏y one mo˝liwoÊç strefowego dozowania farby, zwanego
przez drukarzy: strefowym nasileniem farby - z punktu widzenia oceny odbitki
drukarskiej. To z pozoru niewielkie novum odegra∏o nadspodziewanà rol´ w systemach kontroli jakoÊci druków opartych na pomiarach densytometrycznych lub barwometrycznych. Poni˝ej przedstawiono w aspekcie wspó∏czesnej densytometrii
nadruków jej mo˝liwy zakres pomiarów i kontroli procesu drukowania, która m.in.
jest zintegrowana na strefowym dozowaniu farby. Bioràc tak˝e pod uwag´ sporne
dyskusje nad pytaniem: “który z systemów: densytometryczny czy barwometryczny,
jest najbardziej przydatny do kontrolowania procesu drukowania offsetowego”,
dodatkowo przeprowadzono krótkà analiz´ niektórych pomiarów barwometrycznych
- z punktu widzenia densytometrii.

Densytometr
refleksyjny konwencjonalny
Jak wiadomo z praktyki kontrola odbitki nak∏adowej polega zwykle na jej
porównywaniu z arkuszem wzorcowym - zaakceptowanym do druku. W wielu drukarniach taka ocena by∏a lub jest wspierana pomiarem densytometrycznym - na ogó∏ za
pomocà densytometru refleksyjnego, zwanego przenoÊnym lub r´cznym. Jest on
zasadniczo przystosowany tylko do pomiaru druków czterobarwnych wykonanych farbami drukowymi CMYK , wg skali europejskiej. Tote˝ w skrócie mo˝na go nazwaç:
czterozakresowym. Zauwa˝my przy tym, ˝e jest on wyposa˝ony w trzy filtry selektywne o barwach kompensacyjnych /zwanymi tak˝e - przeciwstawnymi/ do barw farb
CMY oraz w filtr, tzw. wizualny, s∏u˝àcy do pomiaru barw achromatycznych, a wi´c
tak˝e farby czarnej, która jest oznaczona w akronimie CMYK literà K od ang. BlacK.
WyjaÊnijmy jeszcze, ˝e w razie pomiaru warstw farb drukowych o innych barwach mimo ˝e w praktyce wybiera si´ taki filtr, przez który uzyskuje si´ najwi´kszà wartoÊç
g´stoÊci optycznej barwy - trzeba mieç zawsze na uwadze fakt, ˝e tym samym
zmniejsza si´ jego dok∏adnoÊç pomiaru, i to w zale˝noÊci od mierzonej barwy
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nadruku.
Nie wnikajàc w szczegó∏y geometrii pomiarowej densytometru (00/450 lub
450/00) i ró˝ne zakresy transmisji Êwiat∏a wyznaczane filtrami (np. wàsko - i szerokopasmowymi) mo˝na ogólnie powiedzieç, ˝e nadruki o barwie ˝ó∏tej mierzy si´
przez filtr o barwie niebieskiej, purpurowej - o barwie zielonej i cyjanowej - o barwie
czerwonej.
Natomiast charakterystyka spektralna filtru wizualnego odpowiada czu∏oÊci
naszego zmys∏u wzroku, która jest specyfikowana w funkcji d∏ugoÊci fali Êwiat∏a
widzialnego. Krzywa skutecznoÊci widmowej Êwietlnej jest wyznaczana wzgl´dem
maksymalnej jej wartoÊci, wyst´pujàcej przy d∏ugoÊci fali 555 nm. ( 1 nm /nanometr/=
10-6 m) Potwierdza to, co mo˝e byç ciekawostkà, ˝e nasze oko, zmys∏ widzenia najsilniej reaguje na taki sam zakres Êwiat∏a, jaki emituje w najwi´kszej iloÊci Êwiat∏o
s∏oneczne.

G´stoÊç
optyczna barwy

Podstawowym zadaniem densytometrii nadruków jest pomiar wiàzki Êwiat∏a
odbitej przez filtr kompensacyjny do barwy mierzonej w paÊmie jego najwi´kszego
poch∏aniania przez warstw´ farby mierzonej. WielkoÊç ta jest okreÊlana wspó∏czynnikiem odbicia. Po logarytmowaniu wartoÊci z odwrotnoÊci tego wspó∏czynnika wyznacza si´ g´stoÊç optycznà barwy. Uzyskuje si´ wtedy najwi´ksze wartoÊci g´stoÊci
optycznych barw, których skala wielkoÊci odpowiada w du˝ym zakresie nasileniu farby
- gruboÊci warstw farby na odbitce. Stàd wartoÊci g´stoÊci optycznych barw sà tak
przydatne w regulowaniu nasilenia farby na odbitce. Prócz tego jest on, w przeciwieƒstwie do innych metod kontroli druków, ∏atwo czytelny dla drukarza. Jednak˝e nie
mo˝na uto˝samiaç pomiaru densytometrycznego ... z pomiarem barwy w sensie barwometrycznym /kolorymetrycznym/. G´stoÊç optyczna barwy jest tylko w pewnym
zakresie korelatywna do jasnoÊci i nasycenia barwy o tym samym odcieniu. Zresztà
opis barwy chromatycznej, z wyjàtkiem barw achromatycznych /od bieli przez neutralne szaroÊci do czerni/ wymaga zawsze trzech liczb, wartoÊci sk∏adowych trójchromatycznych. Trudno wi´c zak∏adaç, i˝ jednym parametrem densytometrycznym mo˝na
opisaç sensu stricte barw´. Poniewa˝ te dwa ró˝ne poj´cia sà cz´sto b∏´dnie interpretowane, wydaje si´, i˝ w przysz∏oÊci nale˝a∏oby wprowadziç do terminologii densytometrycznej inne poj´cie, wy∏àcznie zwiàzane z densytometrià nadruków, np.: densybarwa.

Farby drukowe
o barwach
specjalnych
/procesowych/
Zarysowujàca si´ w poligrafii tendencja do drukowania wi´kszà iloÊcià farb ni˝
czterema /CMYK/, czyli farbami drukowymi o barwach specjalnych, zmniejszy∏a nieco
atrakcyjnoÊç densytometru konwencjonalnego. WyjaÊnijmy przy tym, ˝e okreÊlenie:
farby drukowe o barwach specjalnych, to ogólna nazwa wszystkich farb drukowych o
innych barwach ni˝ farby CMYK - wg standardu skali europejskiej. CMYK to: Cyan cyjan, Magenta - purpura, Yellow - ˝ó∏ta i BlacK - czarna. Sàdz´ jednak, ˝e w niektórych
wypadkach okreÊlenie to wymaga uszczegó∏owienia, np. wzgl´dem barw farb
stosowanych w technologii drukowania HiFi Colour. Celem tej technologii, jak wiadomo, jest zwi´kszenie bry∏y barw odtwarzanej drukiem przez wprowadzenie
dodatkowych farb drukowych o barwach specjalnych, które jednak muszà byç zgodne
z programem, procesem separacji barw, a wi´c: farb drukowych o barwach specjalnych
procesowych. Przyk∏adem tego mo˝e byç technologia PANTONE (r) Hexachrome, która
wymaga, oprócz farb CMYK, dodatkowych dwóch farb drukowych o barwach specjalnych procesowych, a mianowicie: pomaraƒczowej (O - Orange) i zielonej (G - Green).
Sà one zresztà okreÊlane w komputerowych programach graficznych.

Densytometr
nowej generacji
- z oprogramowaniem

Mo˝liwoÊç po∏àczenia densytometru /przez interfejs RS 232/ z komputerem
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nieporównywalnie zwi´kszy∏a jego przydatnoÊç w densytometrycznej kontroli jakoÊci
druków. JednoczeÊnie umo˝liwi∏o to przedstawienie wszystkich jego opcji w uk∏adzie
graficznym na ekranie monitora. Pomiary tych densytometrów oparte sà zwykle na
dwóch podstawowych opcjach, zwanych: modus farb euro i modus farb specjalnych.
Przez wybór modusa mo˝na rozumieç alternatywnà zasad´ pomiaru barw warstw farb
przez filtry o danej interwa∏owej transmisji Êwiat∏a.
A zatem:
- modus farb euro - s∏u˝y do pomiaru farb o barwach znormalizowanych wg skali
europejskiej, czyli CMYK /cyjanowa, purpurowa, ˝ó∏ta i czarna/. Oznacza to, ˝e
ten modus nie mo˝e byç u˝ywany do pomiaru nadruków wykonanych farbami o
innych barwach. Tote˝ z ka˝dego pomiaru otrzymuje si´ tylko jednà wartoÊç.
- modus farb specjalnych - jest przewidziany do pomiaru nadruków wykonanych
farbami o barwach specjalnych. Charakteryzuje si´ on tym, ˝e Êwiat∏o odbite od
nadruku jest jednoczeÊnie mierzone w czterech kana∏ach barw, a wi´c w kana∏ach
dla barwy: cyjanu, purpury, ˝ó∏tej i czarnej. Otrzymuje si´ wówczas cztery
wartoÊci.
Dominujàca barwa w danym kanale jest determinowana najwi´kszà wartoÊcià
g´stoÊci optycznej barwy, tzn. jest g´stoÊcià optycznà barwy g∏ównà. Jej wartoÊç
przedstawiona graficznie na ekranie ma najd∏u˝szy s∏upek. Krótsze s∏upki wyznaczajà
wartoÊci g´stoÊci optycznych barw ubocznych.
Z wielkoÊci tych mo˝na odczytaç ewentualne zszarzanie si´ barw farb w kolejnych
zespo∏ach drukujàcych. Zgodnie z programem wprowadza si´ do ka˝dej wartoÊci:
wartoÊç zadanà i jej granice tolerancji /górnà i dolnà/. W ka˝dym densytometrze istnieje mo˝liwoÊç jego zerowania albo wzgl´dem papieru, albo - wzorca bia∏oÊci.
Ponadto programy oferujà, tzw. globalny bank danych farb o barwach specjalnych. Sà
w nim zdefiniowane parametry takich farb, jak na przyk∏ad trzy niebieskie, cztery
zielone, pomaraƒczowa, trzy czerwone itd. Poza tym wi´kszoÊç programów umo˝liwia
przeprowadzenie, na podstawie pomiarów wykonanych w czasie drukowania,
statystycznej analizy jakoÊci druków danego nak∏adu wraz z jej graficznà interpretacjà. Jest ona nader przydatna w razie zg∏oszenia reklamacji.
W zakoƒczeniu tej cz´Êci nale˝y jeszcze wymieniç takie funkcje desytometru, jak
np.: pomiar przyrostu wzgl´dnych wartoÊci tonalnych z trzech wybranych pól - po
wpisaniu do pami´ci jego poprzednich wartoÊci, zdolnoÊç rozpoznania farby
drukowanej jako pierwszej - podczas pomiaru trappingu, mo˝liwoÊç dopasowania
skali pomiarowej do innych densytometrów /Slope/, automatyczne rozpoznawanie
barwy warstwy mierzonej, wzgl´dny kontrast nadruku i inne.

Metody kontroli
jakoÊci druków
Obecnie coraz popularniejsze stajà si´ systemy automatycznego pomiaru, kontroli
jakoÊci druków i automatycznej regulacji nasilenia farby. Oparte sà one zasadniczo na
dwóch metodach: densytometrycznej i barwometrycznej.
- densytometryczna ( konwencjonalna, oparta na densytometrze refleksyjnym czterozakresowym. Jest on wyposa˝ony w cztery ró˝ne filtry, tj. w filtr wizualny
do pomiaru barw achromatycznych - czerni, i trzy filtry o barwach kompensacyjnych do barw farb drukowych triady europejskiej CMY. Taka metoda pomiaru
jest stosowana, na przyk∏ad w systemie INKFLOW (r) I. Jest on proponowany w
formie dodatkowego wyposa˝enia do maszyn offsetowych z rodziny Adast
Dominant.
- densytometryczna - z trójpodzia∏em wiàzki Êwiat∏a, której odbite strumienie
Êwiat∏a sà kierowane przez trzy filtry interferencyjne do oddzielnych dedektorów
fotoelektrycznych. System ten jest stosowany w MAN Roland CCI nowej generacji.
Mierzy on równie˝ g´stoÊci optyczne barw farb drukowych o barwach specjalnych
- z niewielkimi wyjàtkami.
- spektrofotometryczna - wyznacza sk∏adowe trójchromatyczne barwy, których
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wartoÊci sà oceniane barwometrycznie w wybranej przestrzeni barw, na ogó∏ CIE
LAB. Jest on ostatnio preferowany przez Heidelberg;
- densytometryczno-spektrofotometryczna - z mo˝liwoÊcià alternatywnego pomiaru
za poÊrednictwem opatentowanej dwudzielnej g∏owicy pomiarowej. System ten
jest najnowszà ofertà firmy KBA - Planeta AG (Koenig & Bauer - Albert).

Spektrofotodensytometria
Z powy˝szego zestawienia wynika, ˝e pomiary densytometryczne odgrywajà
wa˝nà rol´ w najnowszych maszynach drukarskich, i to zarówno w kontrolowaniu
jakoÊci druków wielobarwnych, jak i sterowaniu lub regulowaniu nasilenia farby na
odbitkach. Trzeba te˝ podkreÊliç, ˝e kontrola densytometryczna przybra∏a ostatnio na
znaczeniu równie˝ dzi´ki wprowadzeniu do poligrafii spektrofotodensytometrów.
Spektrofotometr to przyrzàd, który rozszczepia Êwiat∏o /promieniowanie/ przewa˝nie
za pomocà siatki dyfrakcyjnej. Pomiar odbitego Êwiat∏a, to znaczy jego energii,
nast´puje w funkcji d∏ugoÊci fali przez dedektor fotoelektryczny /np. diod´ fotopó∏przewodnikowà/. Urzàdzenie to, przypominajàce do z∏udzenia wspó∏czesny densytometr, jest te˝ wyposa˝one we w∏asnà bateri´ oraz graficzny wyÊwietlacz, dzi´ki
którym mo˝liwe jest jego u˝ytkowanie w dowolnie wybranym miejscu. Na ogó∏
wspó∏dzia∏ajà one przez interfejs RS - 232 , np. w instalacji Windows TM 3,1, albo z
komputerem IBM o procesorze powy˝ej 386, albo z Apple Macintosh - powy˝ej
63030 lub z MacOS 7.0 lub wy˝ej. Na ekranie monitora wielobarwnego o rozdzielczoÊci min. 640 x 480 , po elektronicznym przetworzeniu i obróbce danych, sà przedstawiane graficznie wszystkie jego opcje, na przyk∏ad wyniki pomiarów w porównaniu
do ich wartoÊci zadanych sà przedstawione na ekranie w formie profili nasilenia farby
dla ka˝dego zespo∏u drukujàcego wg ich stref regulacji itd. Oprócz mo˝liwoÊci wyboru
danego zestawu filtrów pomiarowych /np. T, E, I, A/ istnieje tak˝e opcja wprowadzenia
do pami´ci danych odniesienia albo z wzorca bieli, albo z papieru nak∏adowego wzgl´dem których nast´pujà dalsze pomiary. Pomijajàc jego zdolnoÊç do barwometrycznej oceny nadruków, ma on nie tylko taki sam zestaw opcji jak najnowsze densytometry, na przyk∏ad trapping wg równania: Preucila /GATF/, Brunnera i Newsprint
/druk zwojowy, czasopism/ czy pomiaru g´stoÊci optycznej barwy g∏ównej z jej
dwiema g´stoÊciami ubocznymi i g´stoÊcià optycznà wizualnà, ale tak˝e odpowiadajàce tym pomiarom opcje spektralne.
Pomiar g´stoÊci optycznej barwy spektralnej nast´puje w pasmach maksimum
poch∏aniania Êwiat∏a przez mierzone warstwy farb. W spektrofotometrze wszystkie
jego funkcje pomiarowe, w tym densytometryczne i densytometryczne spektralne
ukazujà si´, po wybraniu opcji, na jego wyÊwietlaczu i/lub ekranie monitora. Obejmujà
one zakresy widma Êwiat∏a widzialnego w granicach od 400 nm do 700 nm lub szersze, w interwale co 20 nm lub co 10 nm. Zwróçmy uwag´ na to, ˝e podczas pomiaru
spektralnego, spektrofotodensytometr automatycznie wyszukuje, np. co 20 nm,
pasma o najwi´kszym poch∏anianiu Êwiat∏a /najmniejszym wspó∏czynniku odbicia/
przez mierzonà warstw´ farby. W wi´kszoÊci spektrofotodesytometrów jest mo˝liwoÊç
wy∏àczenia tej opcji, tzn. automatycznego wyboru maksimum poch∏aniania Êwiat∏a, co
pozwala mierzyç wspomniane wartoÊci w dowolnie wybranym paÊmie. Przy pomiarach densytometrycznych spektralnych, np. wartoÊci g´stoÊci optycznej barwy spektralnej /mo˝e: spektrodensybarwy/ nale˝y zapisaç pasmo spektralne, w którym dokonano pomiaru, np. D 630= 1,45.

Nowe
mo˝liwoÊci
densytometrii
nadruków
Przyk∏adem rozwoju densytometrii nadruków mo˝e byç oferowany ostatnio na
rynku poligraficznym system MAN Roland CCI (czwartej generacji) Hightech Densitometer, który s∏u˝y do automatycznego pomiaru, kontroli odbitek drukarskich i
automatycznej regulacji nasilenia farby wzgl´dem wartoÊci wpisanych do pami´ci
komputera To trawestujàce nad elementami kontrolnymi urzàdzenie mierzy bezdotykowo /skanuje/ z pr´dkoÊcià 200 mm na sekund´. ZaÊ jego ma∏e pole pomiarowe
/1,5 mm/ umo˝liwia stosowanie pasemek kontrolnych o szerokoÊci zaledwie 4 mm, co
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potencjalnie zwi´ksza powierzchni´ u˝ytkowà arkusza. Urzàdzenie to jest równie˝
przystosowane do stanowisk kontrolnych Multi -2D, które sprawdza odbitki kontrolne
w uk∏adzie wspó∏rz´dnych x, y - w dowolnie wybranym miejscu, do 250 punktów
pomiarowych.
Nazwa: Hightech-Densitometer znamionuje wysoko przetworzonà technologi´,
w tym wypadku - kontrolowania procesu drukowania.
G∏owica pomiarowa densytometru systemu Roland CCI jest ona podzielona na
dwie sekcje: pierwsza - s∏u˝y do porównywania strumienia Êwiat∏a padajàcego, który
jest testowany w dwóch kana∏ach, zaÊ druga - zajmuje si´ strumieniem Êwiat∏a
odbitego kierowanego do trzech kana∏ów. Podczas ka˝dego pomiaru nast´puje
równoczesny pomiar wiàzki Êwiat∏a w tzw. kana∏ach mierzàcych /niebieskim, zielonym
i czerwonym/ oraz w dwóch kana∏ach odniesienia, referencyjnych. Umo˝liwia to
porównywanie wiàzki Êwiat∏a odbitej z wiàzkà Êwiat∏a padajàcà. Ewentualne wahania
êród∏a Êwiat∏a sà eliminowane uk∏adem ró˝nicowym tak, ˝e nie majà one praktycznie
wp∏ywu na pomiar Êwiat∏a odbitego. èród∏em Êwiat∏a jest lampa halogenowa, której
Êwiat∏o /promieniowanie/ jest równomiernie rozdzielane do wspomnianych dwóch
sekcji. Przechodzi ono w pierwszej sekcji - porównawczej, przez filtr polaryzacyjny. Po
zmianie kierunku ( o 900) wiàzka Êwiat∏a pada prostopadle (00) na pole pomiarowe.
Po selektywnym poch∏oni´ciu cz´Êci Êwiat∏a padajàcego (przez mierzonà warstw´
farby) zostaje ono, po odbiciu, spolaryzowane przez drugi filtr i przej´te pod kàtem
450 przez powierzchni´ pierÊcienia zwierciadlanego. Na marginesie dodajmy, ˝e
przedstawiona tu geometria pomiarowa (00/450) zmniejsza oddzia∏ywanie struktury
powierzchni papieru i jego kierunku w∏ókien na pomiar nadruków.
PierÊcieƒ zwierciadlany kieruje wiàzk´ Êwiat∏a przez uk∏ad optyczny do dwóch
rozdzielaczy /pó∏ przepuszczajàcych luster/, które rozdzielajà wiàzk´ Êwiat∏a do trzech
oddzielnych kana∏ów pomiarowych. W ka˝dym z nich strumieƒ Êwiat∏a przechodzi
przez jeden filtr interferencyjny /spektralny/, który zmienia jego sk∏ad widmowy.
Tworzà one strumienie Êwiat∏a monochromatycznego: dla cyjanu - 620 nm, purpury 540 nm i ˝ó∏tej - 430 nm, mierzone przez diody - dedektory krzemowe.
Urzàdzenie Roland CCI podczas pomiaru /elementu kontrolnego/ wykonuje osiem
pomiarów na milimetr wzd∏u˝ pasemka kontrolnego. Oznacza to, w przeciwieƒstwie
do innych densytometrów, ˝e ka˝dy element kontrolny pasemka jest mierzony a˝ 32
razy na jego d∏ugoÊci 4 mm, i to w ka˝dym kanale pomiarowym. Poza tym system
automatycznie rozpoznaje podczas pomiaru granice poszczególnych elementów kontrolnych na podstawie ich ró˝nych wartoÊci. Dzi´ki du˝ej cz´stotliwoÊci pomiaru osiàga si´ powtarzalnoÊç pomiaru ( 0,003, w zakresie g´stoÊci optycznej barwy do 1,600.
Taka dok∏adnoÊç pomiaru jest szczególnie wa˝na podczas pomiaru warstw farb o
barwach specjalnych, majàcych du˝à jasnoÊç, jak równie˝ pomiaru — g´stoÊci optycznych barw ubocznych.
Mimo ˝e dotàd starano si´ nie wprowadzaç do densytometrii nadruków nowych
poj´ç - w formie propozycji, to zróbmy jednak wyjàtek celem lepszego, miejmy
nadzieje, zrozumienia tego systemu, jak i innych pomiarów spektralnych, monochromatycznych. Nawiàzujà one przez paralele do poj´ç z sensytometrii.
- G´stoÊç optyczna barwy monochromatyczna /symbol zapisu D(/ - g´stoÊç optyczna barwy zmierzona w promieniowaniu /Êwietle/ monochromatycznym lub w
bardzo wàskim zakresie d∏ugoÊci fali. Takie wiàzki Êwiat∏a sà zwykle tworzone
przez: monochromatory, filtry interferencyjne lub lasery. Poj´cie to ogólnie informuje o tym, ˝e pomiar nie dotyczy ca∏ej wiàzki Êwiat∏a odbitego ani te˝ strumienia Êwiat∏a formowanego przez filtr barwny (szerokopasmowy), lecz tylko
Êwiat∏a /promieniowania/ monochromatycznego.
- G´stoÊç optyczna barwy g∏ówna monochromatyczna - g´stoÊç optyczna barwy
czàstkowa monochromatyczna zmierzona w Êwietle o d∏ugoÊci fali, która
odpowiada maksimum poch∏aniania przez mierzonà warstw´ (farby), np. dla
warstwy farby purpurowej o maksimum poch∏aniania 630 nm: D630 = 1, 55.
- G´stoÊç optyczna barwy uboczna monochromatyczna - g´stoÊç optyczna
barwy czàstkowa monochromatyczna, zmierzona w Êwietle o d∏ugoÊci fali
odpowiadajàcej g∏ównym zakresom pozosta∏ych barw. W tym wypadku sà to
pozosta∏e barwy farb drukowych triady europejskiej, które mierzy si´ w Êwietle
monochromatycznym: cyjan - 620 nm i ˝ó∏ta 430 nm (wed∏ug d∏ugoÊci fali
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podanych w schemacie).
Natomiast tendencje rozwoju densytometrycznych urzàdzeƒ kontroli jakoÊci
druków mo˝na chyba najkrócej przedstawiç na przyk∏adzie Roland CCI
Urzàdzenia
Pr´dkoÊç Dok∏adnoÊç
densytometryczne pomiaru
pomiaru
/skanujàce/
(mm / sek)

Minimalne
pole pomiarowe (szerokoÊç x wysokoÊç)

Skanowanie
pola pomiarowego (licz
-ba pomiarów
na mm)

NowoÊci

1. generacji

ok. 30

2/100

4x7

4.5

Filtry szerokopasmowe

2. generacji

ok. 70

2/100

4x7

3

Wàskopasmowe filtry
interferencyjne, ko∏o filtrów 11 000 obr/min

3. generacji

200

3/100

3x6

8

Operator wyszukiwania
pasma, rozdzielacz strumienia Êwiat∏a, dioda
fotopó∏przewodnikowa
jako odbiornik, oÊmiobarwne pasemko kontrolne
drukowania

4. generacji

250

3/100

3x4

9

Pasemko kontrolne
drukowania
o szerokoÊci 4 mm

8 razy
szybciej

7 razy
2.5 raza mniejdok∏adniej
sze

2 razy cz´stsze

Podane w tabeli informacje wyra˝ajà chyba najkrócej tendencje rozwoju systemów
automatycznej kontroli jakoÊci druków.
Nawiàzujàc do wczeÊniejszego stwierdzenia, ˝e wartoÊç g´stoÊci optycznej barwy
nie jest miarà barwy nadruku w sensie barwometrycznym, dodajmy jeszcze, ˝e nasz
zmys∏ widzenia za poÊrednictwem oka ocenia, klasyfikuje barw´ intuicyjnie /ocena psychofizjologiczna/ wed∏ug jej trzech atrybutów: jasnoÊç, nasycenie i odcieƒ. Natomiast
wartoÊci g´stoÊci optycznych barw mogà mieç takie same wartoÊci, np. z dwóch
warstw farby o ró˝nych barwach: zielonej bàdê cyjanowej itd.

Hightech-densytometria kontra
barwometria
Nie Êwiadczy to bynajmniej o tym, ˝e densytometryczna kontrola jakoÊci druków
nie ma wielu innych zalet przydatnych na ró˝nych etapach produkcji w drukarni, w
porównaniu do pomiarów spektralnych ocenianych barwometrycznie. Na przyk∏ad
zwi´kszenie nasilenia farby w procesie drukowania jest w du˝ym zakresie zgodne ze
wzrostem wartoÊci g´stoÊci optycznych barwy, a w razie pomiarów spektralnych
mo˝e byç ono dopiero oceniane - barwometrycznie, po skomplikowanym obliczeniu
ich wartoÊci wzgl´dem wybranej przestrzeni barw - za pomocà komputera i danego
programu itd. W poligrafii barwy sà zwykle specyfikowane w przestrzeni barw CIE LAB
lub CIE LUV. W tym kontekÊcie wielu zwolenników densytometrii zwraca równie˝
uwag´ na to, ˝e np. nadruki tej samej stopniowanej skali szaroÊci wykonane: farbà
˝ó∏tà i cyjanowà, ró˝nià si´ mi´dzy sobà w ocenie wizualnej zakresem stopniowania
tonów. Jak wiadomo z praktyki, skala drukowana farbà cyjanowà jest bardziej
zró˝nicowana w tonach, “d∏u˝sza” ni˝ ta sama skala drukowana farbà ˝ó∏tà, co
mo˝na ∏atwo potwierdziç pomiarem desytometrycznym. W ocenie zaÊ barwometrycznej wartoÊci z pomiaru tej skali /poszczególnych jej pól/ muszà byç transformowane za pomocà skomplikowanych obliczeƒ, algorytmów do przestrzeni barw, w
której parametr nasycenia jest zale˝ny od odcienia barwy i jej jasnoÊci.

234

Jak wiadomo barwy sà oceniane za pomocà trzech parametrów. Pos∏ugiwanie si´
nimi w barwometrii wymaga znajomoÊci co najmniej ogólnych zasad specyfikowania
barw w jej przestrzeni. Stàd nie zawsze drukarz potrafi na podstawie tych wartoÊci
bezpoÊrednio okreÊliç barw´ lub kierunek jej przesuni´cia w procesie drukowania. W
razie regulowania nasilenia farby za pomocà automatycznego urzàdzenia opartego na
pomiarach densytometrycznych, drukarz mo˝e korzystaç z ∏atwo czytelnych - tabel
standardowych z wartoÊciami zalecanymi. Podane sà w nich m.in. wartoÊci g´stoÊci
optycznych barw dla wielu rodzajów pod∏o˝y drukowych. Sà one na ogó∏ przyjmowane jako wartoÊci zadane dla poszczególnych farb: cyjanu, purpury i ˝ó∏tej. W
wypadku zaÊ korzystania z urzàdzenia barwometrycznego, przyjmuje si´ jako wartoÊç
zadanà: neutralnà szaroÊç.. Wymaga to wpierw wykonania odbitki kontrolnej w tzw.
wst´pnym drukowaniu. JeÊli podczas jej akceptacji dany motyw obrazu wymaga intensywniejszej barwy, np. zielononiebieskiej, to w systemie densytometrycznym wiadomo,
˝e nale˝y zwi´kszyç wartoÊci g´stoÊci optycznej barwy farby - cyjanu, które jest korelatywna do nasilenia farby. Natomiast w systemie barwometrycznym drukarz stoi
przed dylematem: która parametr, atrybut barwy powinien ulec zmianie: jasnoÊç czy
nasycenie.
Kolejny parametr barwometryczny - to ró˝nica barw ‘Delta E’ ((E). Opisuje on
nasze postrzeganie ró˝nic barw odleg∏oÊcià mi´dzy dwiema barwami w danej
przestrzeni barw. JeÊli jej wartoÊç ((E) wynosi przyk∏adowo 1, to ró˝nica barw jest
prawie niezauwa˝alna. Natomiast wartoÊç (E = 9 wskazuje du˝à ró˝nic´ barw.
Jednym s∏owem ró˝nice barw w wybranej przestrzeni barw, np. CIE LAB, sà wyra˝ane
tylko przez odleg∏oÊç ((E), i to niezale˝nie od odcieni barw. Rodzi si´ wi´c pytanie w
stosunku do powy˝szego przyk∏adu, czy wszystkie ró˝nice barw ((E) sà zgodne z
naszym wra˝eniem.
Poza tym specjaliÊci z firmy MAN Roland [ 2], która notabene do kontroli jakoÊci
druków w swoich maszynach wybra∏a system densytometryczny, podkreÊlajà to, ˝e
barwometria nie zapewnia pe∏nej kontroli w poszczególnych etapach procesu odtwarzania orygina∏u drukiem, m.in. w zakresie reprodukcji, w której wymagane sà te˝
pomiary densytometryczne. Barwometrycy zaÊ podwa˝ajà dok∏adnoÊç pomiaru
metodà densytometrycznà nasilenia farb na odbitkach drukarskich za pomocà elementu kontrolnego: równowagi barw /balansu szaroÊci/. Dodajmy, ˝e w∏aÊnie ten element w ocenie barwometrycznej pe∏ni najwa˝niejszà funkcj´ w kontrolowaniu nasilenia farb. Poniewa˝ element kontrolny - balansu szaroÊci, jest cz´sto zarzewiem
dyskusji mi´dzy zwolennikami densytometrii a barwometrii, omówmy go
szczegó∏owiej.

Element
kontrolny
równowagi
barw - balansu
szaroÊci
Przypomnijmy sobie jednak przed tym jego budow´ i jego zadanie w kontrolowaniu procesu drukowania. Element kontrolny równowagi barw, zwany te˝ balansem
szaroÊci, jest zbudowany z punktów rastrowych o zró˝nicowanym pokryciu
powierzchni rastrowych na filmie / wartoÊciach tonalnych integralnych/ dla ka˝dej z
trzech farb drukowych /triady europejskiej/. Po skopiowaniu tego trójsk∏adowego elementu na formy drukowe i pokryciu go trzema farbami o odpowiednim nasileniu,
powinien on tworzyç w druku mokro-na-mokro barw´ wypadkowà - neutralnie szarà.
Stàd nazwa: balans szaroÊci. Dodajmy jeszcze, i˝ w tym wypadku nale˝y przestrzegaç
standardowej kolejnoÊci drukowania farb: czarna + cyjan + purpura + ˝ó∏ta.
G∏ównym wi´c celem tego elementu jest bilansowanie nasilenia trzech farb /cyjanu,
purpury i ˝ó∏tej/ podczas procesu drukowania, które zostanie zbilansowane dopiero
wtedy, gdy element kontrolny osiàgnie barw´ wypadkowà neutralnie szarà. Element
ten jest równie˝ stosowany w systemach automatycznej regulacji nasilenia farb.
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Poniewa˝ uwagi densytometryków - wzgl´dem kontroli barwometrycznej, opartej
Zastrze˝enia
na pasemku kontrolnym drukowania z sekwencjà ‘balance’, z dwoma elementami
do elementów
odpowiadajàcymi stopniom szaroÊci 40% i 80% - sà nader przydatne do zrozumienia
kontrolnych niuansów kontroli procesu drukowania, przytoczono niektóre z nich poni˝ej [ 2 ].
balansu szaroÊci

Równowaga barw /balans szaroÊci/

- przyk∏ad pierwszy - jeÊli w jednym polu pomiarowym rastrowym, zbudowanym z
trzech farb, nak∏adajà si´ cz´Êciowo na siebie powierzchnie punktów rastrowych
w taki sposób, ˝e dwie lub trzy powierzchnie punktów rastrowych sà
nadrukowywane na siebie, to mo˝na za∏o˝yç, ˝e tworzà one pewnà programowà
szaroÊç.
- przyk∏ad drugi - natomiast gdy motyw, pole obrazu drukowanego ma tak ma∏e
pokrycie powierzchni rastrowej /szaroÊç jaÊniejsza/, ˝e powierzchnie punktów rastrowych nie sà na siebie nadrukowywane, to nie tylko powstaje inna zale˝noÊç
tworzenia szaroÊci, ale tak˝e nie wyst´puje w tym polu zjawisko trappingu.
Jak ju˝ wspomniano, w systemie barwometrycznym regulacja nasilenia farby:
cyjanu, purpury i ˝ó∏tej, oparta jest g∏ównie na elementach kontrolnych - balansie
szaroÊci. Jednak wiele motywów obrazu drukowanego wykazuje ró˝ne stopnie
szaroÊci: jedne sà zbli˝one do przyk∏adu pierwszego, inne zaÊ do - drugiego. Oba jednak oferujà odmiennà zasad´ tworzenia barwy wypadkowej: szarej. Poza tym, tylko
w drugim elemencie szaroÊci /przyk∏ad drugi/ mo˝e wystàpiç ró˝ny stopieƒ trappingu
(zdolnoÊç przyjmowania farby przez farb´) podczas drukowania wielobarwnego
mokro-na-mokro. Na przyk∏ad, gdy warstwa farby cyjanowej ma mniejszà zdolnoÊç
przyjmowania farby purpurowej, to barwa wypadkowa przesuwa si´ w zieleƒ.
Wzgl´dem takiego elementu b∏´dne jest wi´c równowa˝enie nasilenia trzech farb
drukowych dla wszystkich motywów obrazu drukowanego, w których nie wyst´puje
trapping. Tote˝ w takich wypadkach automatyczna regulacja nasilenia trzech farb
mo˝e wywo∏aç skutek odwrotny od zamierzonego. Dodajmy do tego byç mo˝e oczywistà informacj´, ˝e element kontrolny balansu szaroÊci pe∏ni swojà funkcj´ tylko
wtedy, gdy druk czterobarwny nast´puje w jednym przebiegu w maszynie, a wi´c
mokro-na-mokro.

Farby
o barwach
specjalnych
Innà kwestià jest regulacja nasilenia farby w wypadku drukowania farbami o
barwach specjalnych. SpecjaliÊci MAN Roland informujà doÊç ogólnie, ˝e jest ona regulowana wed∏ug wartoÊci g´stoÊci optycznych barw, na podstawie regu∏y barwometrycznej. Dodajmy przy tym, ˝e wzgl´dem barwy mierzonej jest wybierany taki zakres
filtru, który ma najwi´kszà zdolnoÊç rozdzielczà /chromatycznà/.
WyjaÊnijmy, ˝e chromatyczna zdolnoÊç rozdzielcza dowolnego przyrzàdu spektroskopowego jest równa (/?( , gdzie ?( jest najmniejszà ró˝nicà d∏ugoÊci fali dwóch
jednakowo silnych linii widmowych, które jeszcze mogà byç rozdzielone przez
przyrzàd, a ( jest Êrednià d∏ugoÊci fali tych dwóch linii.
Jednak˝e gwoli Êcis∏oÊci dodano, ˝e wi´ksza rozdzielczoÊç metody spektralnej
/barwometrycznej/, to jedna z nielicznych jej zalet (sic !) wobec niektórych tylko farb
o barwach specjalnych. Jednak˝e przeprowadzone badania przez Graphic Center
wykaza∏y, ˝e dok∏adnoÊç pomiarowa systemu Roland CCI Hightechdensytometrii jest
porównywalna z systemem barwometrycznym.

Ró˝nice barw

Kolejne obiekcje wobec systemu barwometrycznego sà oparte na tym, ˝e ró˝nice
barw - powsta∏e ze zmierzonych barw warstw farby bezpoÊrednio po druku, w porównaniu do ich wartoÊci po utrwaleniu si´ farby - mogà si´gaç nawet ?E = 12. A co
gorzej - w technice pomiarowej barwometrycznej nie mo˝na przewidzieç ewentualnych przesuni´ç odcieni barw w jej przestrzeni. Trzeba tu dodaç, ˝e dzi´ki filtrom
polaryzacyjnym stosowanym w densytometrach zosta∏ wyeliminowany /st∏umiony/
wp∏yw po∏ysku mokrych warstw farby na pomiar g´stoÊci optycznych barw. W rezultacie otrzymuje si´ w du˝ym przybli˝eniu równe wartoÊci g´stoÊci optycznej barwy z

236

mokrych i utrwalonych warstw farby. Niewielka ró˝nica wynika z tego, ˝e sam filtr
polaryzacyjny minimalnie os∏abia wiàzk´ Êwita∏a odbità. Stàd wartoÊci g´stoÊci optycznych barw mierzone przez filtry polaryzacyjne sà na ogó∏ nieco wi´ksze ni˝ bez nich
[ 3].

Densytometria
czy barwometria

Przedstawione wy˝ej krytyczne uwagi nie obejmujà oczywiÊcie wszystkich zjawisk
wyst´pujàcych w procesie drukowania. Nie mo˝na wi´c wyciàgaç daleko idàcych
wniosków wy∏àcznie na podstawie podanych przyk∏adów - ocenianych z punktu
widzenia densytometrii. W ka˝dym razie powinny one co najmniej powstrzymaç niektórych dyskutantów przed wydawaniem pochopnych lub co gorsza autorytatywnych
opinii. Weêmy bowiem pod uwag´ równie˝ fakt, i˝ tak jak densytometria, tak i barwometria ma swoich zwolenników i przeciwników, i to specjalistów technologii
drukowania offsetowego z wielu paƒstw. Z drugiej zaÊ strony warto zwróciç uwag´ na
to, ˝e coraz cz´Êciej renomowane drukarnie otrzymujà zlecenia z takimi standardowymi wymogami, jak: wartoÊci sk∏adowe trójchromatyczne (X,Y,Z) dla wybranych motywów obrazu drukowanego , parametry barw farb drukowych, wartoÊci densytometryczne z zakresami tolerancji itd. OczywiÊcie przy takich lub innych obwarowaniach
podj´cie si´ realizacji zlecenia bez mo˝liwoÊci densytometrycznej lub barwometrycznej
kontroli druku jest wielce ryzykowne. Wizualna bowiem ocena, polegajàca zwykle na
porównywaniu odbitek drukarskich z dostarczonymi materia∏ami /orygina∏ami/ lub
nawet z zaakceptowanym arkuszem do druku, nie jest ˝adnym argumentem w wypadku reklamacji. Jedno jest pewne, i˝ w razie stwierdzenia ewidentnych odchyleƒ od
wartoÊci nominalnych podanych w zleceniu, które, jak wynika z tego opracowania, sà
wymierne, nawet najlepszy rzeczoznawca ma niewielkie mo˝liwoÊci podwa˝enia
zasadnoÊci reklamacji. Tak czy owak zarówno densytometria, jak i barwometria mogà
odegraç w niedalekiej przysz∏oÊci rol´ j´zyczka u wagi podczas porównywania naszej
jakoÊci druków z jakoÊcià druków oferowanà przez paƒstwa Unii Europejskiej równie˝ na naszym rynku.
A zatem poznanie mo˝liwoÊci wspó∏czesnej densytometrii (tudzie˝ barwometrii) i
jej znaczenia dla jakoÊci druków nie jest teoretycznà zabawà dla specjalistów, jak
sàdzà niektórzy, lecz koniecznoÊcià, racjonalnym dzia∏aniem z myÊlà o zagwarantowaniu naszej produkcji standardowej jakoÊci i zapewnieniu jej rynku zbytu - bez
reklamacji.
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Ró˝nice w jakoÊci
nadruku wynikajàce
z zastosowania
ró˝nych technik
drukowania
Wst´p referatu

JakoÊç druku jest poj´ciem bardzo szerokim, bowiem zawiera ona szereg cech fizykochemicznych wykonanej odbitki. Oczywistym jest, ˝e podstawowym zdaniem w produkcji
poligraficznej jest zaistnienie zgodnoÊci wykonanej odbitki z reprodukowanym orygina∏em. Natomiast dalsze atrybuty jakoÊci nadruku b´dà dotyczy∏y jego trwa∏oÊci, odpornoÊci na okreÊlone media itd.
Ogólnie wynik jakoÊci druku jest pochodnà jakoÊci procesów, w wyniku których powstaje forma drukowa. Tak˝e na ten wynik jakoÊci wp∏ywa sposób prowadzenia procesu
drukowania i u˝ytych materia∏ów tj. farby i pod∏o˝a. Do podstawowych parametrów jakoÊci nadruku b´dziemy zaliczaç: gruboÊç farby, kontrast wzgl´dny, kontrast poligraficzny,
kontrast odbitki, wielkoÊç przyrostu punktów drukujàcych, rodzaj i liniatur´ rastra reprodukcyjnego, równowag´ kolorystycznà odbitki, dok∏adnoÊç pasowania, wspó∏czynnik
przyjmowania farby przez farb´, dodatkowe poch∏anianie Êwiat∏a i dok∏adnoÊç geometrycznà odbitki.
W technikach drukowania offsetowego, fleksograficznego i wkl´s∏odrukowego proces przenoszenia farby na zadrukowywane pod∏o˝e przebiega w odmienny sposób. Wymienione techniki drukowania reprezentujà drukowanie: p∏askie, wypuk∏e i wkl´s∏e. Podnoszàc zagadnienie jakoÊci nadruku, nale˝y uzyskaç odpowiedê, jakà nale˝y wybraç technik´ drukowania dla danego pod∏o˝a i okreÊlonego obrazu, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe druku. Bioràc pod uwag´ wszystkie atrybuty jakoÊci odbitki, mo˝e okazaç si´, ˝e musimy Êwiadomie zrezygnowaç z niektórych wygórowanych parametrów jakoÊciowych, aby sprostaç pozosta∏ym.
W drukowaniu offsetowym farba jest przenoszona z formy na obciàg cylindra poÊredniego, z którego nast´pnie przechodzi na zadrukowywane pod∏o˝e. Ze wzgl´du na dwukrotny jej podzia∏, jej iloÊç na formie jest kilka razy wi´ksza w stosunku do jej iloÊci przeniesionej na pod∏o˝e. Zwi´kszona iloÊç farby w punktach drukujàcych formy, przyczynia si´
do powi´kszania punktów na odbitce, wskutek wyciskania jej poza obszar punktu. Jednak
ze wzgl´du na charakter drukowania p∏askiego, nacisk drukujàcy wyst´puje równie˝ poza
miejscami drukujàcymi, co ogranicza wyciskanie farby poza punkt drukujàcy formy. Powy˝sze zjawisko mo˝na ujàç iloÊciowo i aby nie dopuÊciç do zmian wartoÊci tonalnej odbitki, w procesach, po których jest wykonywana forma drukowa, nale˝y dokonaç odpowiedniej korekty. Technika drukowania offsetowego, ze wzgl´du na jej znaczny udzia∏
w ogólnej produkcji poligraficznej, cieszy∏a si´ wi´kszym uznaniem, co spowodowa∏o, ˝e
poÊwi´cono jej wi´cej uwagi, opracowujàc odpowiednie systemy standaryzacji, a dla nich
odpowiednie testy kontrolne. Wnikni´cie do procesów drukowania elektroniki, pozwoli∏o
na Êcis∏à kontrol´ tego procesu bez ingerencji drukarza. Na etapie reprodukcji i sporzàdzania formy, w oprogramowaniu sà zadane parametry jakoÊciowe odbitki. Kontrola i korekta procesu drukowania polega na zeskanowaniu odbitki i porównaniu tak uzyskanych
wyników z danymi zawartymi w oprogramowaniu. W przypadku rozbie˝noÊci pomi´dzy
tymi parametrami, zostanie wygenerowany odpowiedni impuls sterujàcy pracà zespo∏u
drukujàcego. NiedogodnoÊcià drukowania offsetowego jest koniecznoÊç stosowania
zwil˝ania formy. Z tego powodu nale˝y stosowaç w drukowania offsetowym papie-
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ry zaklejone (w masie i/lub powierzchniowo), aby ograniczyç zmiany ich wymiarów wskutek zwi´kszonej wilgotnoÊci. Prace prowadzone nad eliminacjà zwil˝ania formy offsetowej, spowodowa∏y opracowanie stosownej formy, która nie wymaga nawil˝ania, lecz posiada ona w stosunku do oczekiwaƒ niskà wytrzyma∏oÊç .
W technice drukowania offsetowego nie mo˝na stosowaç pod∏o˝y, które posiadajà
ró˝nice w gruboÊci. Jest to spowodowane zbyt ma∏ym ugi´ciem - odkszta∏ceniem obciàgu, a to z kolei spowoduje spadek nacisku w strefie drukowania, uwidaczniajàc to na odbitce w postaci zmniejszenia si´ g´stoÊci optycznej. Zastosowanie w technice offsetowej
g∏adkich i powlekanych papierów pozwala na wprowadzenie do reprodukcji rastrów o wysokiej liniaturze. Natomiast nierównomiernoÊci powierzchniowe papieru ograniczajà górnà wartoÊç liniatury rastra. Prawid∏owy kontakt papieru o mniejszej g∏adkoÊci z farbà, zabezpiecza odkszta∏cenie obciàgu. Ze wzgl´du na stosowanie wi´kszych liniatur rastra reprodukcyjnego w drukowaniu offsetowym, dolne granice wartoÊci tonalnej trudne sà do
uzyskania przy zastosowaniu rastrów stochastycznych. Do druku prac o wysokiej jakoÊci,
nale˝a∏oby stosowaç punkt rastra stochastycznego o wielkoÊci 15 µm. Natomiast w pracach standardowych wielkoÊç tego punktu winna wynosiç 20 µm. Te wielkoÊci punktów
w wi´kszoÊci drukarƒ nie zostanà skopiowane na form´ drukowà. Natomiast Êrednica
punktu rastra stochastycznego o wielkoÊci 30 µm, jest wartoÊcià, która wywodzi si´ z obszaru tradycyjnego rastra o liniaturze 60 l/cm. Z powodu trudnoÊci w kopiowaniu na form´ offsetowà punktów w zakresie wielkoÊci od 15 do 25 µm, nie wykonuje si´ rastrowania stochastycznego w znaczàcej iloÊci druków.
Rastrowanie stochastyczne pozwala na wyeliminowanie efektu mory i rozetek, wyst´pujàcych w rastrowaniu tradycyjnym. Pozwala ono tak˝e na p∏ynne przejÊcia tonalne oraz
u∏atwia odwzorowanie drobnych szczegó∏ów obrazu. Nast´puje równie˝ polepszenie
równowagi woda - farba.
W technice drukowania fleksograficznego, która zas∏u˝y∏a na dynamiczny rozwój
kosztem mniejszego przyrostu produkcji offsetowej i prawie ca∏kowitego zaniku techniki
typograficznej, mo˝na stosowaç wi´kszoÊç pod∏o˝y. Jako drukowanie wypuk∏e z elastycznej formy, umo˝liwia ono zastosowanie mniejszych nacisków oraz pozwala na zadrukowywanie pod∏o˝y, które posiadajà znaczàce ró˝nice w gruboÊci. Ograniczeniem tej techniki drukowania jest koniecznoÊç wyeliminowania pod∏o˝y które wymagajà stosowania
farb z agresywnymi rozpuszczalnikami. Ze wzgl´du na ma∏e gruboÊci nak∏adanej farby na
pod∏o˝e, farby fleksograficzne posiadajà odpowiednià koncentracj´ pigmentu. Podczas
drukowania nale˝y ÊciÊle kontrolowaç temperatur´ i lepkoÊç farby. Ze wzgl´du na budow´ punktu drukujàcego poprzez proces naÊwietlania, na obecnym etapie nie stosuje si´
wi´kszych liniatur ni˝ 60 l/cm. Jest to spowodowane niemo˝liwoÊcià zbudowania punktu
drukujàcego w najmniejszych wartoÊciach tonalnych. Zastosowanie rastra tradycyjnego
wià˝e si´ z powstawaniem obrazu o strukturze punktowej. Ponadto nale˝y uwzgl´dniç
kàty skr´cenia rastra reprodukcyjnego w poszczególnych wyciàgach kolorów, w stosunku
do kierunku ka∏amarzyków cylindra anilox. Wprowadzenie rastra stochastycznego eliminuje powy˝sze niedogodnoÊci. Punkty drukujàce przy zastosowaniu rastra stochastycznego majà sta∏à wielkoÊç i z tego wzgl´du zawsze przenoszà sta∏à iloÊç farby, zarówno
w Êwiat∏ach i cieniach - odmiennie ni˝ przy zastosowaniu rastra tradycyjnego. W uk∏adach
farbowych bezpoÊrednich cylinder anilox nadaje farb´ bezpoÊrednio na form´. W takich
uk∏adach farbowych przy stosowaniu rastrowania tradycyjnego, w dolnych wartoÊciach
tonalnych, punkt drukujàcy mo˝e wpadaç w ka∏amarzyk cylindra anilox. Takie przypadki
spowodujà niekontrolowany przyrost g´stoÊci optycznej oraz spadek kontrastu odbitki.
Przy zastosowaniu rastra stochastycznego wielkoÊç punktu musi byç wi´ksza ni˝ wymiary
ka∏amarzyka cylindra anilox . Uwzgl´dniajàc zale˝noÊç i˝ na jednym punkcie drukujàcym
farba winna byç nadawana przez co najmniej cztery ka∏amarzyki cylindra anilox, nale˝y
pami´taç, ˝e odleg∏oÊci mi´dzy sàsiednimi ka∏amarzykami winny wynosiç po∏ow´ wielkoÊci punktu rastra stochastycznego /np. jeÊli punkt drukujàcy w rastrowaniu stochastycznym posiada Êrednic´ 40 µm, to odleg∏oÊç pomi´dzy sàsiednimi ka∏amarzykami winna
wynosiç 20 µm /. Wprowadzenie standaryzacji, wraz z podniesieniem jakoÊci form fleksograficznych, pozwala na uzyskanie odbitek dobrej jakoÊci. Jedynym ograniczeniem w technice fleksograficznej jest górna granica liniatury rastra. Przemawia za tà technikà fakt, i˝
z jednej formy mo˝na uzyskaç bardzo wysokie nak∏ady, jak równie˝ mo˝liwe jest wykonanie druków bez koƒca.
Technika wkl´s∏odrukowa wykonywana jest w dwóch odmianach: w wersji tradycyjnej i pó∏autotypijnej. Po zaniechaniu trawienia cylindrów wkl´s∏odrukowych i przejÊcia do
ich grawerowania lub wypalania laserem, mo˝liwe by∏o zastosowanie w sporzàdzaniu
form metody pó∏autotypijnej. W takim przypadku, podobnie jak poprzednio, odleg∏oÊci
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mi´dzy ka∏amarzykami sà takie same, lecz posiadajà one nie tylko zmiennà g∏´bokoÊç, ale
i wielkoÊç. Pozwoli∏o to na odwzorowanie w lepszym stopniu szczegó∏ów w dolnych wartoÊciach tonalnych. Powi´kszenie punktu drukujàcego na odbitce cz´Êciowo eliminuje
efekt struktury punktowej obrazu, lecz nie usuwa go zupe∏nie. Standaryzacja procesów
wykonania formy oraz drukowania pozwala na uzyskanie zadowalajàcej jakoÊci druków.
Ze wzgl´du na koniecznà obecnoÊç progów na formie, s∏u˝àcych do podparcia rakla, nie
jest mo˝liwe zastosowanie rastra stochastycznego, bowiem przy zbyt ma∏ej odleg∏oÊci
punktów drukujàcych - ka∏amarzyków, powstawa∏yby zbyt wàskie progi, które nara˝one
b´dà na szybkie zniszczenie.
W technice wkl´s∏odrukowej mo˝na zadrukowaç pod∏o˝a ch∏onne i niech∏onne. Papiery winny posiadaç okreÊlonà ch∏onnoÊç i mi´kkoÊç. Pozytywnà cechà tego druku jest
mo˝liwoÊç stosowania farb, w których sk∏ad wchodzà agresywne rozpuszczalniki, jakich
obecnoÊç jest konieczna podczas drukowania tworzyw. Mo˝liwe jest tak˝e wykonywanie
druków bez koƒca.
W odniesieniu do poprzednich technik drukowania, wkl´s∏odruk staje si´ ich uzupe∏nieniem. Technika drukowania offsetowego i fleksograficznego b´dzie mia∏a znaczàcy
udzia∏ w produkcji rynkowej.
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Wzajemne oddzia∏ywanie
farby i papieru w czasie
drukowania i dalszej przeróbki
wykonanych odbitek

Wst´p

Wzajemne oddzia∏ywanie farby i zadrukowywanego pod∏o˝a odgrywa decydujàcà
rol´ w procesie drukowania offsetowego. Proces ten rozpoczyna si´ podczas drukowania
w czasie przenoszenia farby na materia∏ zadrukowany i trwa w czasie sk∏adowania wydrukowanych arkuszy w stosie i mo˝e trwaç jeszcze przez kilka miesi´cy.
Wzajemne oddzia∏ywanie nast´puje:
* w czasie drukowania (patrz za∏àcznik 1 i 2),
* w czasie procesu suszenia (patrz za∏àcznik 3),
* w czasie dalszej obróbki odbitki (patrz za∏àcznik 4),
* w czasie uszlachetniania odbitek (patrz za∏àcznik 5).
2. Proces drukowania
Przenoszenie farby z formy drukowej na pod∏o˝e zadrukowywane.
Wraz z przenoszeniem farby rozpoczyna si´ wzjajemne oddzia∏ywanie pomi´dzy farbà a pod∏o˝em zadrukowywanym. Przenoszenie farby mo˝na przedstawiç nast. wzorem:

ƒ=

m1
m2

w którym:
m1 = przenoszona iloÊç farby na pod∏o˝e zadrukowywane (g/m2),
m2 = iloÊç farby na formie przed procesem drukowania (g/m2),
f = wspó∏czynnik przenoszenia farby.
JakoÊç na∏o˝onej warstwy farby ocenia si´ wizualnie. Przy drukowaniu offsetowym
zwojowym stan na∏o˝onej warstwy farby zale˝y od procesu suszenia strumieniem goràcego powietrza. Nale˝y tu wspomnieç o zjawisku “fibre-puffing”. Po∏ysk odbitki mo˝na bezproblemowo zmierzyç za pomocà ró˝nych po∏yskomierzy. Po∏ysk warstwy farby lub lakieru nie zawsze zale˝y od po∏ysku zadrukowywanego pod∏o˝a.
Przyrosty stopnia pokrycia powierzchni przy drukowaniu rastrowym
Pod tym poj´ciem rozumie si´ ró˝nic´ stopnia pokrycia powierzchni na odbitce drukowej i stopnia pokrycia powierzchni na formie drukowej lub na fomie kopiowej.
Przyrost stopnia pokrycia powierzchni zale˝y od w∏aÊciwoÊci farb, warunków drukowania oraz od zadrukowywanego pod∏o˝a (zapotrzebowania na farb´ i struktury powierzchniowej).
Odk∏adanie si´ farby
Jest to odk∏adanie niepo˝àdanych czàstek wzgl´dnie warstw na formie drukowej,
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obciàgu gumowym lub wa∏kach farbowych. Znane sà nast´pujàce mo˝liwoÊci:
a) odk∏adanie na obciàgu gumowym:
* na elementach nie drukujàcych (negatywne odk∏adanie),
* na elementach drukujàcych (pozytywne odk∏adanie),
b) odk∏adanie na formie drukowej,
c) odk∏adanie na wa∏kach farbowych,
d) odk∏adanie na cylindrach dociskowych przy maszynach offsetowych wielokolorowych.
Przy odk∏adaniu ocenia si´ jakoÊç powsta∏ych osadów. Sà to zazwyczaj osady soli
wapnia, które tworzà si´ na wa∏kach farbowych, na obciàgu gumowym i/albo na formie
drukowej. Przy odk∏adaniu si´ wzjajemne oddzia∏ywanie farby i papieru cz´sto zale˝y od
roztworu nawil˝ajàcego.
Przyjmowanie farby przez farb´
Przy drukowaniu wielobarwnym pod poj´ciem przyjmowania farby przez farb´ rozumie si´ przyjmowanie farby przez uprzednio zadrukowane miejsce na odbitce.
Zjawisko przyjmowania farby przez farb´ (ink-trapping) zale˝y od takich w∏aÊciwoÊci farby jak tack, intensywnoÊç farby i zdolnoÊç wsiàkania. Równie˝ zdolnoÊç wsiàkania
zadrukowywanego pod∏o˝a ma istotne znaczenie.
Niedostateczne przyjmowanie farby przez farb´ przy drukowaniu mokro na mokro
mo˝e doprowadziç do znacznych ró˝nic pomi´dzy odbitkà nak∏adowà a odbitkà próbnà .
Mottling (plamista warstwa farby)
Mottling (plamista warstwa farby na odbitce drukowej) powstaje przy nierównomiernym wsiàkaniu farby do pod∏o˝a zadrukowywanego. Prowadzi to do nierównomiernego
rozdzia∏u farby pomi´dzy materia∏em zadrukowanym i obciàgiem gumowym, co prowadzi do nierównomiernego przekazywania farby.
Przyczynà mottlingu jest pod∏o˝e zadrukowywane ( nierównomiene przenikanie
spoiwa do warstwy powlekajàcej oraz w∏aÊciwoÊci drukowe farby).
Przy niewielkim mottlingu mo˝na uzyskaç popraw´ przez zmian´ kolejnoÊci drukowania czarny-cyjan-magenta-˝ó∏ty na kolejnoÊç czarny-magenta-cyjan-˝ó∏ty. Mottling
nie mo˝e powstaç przy przenoszeniu farby w ostatnim segmencie drukujàcym.
Zrywanie powierzchni
Pod poj´ciem “zrywanie powierzchni” rozumie si´ uszkodzenie powierzchni papieru w czasie rozdzia∏u farby przez si∏y adhezji stosowanej farby. Si∏y te wzrastajà wraz ze
wzrostem lepkoÊci farby oraz wraz ze wzrostem szybkoÊci drukowania .
Poniewa˝ farby offsetowe ze wzgl´du na proces drukowania muszà posiadaç odpowiednià lepkoÊç stosowane pod∏o˝a do zadrukowywania offsetowego powinny posiadaç
odpowiednià wytrzyma∏oÊç powierzchniowà.
3. Procesy schni´cia farb
Przy schni´ciu farb w maszynach offsetowych arkuszowych wyst´puje proces chemiczny i proces fizyczny. Takie w∏aÊciwoÊci papieru jak zdolnoÊç wsiàkania oraz wartoÊç
pH wp∏ywajà na proces schni´cia.
Schni´cie chemiczne: - utleniajàce usieciowanie olejów roÊlinnych, co prowadzi do
przekszta∏cenia substancji ciek∏ych w suche substancje sta∏e,
Schni´cie fizyczne: - wsiàkanie ciek∏ych sk∏adników farby w uk∏ad porów zadrukowywanego pod∏o˝a.
Od procesu wsiàkania farby w pod∏o˝e drukowe zale˝y:
* zachowanie odbitki w stosie,
* schni´cie chemiczne,
* przyjmowanie farby przez farb´ (ink trapping),
* zrywanie powierzchni papieru,
* plamiste na∏o˝enie warstwy farby (mottling),
* odpornoÊç na Êcieranie warstwy farby,
* odk∏adanie si´ farby w kolejnym segmencie drukujàcym
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* w∏aÊciwoÊci drukowe w wielokolorowej maszynie offsetowej,
Zbyt szybkie wsiàkanie zwi´ksza niebezpieczeƒstwo zrywania powierzchni papieru
oraz odk∏adania farby w kolejnym segmencie drukowym. Ponadto zwi´ksza efekt mottlingu oraz mo˝e byç przyczynà Êcierania si´ warstwy farby z powodu zmniejszenia si´ iloÊci spoiwa w farbie. Za s∏abe wsiàkanie powoduje odbijanie odbitek na odwrotnej stronie kolejnego arkusza odbitek przechowywanych w stosie, s∏absze schni´cie chemiczne
oraz gorsze przyjmowanie farby przez farb´.
4. Obróbka wydrukowanej odbitki
OdpornoÊç na Êcieranie i karbonowanie rysunku drukowego
Niedostateczna odpornoÊç na Êcieranie i/albo na karbonowanie rysunku drukowego
przy dalszym przerobie introligatorskim oraz przy produkcji pude∏ek sk∏adanych nale˝y do
najcz´stszych przyczyn reklamacji.
Obydwa te zjawiska ró˝nià si´ zarówno przyczynami powstania jak i jego objawami
i dlatego nale˝y je rozpatrywaç oddzielnie. Przyk∏adowo odbitka o wysokiej odpornoÊci na
Êcieranie mo˝e mieç niskà odpornoÊç na karbonowanie lub te˝ odwrotnie odbitka o ma∏ej odpornoÊci na Êcieranie zachowuje si´ prawid∏owo w czasie badania karbonowania.
Pod poj´ciem odpornoÊci na Êcieranie rozumie si´ starcie obrazu drukowego przez
zadrukowany lub nie zadrukowany arkusz papieru przy stosunkowo niskim nacisku. Zjawisko to wyst´puje przyk∏adowo przy transporcie arkuszy drukowych albo przy wyciàganiu arkusza drukowego ze stosu odbitek, np w maszynie do zbierania.
Pod poj´ciem karbonowania rozumie si´ starcie obrazu drukowego zazwyczaj przez
odwrotnà stron´ drugiego arkusza przy stosunkowo wysokim nacisku. Zjawisko to wyst´puje zw∏aszcza przy ci´ciu stosu papieru za pomocà gilotyny trójno˝owej w którym rysunek zadrukowany dotyka do odwrotnej, czystej strony kolejnego arkusza.
Wed∏ug naszych badaƒ odpornoÊç na karbonowanie suchej warstwy farby zale˝y
w du˝ym stopniu od zadrukowywanego pod∏o˝a. Szczególnie papiery powlekane pó∏matowe niezale˝nie od stosowanej farby wykazujà ma∏à odpornoÊç na karbonowanie.
W zasadzie nie mo˝na rozwiàzaç tego problemu przez zmian´ receptury farby. Najlepszym rozwiàzaniem jest nadal wybiórcze lakierowanie rysunku drukowego za pomocà
lakieru pokostowego lub dyspersyjnego.
OdpornoÊç na dzia∏anie roztworów alkalicznych
Etykiety do butelek wielokrotnego u˝ycia ze wzgl´du na proces ich nape∏niania oraz
mycia powinny odpowiadaç nast. wymaganiom:
* szybkie przenikanie alkalicznego roztworu przez etykiet´, gdy˝ czas usuni´cia etykiety w czasie mycia butelek jest ograniczony,
* wysoka odpornoÊç samej etykiety na roztwór alkaliczny, gdy˝ rozw∏óknianie etykiety doprowadzi do zmniejszenia wydajnoÊci roztworu myjàcego,
* dobra przyczepnoÊç warstwy farby na etykiecie bez zabarwienia roztworu myjà cego przez stosowane pigmenty barwne - dlatego do zadrukowywania etykiet nale˝y stosowaç farby odporne na substancje alkaliczne.
W∏aÊciwoÊci te bada si´ za pomocà normy DIN 16524/6/7.
W∏aÊciwoÊci organoleptyczne
Opakowaniom Êrodków spo˝ywczych stawia si´ specjalnie wysokie wymagania organoleptyczne. Do opakowaƒ sà oferowane pod tym wzgl´dem oboj´tne farby offsetowe.
Równie˝ pod∏o˝e drukowe powinno byç organoleptycznie oboj´tne, a˝eby nie wp∏yn´∏o
ono na smak lub zapach materia∏ów opakowanych. Wzajemne oddzia∏ywanie pod∏o˝a
drukowego i farby drukowej zostanie omówione nieco dalej.
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5. Uszlachetnianie odbitek
Odbitki mo˝na uszlachetniaç przez lakierowanie lub laminowanie folià.
Obecnie stosowane sà nast´pujàce lakiery:
* pokostowe,
* dyspersyjne,
* fotoutwardzalne UV.
Najwa˝niejsze w∏aÊciwoÊci tych lakierów podaje tab.1.
TAB. 1
W∏aÊciwoÊci

Druk arkuszowy
lakiery
pokost. dyspers. UV

Druk zwojowy
lakiery
pokost. dyspers.

———————————————————————————————GruboÊç warstwy
w g/m2

0,8-1,5

lakierow. in line

2,5-6,0

O,8-3,0

0,8-1,5

2,5-4,0

+/-

+

+

+

+

+/-

+/-

+

+/-

+

odpornoÊç na Êcieranie +/-

+/-

+

+/-

+

zdolnoÊç sklejania

-

+

+/-

-

+

zmiana stopnia bia∏oÊci -

+

+/-

-

+

w∏aÊ. organo-leptyczne -

+

+/-

-

+

po∏ysk

———————————————————————————————+ dobrze

- êle

Przy lakierach fotoutwardzalnych UV rozró˝nia si´:
* lakiery kationowo-czynne (niewielki zapach),
* lakiery rodnikowe (silny zapach).
Równie˝ w tym przypadku w∏aÊciwoÊci lakieru zale˝à od rodzaju zadrukowywanego
pod∏o˝a.
Przy lakierowaniu mokro na sucho nale˝y uwzgl´dniç napi´cie powierzchniowe suchej warstwy farby, bo mogà nastàpiç trudnoÊci zwil˝enia farby przez lakier. Pod∏o˝e zadrukowywane równie˝ w znacznym stopniu wp∏ywa na napi´cie po-wierzchniowe wyschni´tej warstwy farby. Najni˝sza dopuszczalna granica napi´cia powierzchniowego
wynosi 34 mN/m. WartoÊç ta dotyczy równie˝ laminowania folià, gdy˝ w przeciwnym
przypadku folia nie b´dzie mia∏a wystarczajàcej przyczepnoÊci do laminowanego pod∏o˝a.
6. Przyk∏ady wzajemnego oddzia∏ywania farby i pod∏o˝a
Organoleptyczne wymagania do opakowaƒ Êrodków spo˝ywczych
Obecnie (wg. FhlVV) przyjmuje si´, ˝e górna granica testu Robinsona wynosi 2,5, co
mo˝na uzyskaç przy pomocy farb specjalnych pod warunkiem, ˝e zarówno kartony i lakiery sà przechowywane w oboj´tnej atmosferze. Rynek towarów masowych wymaga wartoÊci 2,0 lub nawet mniej. To mo˝na uzyskaç tylko wtedy, gdy nastàpi wzajemne dopasowanie pod∏o˝a drukowego do farby i lakieru.
Test Robinsona wg. DIN 10955 jest podstawowym ( chocia˝ subiektywnym) testem
oceny opakowaƒ dla Êrodków spo˝ywczych. Celem badaƒ wg. tego testu jest stwierdzenie, czy opakowanie posiada zapach w∏asny albo zawiera substancje, które w okreÊlonych
warunkach badania przechodzà drogà powietrznà (bez bezpoÊredniego dotyku) do cze-
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kolady i wp∏ywajà na jej smak w porównaniu ze smakiem wzorcowej próbki czekolady.
Ocena:
0 = nie mo˝na stwierdziç ró˝nicy smaku pomi´dzy próbkà badanà a próbkà wzorcowà,
1 = lekka prawie dopiero co zauwa˝alna ró˝nica smaku,
2 = s∏aba ró˝nica smaku ,
3 = wyraêna ró˝nica smaku,
4 = silna ró˝nica smaku.
Te same kryteria dotyczà równie˝ ró˝nic zapachu czekolady przechowywanej w obecnoÊci badanego materia∏u opakowaniowego w stosunku do zapachu wzorcowej próbki
czekolady.
Do analizy ∏atwo lotnych substancji np resztek rozpuszczalników stosuje si´ chromatografi´ gazowà. Ostatnio zwrócono szczególnà uwag´ na analiz´ aldehydów i ketonów
i uzyskano ciekawe wyniki:
* zgodnie z przewidywaniami farby Resista firmy Huber o wysokiej odpornoÊci na
Êcieranie, schnàce przez utlenianie, posiadajà najwy˝sze zawartoÊci aldehydów,
* farby specjalne majà najni˝sze zawartoÊci aldehydów,
* przy badanych 4 ró˝nych rodzajach kartonu uzyskano znaczne ró˝nice, chocia˝
wszystkie kartony by∏y stosowane do wyrobu opakowaƒ do Êrodków spo˝ywczych,
* znaczàcym wynikiem by∏o to, ˝e przez okreÊlone farby drukowe nastàpi∏a aktywacja “potencja∏u aldehydowego” czyli przez zastosowanie okreÊlonych kombinacji farby
drukowej z kartonem uzyskano niepo˝àdane wysokie zawartoÊci aldehydów.
Odk∏adanie py∏u papierowego i farby
Przy odk∏adaniu si´ osadów zaleca si´ przeprowadzenie ich analizy. Przy pomocy mikroanalizy rentgenowskiej mo˝na stwierdziç obecnoÊç sk∏adników nieorganicznych, takich jak wapno, krzem i ˝elazo. Na podstawie doÊwiadczeƒ wiadomo, ˝e przyczynà odk∏adania si´ na obciàgu gumowym jest papier,a na formie drukowej - farba.
Z papieru pochodzà sk∏adniki warstwy powlekajàcej oraz produkty reakcji pomi´dzy
sk∏adnikami tej warstwy a kwasami roztworu nawil˝ajàcego z wytworzeniem np cytrynianu wapnia. Z farby pochodzà woski i skrobia. Przy zbyt szybkim wsiàkaniu farb odk∏adajà si´ sk∏adniki farb w kolejnych segmentach drukujàcych. Przy mikrozrywaniu powierzchni papieru mo˝e dojÊç do odk∏adania osadów w tym samym segmencie drukowym.
TrudnoÊci te mo˝na usunàç po stwierdzeniu przyczyn ich powstania. Przyk∏adowo przy
tworzeniu osadów soli nale˝y zmieniç roztwór nawil˝ajàcy, a przy odk∏adaniu farby w kolejnym segmencie drukujàcym nale˝y zastosowaç farby o mniejszej zdolnoÊci wsiàkania.
Odk∏adanie si´ osadów przy dwustronnym drukowaniu wielokolorowym 4/4.
Przy drukowaniu offsetowym arkuszowym szeroko stosowane sà maszyny do dwustronnego drukowania wielokolorowego 4/4. Maszyny te stawiajà specjalne wymagania do zadrukowywanego pod∏o˝a oraz do farby. Po drukowaniu pierwszych 4 (lub 5) kolorów nast´puje odwracanie arkusza w celu zadrukowywania jego odwrotnej strony.
Wtedy jeszcze niezaschni´ta farba z zadrukowanej pierwszej strony styka si´ z pewnym
naciskiem z cylindrem dociskowym. W wyniku tego na cylindrze dociskowym odbija si´
cz´Êç farby z zadrukowanej pierwszej strony. IloÊç odbitej farby zale˝y od jej “kleistoÊci”.
W czasie przenoszenia farby z obciàgu gumowego na zadrukowywane pod∏o˝e zaczyna si´ proces wsiàkania. “KleistoÊç” farby wtedy szybko wzrasta po czym maleje. JeÊli maksimum kleistoÊci zostanie osiàgni´te przy zadrukowywaniu drugiej strony nastàpi odk∏adanie si´ farby. Dla tych maszyn korzystne sà wolno wsiàkajàce farby. Równie˝ na pod∏o˝ach
o du˝ej ch∏onnoÊci, a wi´c o du˝ej szybkoÊci wsiàkania mo˝e nastàpiç odk∏adanie farby.
Dotychczas nie ma metody do laboratoryjnego badania odk∏adania farby na cylindrze dociskowym. Ostatnio firma Prafbau opracowa∏a nowe urzàdzenie Deltack, przy pomocy
którego mo˝na uzyskaç cenne informacje na temat przydatnoÊci stosowania danej farby
na okreÊlonym pod∏o˝u drukowym
7. Wnioski
Nowe rozwiàzania w przemyÊle poligraficznym wymagajà dok∏adnego ustalenia
wzajemnego oddzia∏ywania farby i papieru.
Do tych zagadnieƒ przyk∏adowo nale˝y:
* podwy˝szenie szybkoÊci drukowania,
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* ni˝sze nak∏ady, a wi´c koniecznoÊç skrócenia czasu przezbrajania maszyny drukujàcej oraz zmniejszenia iloÊci makulatury,
* szybsza obróbka introligatorska,
* wi´ksza neutralnoÊç organoleptyczna opakowaƒ Êrodków spo˝ywczych i mniej
sze efekty dyfuzyjne sk∏adników farb i lakierów na tych opakowaniach,
* specjalne wymagania do niektórych odbitek drukowych, np do opakowaƒ piecy
ków mikrofalowych, etykiet zrywanych (do ew. usuni´cia) oraz wysoki po∏ysk na odbitkach polakierowanych,
* coraz szersze lakierowanie ( in line) w maszynach offsetowych,
* stosowanie maszyn arkuszowych wielokolorowych 4/4 lub nawet 5/5,
* wzrastajàce wymagania ekologiczne np. zmniejszenie iloÊci szlamu przy zmy waniu etykiet na butelkach wielokrotnego u˝ycia, farby offsetowe arkuszowe bez olejów mineralnych,
* arkuszowe maszyny hybrydowe (offsetowo-fleksodrukowe).
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Ewa Drzewiƒska
Politechnika ¸ódzka
Instytut Papiernictwa
i Maszyn Papierniczych

Wp∏yw
papierowego
pod∏o˝a drukowego
na jakoÊç druku
Rozwój poligrafii wymusza post´p w technologii otrzymywania papierów drukowych,
którym stawia si´ coraz wy˝sze wymagania jakoÊciowe. Post´p w technologii drukowania,
dost´p do nowych surowców s∏u˝àcych do wytwarzania papieru oraz nowoczesne urzàdzenia powlekajàce o du˝ej pr´dkoÊci, majà kluczowe znaczenie w zmianach zachodzàcych na rynku papierów drukowych. Klasyczne drukowanie wypuk∏e jest coraz rzadziej stosowane i ogranicza si´ g∏ównie do drukowania wizytówek, etykiet samoprzylepnych itp.
Tak˝e w drukowaniu gazet i czasopism typografia jest sukcesywnie wypierana przez technik´ drukowania offsetowego zwojowego. Zastosowanie drukowania offsetowego ma od
wielu lat tendencj´ wzrostowà, natomiast drukowanie wkl´s∏e pozostaje mniej wi´cej na
tym samym poziomie. Du˝y rozwój obserwuje si´ tak˝e w zastosowaniu fleksografii, która znajduje zastosowanie przede wszystkim do drukowania opakowaƒ i etykiet. Najwi´ksze tendencje wzrostowe majà digitalne techniki drukowania, do których stosuje si´ jednak papiery powlekane o zasadniczo innym sk∏adzie pow∏ok ni˝ do technik poligraficznych
[1].
W zale˝noÊci od techniki drukowania wymagania stawiane papierom drukowym sà
ró˝ne (tablica 1). Zwracajà uwag´ przede wszystkim inne wymagania stawiane g∏adkoÊci
i odpornoÊci na zrywanie powierzchni w technice offsetowej i rotograwiurowej.
Tablica 1. Wymagania stawiane papierom powlekanym przez najwa˝niejsze
techniki drukarskie
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Geometria
powierzchni
papieru
G∏adkoÊç powierzchni papieru nie jest jednakowo wa˝na dla wszystkich technik drukarskich. W drukowaniu offsetowym nierównoÊci papieru mogà byç znacznie zrekompensowane dzi´ki zastosowaniu elastycznych obciàgów walca przenoszàcego, które uginajàc
si´, dopasowujà si´ do geometrii powierzchni papieru. W drukowaniu wkl´s∏ym farba drukarska przenoszona jest bezpoÊrednio z ka∏amarzyków formy na papier. W ka∏amarzykach
farba tworzy menisk wkl´s∏y. Przy dociskach ok. 20 N/mm papier powinien zostaç na kilka mikrometrów wciÊni´ty w ka∏amarzyki, aby uzyskaç kontakt z powierzchnia farby. Je˝eli papier jest za ma∏o g∏adki lub za ma∏o ÊciÊliwy, to nie wchodzi w kontakt nawet z obrze˝em ka∏amarzyka i farba nie przenosi si´ na odbitk´ (tzw. missing dots). Wad´ t´ mo˝na
zmniejszyç, jeÊli maszyna drukujàca wyposa˝ona jest w elektrostatyczne wspomaganie
przenoszenia farby, niemniej od papieru rotograwiurowego wymagana jest bardzo wysoka g∏adkoÊç (1600 do 2000 s) [2]. W dalszym ciàgu aktualne jest jednak stwierdzenie, ˝e
papier wkl´s∏odrukowy musi byç g∏adki, jeÊli jest twardy i musi byç mi´kki, jeÊli jest szorstki. M.in. to wymaganie sprawia, ˝e papiery, które mogà mieç zastosowanie do drukowania offsetowego, nie nadajà si´ ju˝ do drukowania wkl´s∏ego.
Na jakoÊç odbitek w pierwszym rz´dzie ma wp∏yw geometria powierzchni papieru,
a wi´c jego mikro- i makroszorstkoÊç. W papierze niepowlekanym na powierzchni znajdujà si´ w∏ókna celulozowe o ma∏ym stopniu uporzàdkowania (rys. 1). Mi´dzy w∏óknami
tworzà si´ pory, co powoduje, ˝e powierzchnia ma wzgl´dnie du˝à szorstkoÊç. W∏ókna
celulozowe przy zwyk∏ym stopniu zmielenia majà d∏ugoÊç 0,8 do 1 mm i gruboÊç 0,07 do
0,08 mm, natomiast pory sà kilkakrotnie wi´ksze ni˝ punkty rastrowe przy wysokiej liniaturze rastra. Na powierzchni takiego papieru nie mo˝na otrzymaç wysokoÊciowych nadruków o liniaturze rastra powy˝ej 30, gdy˝ wielkoÊç punktów rastrowych jest mniejsza
ni˝ wymiary w∏ókien i porów, wskutek czego odwzorowanie punktów jest nieostre. W celu wyrównania powierzchni papieru jest on poddawany wyg∏adzaniu na lub poza maszynà papierniczà.

Rys.1 Powierzchnia papieru niepowlekanego
Urzàdzeniami pracujàcymi poza maszynà papierniczà sà superkalandry (rys. 2). Wysokà g∏adkoÊç uzyskuje si´ w superkalandrach w wyniku dzia∏ania wysokiego docisku
w du˝ej liczbie (8 do 11) stref dociskowych, w których panujà wysokie naciski (39 do 50
MPa). Podczas przechodzenia papieru przez szczelin´ mi´dzywa∏owà nast´puje wyg∏adze-

Rys. 2. Superkalander
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nie jego powierzchni wskutek korekty profilu gruboÊci papieru, przy czym miejsca, w których papier jest znacznie grubszy ni˝ przeci´tnie, ulegajà du˝emu zag´szczeniu, zaÊ miejsca o gruboÊci mniejszej od przeci´tnej nie ulegajà wyg∏adzeniu, gdy˝ walce superkalandra nie stykajà si´ w tych miejscach z papierem.
Instalowane na maszynie papierniczej softkalandry (rys. 3) sà urzàdzeniami, w któ-

Rys. 3 Softkalander z dwiema strefami docisku
rych stosuje si´ ma∏à liczb´ stref docisku (najwy˝ej 2 na jednà stron´ papieru) i wysokà
temperatur´ walców g∏adzàcych [do 2000C]. Dzi´ki mniejszym dociskom unika si´ zmniejszenia pulchnoÊci i sztywnoÊci papieru, zaÊ papier uzyskuje wysokà g∏adkoÊç i po∏ysk,
a tak˝e sta∏à g´stoÊç.
˚adna z powy˝szych metod nie jest w stanie zaspokoiç w przysz∏oÊci wysokich wymagaƒ, dotyczàcych lepszej jakoÊci papieru, przy wi´kszej ekonomicznoÊci urzàdzeƒ. Kalander typu Janus (rys. 4) ∏àczy zalety superkalandra i softkalandra eliminujàc w du˝ym stopniu wady obu tych urzàdzeƒ.
Podstawowà cechà kalandrów typu Janus jest mo˝liwoÊç stosowania do g∏adzenia takiej liczby stref docisku, jak jest niezb´dna dla konkretnego rodzaju papieru. Liczb´ walców pracujàcych w jednym zestawie pionowym ograniczono do 8. Przy satynowaniu papierów z wysokim po∏yskiem wst´ga papieru przechodzi przez wszystkie strefy docisku,
papiery matowe wyg∏adza si´ wykorzystujàc tylko dwa walce, zainstalowane na dole zestawu, tak wi´c w przeciwieƒstwie do superkalandra mo˝liwe jest g∏adzenie na tym samym urzàdzeniu papierów o ca∏kiem ro˝nym wykoƒczeniu powierzchni. Ma∏e Êrednice
walców pozwalajà na uzyskanie docisków ok. 60 MPa. Wszystkie walce posiadajà niezale˝ne uk∏ady ogrzewania, a ich temperatura wynosi co najwy˝ej 150oC, a wi´c jest wy˝sza
ni˝ w superkalandrach, ale znacznie ni˝sza ni˝ w softkalandrach [3].
Na superkalandrach wyg∏adza si´ m. in. papiery SC ((Supercalendered). Sà to papiery
niskogramaturowe, wysokowype∏niane i zaklejane powierzchniowo najcz´Êciej tylko za
pomocà skrobi. Papiery SC produkowane sà w trzech klasach jakoÊciowych (SC-A, SCB i SC-C) o malejàcej iloÊci wype∏niacza w masie i zwi´kszajàcej si´ bia∏oÊci. Zaklejanie po-

Rys 4. Kalandr typu Janus: a) z 2x5 walcami, b) z 1x8 walcami
wierzchniowe poprawia odpornoÊç papieru na zrywanie powierzchni i pylenie, natomiast
superkalndrowanie - g∏adkoÊç. Ch∏onnoÊç farby determinowana jest przez morfologi´
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w∏ókien. Farba drukowa wykazuje ró˝ne powinowactwo do celulozy i ligniny obecnej we
w∏óknach roÊlinnych, tote˝ jakoÊç nadruku zale˝y od budowy i d∏ugoÊci w∏ókien i ich rozk∏adu na powierzchni papieru. Nadruki na papierach SC sà niewàtpliwie lepsze od nadruków na zwyk∏ych papierach gazetowych, jednak˝e ust´pujà znacznie nadrukom na papierach z pow∏okami pigmentowymi [4].
W papierach powlekanych warstw´ wierzchnià stanowi pow∏oka sk∏adajàca si´ z drobnoziarnistych pigmentów (60 do 90 % ziaren pigmentu ma Êrednic´ poni˝ej 2 mikrometrów).
JakoÊç nadruku zale˝y od sk∏adu pigmentów, rodzaju i iloÊci Êrodków wià˝àcych, gramatury
pow∏oki oraz metody powlekania i wyg∏adzania. Najcz´Êciej stosowanym pigmentem jest ka-

b)
a)
Rys. 5. Ziarna: a) kaolinu, b) w´glanu wapnia
olin, którego ziarna, majàce kszta∏t szeÊciokàtnych p∏ytek o ma∏ej gruboÊci (rys. 5a), sà bardzo
podatne na wyg∏adzanie i generowanie wysokiego po∏ysku. Stosowany w papierach matowych naturalny w´glan wapnia (rys. 5b) ma ziarna sferyczne, które rozpraszajà Êwiat∏o, dajàc
pow∏oki matowe [5].
Nak∏adanie pow∏ok pigmentowych odbywa si´ bezpoÊrednio na maszynie papierniczej
(on-line) lub poza maszynà papierniczà (off-line). Dobór metody powlekania zale˝y od rodzaju pod∏o˝a papierowego, na które ma byç nak∏adana pow∏oka oraz ˝àdanej jakoÊci produktu
finalnego. Ze wzgl´dów ekonomicznych wi´kszoÊç papierów drukowych powleka si´ on-line.
Do powlekania papierów drukowych najcz´Êciej stosowane sà dzisiaj systemy z g∏owicami skrobakowymi oraz prasy powlekajàce. W instalacjach z g∏owicami skrobakowymi (rys. 6)
mieszank´ powlekajàcà nanosi si´ najpierw w nadmiarze na papier, a nast´pnie za pomocà
listwy metalowej zgarnia jej nadmiar i pozostawia w okreÊlonej iloÊci na pod∏o˝u. Nak∏adana
na powlekarkach skrobakowych pow∏oka wyrównuje nierównoÊci pod∏o˝a papierowego i wyg∏adza jego powierzchni´, przy czym uzyskana pow∏oka ma ró˝nà gruboÊç w poszczególnych
miejscach (rys. 7a). W prasach powlekajàcych mieszank´ dozuje si´ wst´pnie na walec nak∏adajàcy, a nast´pnie przenosi si´ jà na papier pod wp∏ywem docisku w szczelinie miedzy walcami nak∏adajàcymi. W Europie najcz´Êciej stosowane sà prasy powlekajàce typu Speed Coater (rys. 8), sk∏adajàce si´ z dwóch walców oraz dociskanych do nich urzàdzeƒ do wst´pnego dozowania mieszanki powlekajàcej. Mieszanka powlekajàca dostarczana jest do dyszy,
która nanosi jà w niewielkim nadmiarze na powierzchni´ walca nak∏adajàcego. Do powierzchni walca dociskany jest pr´t lub listwa metalowa, pozostawiajàc na nim takà iloÊç mie-

Rys. 6. Skrobankowe urzdzenia powlekajàce z uk∏adem nanoszàcym:
a) walcowym, b) dyszowym
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pow∏oka wyrównujàca
a)

pow∏oka konturowa
b)
Rys. 7. Rodzaje pow∏ok pigmentowych

Rys 8. Prasa powlekajca typu Speed Coater z walcami nanoszàcymi oraz elementami dozujàcymi mieszank´ na walce nanoszàce
szanki, która nast´pnie przenoszona jest prawie w ca∏oÊci w szczelinie mi´dzywalcowej na powierzchni´ papieru. Technika powlekania powoduje rozszczepianie si´ filmu mokrej pow∏oki
podczas odsuwania walca prasy od papieru. Warstewka mieszanki na∏o˝onej na papier odrywa si´ od mieszanki pozostajàcej na walcu, wskutek czego wyst´puje “przew´˝enie przy rozciàganiu”, które pozostawia na mokrej pow∏oce wzniesienia i wg∏´bienia. Nanoszona na prasie pow∏oka ma jednakowà gruboÊç i jest w wysokim stopniu zgodna z nierównomiernoÊciami powierzchni papieru, których nie udaje si´ ca∏kowicie zlikwidowaç na drodze satynowania (pow∏oka tzw. konturowa) (rys. 7b) [6].
Z papierów, na których powierzchni znajdujà si´ pigmenty, najni˝szà jakoÊç majà papiery tzw. pigmentowane. Do roztworów skrobiowych, s∏u˝àcych do zaklejania powierzchniowego tych papierów, dodaje si´ pigmenty w iloÊci 20 do 50 % masy skrobi,
przy zawartoÊci suchych substancji w mieszance 10 do 15 % . Jako Êrodki wià˝àce nie sà
tu u˝ywane lateksy tworzyw sztucznych. Niewielka iloÊç pigmentów i niewysoka gramatura pow∏oki (2 do 4 g/m2) na stron´, daje efekt pewnego wyrównania powierzchni papieru, poprawiajàc przy tym po∏ysk papieru po superkalandrowaniu. Do papierów pigmentowanych nale˝à papiery SC-A+ (tablica 2) [7, 8], do produkcji których stosuje si´ maszyny
papiernicze wyposa˝one w prasy powlekajàce oraz superkalandry.
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Innym rodzajem papierów pigmentowanych sà papiery MFP (Machine Finished Pigmented), produkowane na maszynach papierniczych posiadajàcych w swym ciàgu prasy
powlekajàce i softkalandry.
Papierami powlekanymi okreÊla si´ papiery, na które nak∏adane sà pow∏oki pigmentowe, przy czym zawartà w nich wi´kszoÊç Êrodka wià˝àcego stanowià lateksy tworzyw
sztucznych, zaÊ iloÊç Êrodków wià˝àcych wynosi 8 do 20 % masy pigmentu.
Papiery MFC (Machine Finished Coated) sà niskogramaturowymi papierami powlekanymi, produkowanymi na maszynie papierniczej wyposa˝onej w g∏owice skrobakowe oraz
softkalander. Gramatura pow∏oki wynosi tu do 7 g/m2 na stron´. Nie majà wysokiej g∏adkoÊci, ale odznaczajà si´ dobrà bia∏oÊcià i doskona∏ym kontrastem mi´dzy po∏yskiem papieru i nadruku.
Z niskogramaturowych papierów powlekanych najwy˝szà g∏adkoÊç i najlepszà drukownoÊç majà papiery LWC (Light Weight Coated). W∏aÊciwe papiery LWC sà powlekane
na powlekarkach skrobakowych na lub poza maszynà papierniczà i wyg∏adzane na superkalandrach, przy czym gramatura pow∏oki wynosi 9 do 12 g/m2 na stron´. Zastosowanie
w ich przypadku softkalandrów napotyka na ograniczenia, gdy˝ dla uzyskania bardzo wysokiej g∏adkoÊci i po∏ysku nale˝y papiery LWC poddawaç wysokim dociskom w wi´cej ni˝
dwóch szczelinach mi´dzywalcowych. Mimo ich wysokiej g∏adkoÊci drukowanie na nich
rastrów o liniaturze powy˝ej 80 nie przynosi dobrych efektów, gdy˝ pilÊƒ papierowa nie
jest wystarczajàco pokryta pow∏okà pigmentowà i drukowanie odbywa si´ na powierzchni, którà stanowi mieszanina w∏ókien i pigmentów, co wp∏ywa niekorzystnie na równomiernoÊç wch∏aniania farby drukowej. Otrzymywanie odbitek o najwy˝szej jakoÊci mo˝liwe jest
dopiero na papierach, których pow∏oka pigmentowa ma gramatur´ co najmniej 20 g/m2
(papiery MWC i HWC). Papiery LWC produkuje si´ w odmianach LWC O (do offsetu) i LWC
R (do rotograwiury). Odmiany te ró˝nià si´ przede wszystkim odpornoÊcià powierzchni na
zrywanie.
W ostatnich latach na rynku pojawi∏y si´ papiery FCO (Film Coated Offset) stanowiàce
najwi´kszà konkurencj´ dla klasycznych papierów LWC. Sà one powlekane na prasach powlekajàcych i satynowane na softkalandrach. Technika powlekania i satynowania sprawia,
˝e g∏adkoÊç papierów FCO jest mniejsza ni˝ papierów LWC, w porównaniu z którymi dajà
nieco gorsze efekty drukowania. Zaletà papierów FCO jest prawie jednakowa gruboÊç pow∏oki w ka˝dym punkcie papieru, co eliminuje zjawisko mottlingu. Papiery FCO nadajà si´
tylko do drukowania offsetowego, z uwagi na g∏adkoÊç oraz wynikajàcà ze wzgl´dów technologicznych koniecznoÊç stosowania w pow∏oce stosunkowo du˝ej iloÊci Êrodków wià˝àcych.
Wysokogatunkowe papiery drukowe otrzymuje si´ przez nak∏adanie na ka˝dà ich stron´ dwóch pow∏ok (papiery MWC - Medium Weight Coated) o ∏àcznej gramaturze 20 do
25 g/m2, lub trzech pow∏ok (papiery HWC - Heavy Weight Coated) o ∏àcznej gramaturze
powy˝ej 30 g/m2. IloÊç asortymentów tych papierów jest ogromna, od matowych do papierów z bardzo wysokim po∏yskiem. RównomiernoÊç powierzchni tych papierów jest bardzo du˝a, gdy˝ pow∏oki pigmentowe ca∏kowicie pokrywajà w∏ókna pod∏o˝a papierowego.
Wi´ksza liczba pow∏ok pozwala na otrzymanie coraz lepszej równomiernoÊci powierzchni,
tote˝ papiery HWC majà lepszà drukownoÊç ni˝ papiery MWC. Sk∏ad poszczególnych pow∏ok jest ró˝ny, ale zasadà jest, ˝e przynajmniej ostatnia pow∏oka nak∏adana jest przy zastosowaniu g∏owicy skrobakowej. Papiery MWC i HWC z po∏yskiem wyg∏adza si´ na softkalandrach przy wysokiej temperaturze walców metalowych lub na superkalandrach i kalandrach Janus, stosujàc mo˝liwie najwy˝szy docisk. Papiery te majà wy˝szà g∏adkoÊç ni˝ pa-

254

piery matowe, gdy˝ w ich pow∏oce wierzchniej g∏ównym pigmentem jest kaolin, którego
ziarna uk∏adajà si´ podczas powlekania równolegle do p∏aszczyzny papieru. Papiery matowe satynuje si´ przy wyraênie ni˝szych dociskach, w superkalandrach i kalandrach Janus
przepuszcza si´ taki papier jedynie przez jednà stref´ docisku. W pow∏okach matowych dominujàcym pigmentem jest naturalny w´glan wapnia o ziarnach sferycznych, co nie pozwala uzyskaç tak wysokiego stopnia wyg∏adzenia, jak w pow∏okach kaolinowych.
Papiery MWC z po∏yskiem i matowe, przeznaczone sà do drukowania offsetowego arkuszowego i zwojowego z zastosowaniem rastrów o liniaturze 60 - 80 linii/cm. Produkowany jest tak˝e papier z po∏yskiem do drukowania wkl´s∏ego, papiery matowe nie nadajà
si´ do tej techniki. Papiery HWC zarówno z po∏yskiem, jak i matowe, sà w zasadzie przewidziane tylko do arkuszowego drukowania offsetowego z przeznaczeniem do najwy˝szej
jakoÊci nadruków o liniaturze rastra 80 do 240 linii/cm. Przy liniaturze rastra 80 linii/cm nie
ma zauwa˝alnej ró˝nicy mi´dzy papierami MWC i HWC. Ró˝nice te wyst´pujà dopiero przy
stosowaniu liniatury rastra powy˝ej 100 linii/cm lub przy zastosowaniu rastra stochastycznego [8].

Absorpcja
farby drukowej
Bezb∏´dne odwzorowanie zale˝y nie tylko od g∏adkoÊci powierzchni papieru, ale równie˝ od równomiernoÊci absorpcji farby i zwil˝alnoÊci papieru. Przy dzisiejszych pr´dkoÊciach drukowania przenoszenie farby z formy na papier odbywa si´ w ciàgu u∏amka sekundy. Zwil˝alnoÊç powierzchni papieru i wch∏anianie farby muszà byç dostosowane do
techniki drukowania i zale˝à w pierwszym rz´dzie od powinowactwa farby do papieru.

Rys. 9 Êcie˝ki kapilar w pow∏okach: a) z ziarnami sferycznymi, b) z ziarnami
p∏ytkowymi
W papierach zaklejanych powierzchniowo absorpcja farby zale˝y przede wszystkim
od morfologii w∏ókien papierniczych. W papierach powlekanych równomiernoÊç absorpcji zale˝y od wielkoÊci ziaren pigmentów oraz rodzaju i iloÊci Êrodków wià˝àcych, które ∏àczà ziarna ze sobà i z powierzchnià papieru pod∏o˝owego. IloÊç Êrodków wià˝àcych w pow∏oce determinowana jest przez wymóg nadawania odpowiedniej odpornoÊci na zrywanie powierzchni.
Na szybkoÊç wsiàkania farby ma wp∏yw kapilarnoÊç pow∏oki pigmentowej. P∏ytkowy
kszta∏t ziaren kaolinu powoduje, ˝e utworzone mi´dzy nimi Êcie˝ki kapilar (pory) sà d∏u˝sze, ni˝ w pow∏okach z naturalnym w´glanem wapnia, który ma ziarna sferyczne (rys. 9).
Wnikanie farby jest wi´c na pow∏okach z po∏yskiem ni˝sze ni˝ na matowych, dlatego mi´dzy innymi do ich drukowania nale˝y stosowaç ró˝ne farby.
W papierach wkl´s∏odrukowych du˝e znaczenie ma ponadto zdolnoÊç zwil˝ania powierzchni papieru przez farb´. Du˝e zwil˝anie pogarsza nadruk, w wyniku ca∏kowitego
wsiàkania farby w g∏àb papieru, za ma∏e prowadzi do Êcierania nadruku.

SzybkoÊç
utrwalania
farby
Na szybkoÊç utrwalania farby du˝y wp∏yw ma pH powierzchni papieru. Niskie pH wyd∏u˝a czas utrwalania, szczególnie wtedy, gdy przewidziane jest równie˝ zwil˝anie papieru. Idealne pH powierzchni papieru niepowlekanego wynosi 7,0. W papierach powlekanych wartoÊç ta wynosi 7,5 do 8,5 i zale˝y od sk∏adu pow∏oki. Pow∏oka zbyt alkaliczna (pH
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> 9,5) mo˝e powodowaç emulgowanie farby drukarskiej, czego nast´pstwem jest tonowanie.

OdpornoÊç
na zrywanie
powierzchni
Powierzchnia papieru powinna byç odporna na zrywanie pod wp∏ywem krótkotrwa∏ych si∏, dzia∏ajàcych prostopadle do niej w momencie odsuwania formy drukowej od papieru i rozwarstwiania farby. WielkoÊç tych si∏ zale˝y od wzajemnego oddzia∏ywania papieru i farby, a przede wszystkim od lepkoÊci i kohezji farby oraz g∏´bokoÊci jej wnikania
w papier. Im farba ma wi´kszy tack i im g∏adsza jest powierzchnia papieru, tym si∏y zrywajàce sà wi´ksze. Zrywanie wyst´puje przede wszystkim w drukowaniu offsetowym,
w którym elastyczny obciàg gumowy dopasowuje si´ do kszta∏tu powierzchni papieru
i podczas odsuwania wywo∏uje na papier silne si∏y prostopad∏e w kierunku z.
OdpornoÊç papieru na zrywanie powierzchni musi byç najwy˝sza przy drukowaniu
offsetowym arkuszowym, w którym stosowane sà farby maziste o wysokim tacku. Chcàc
uniknàç k∏opotów podczas druku na szybkich maszynach, nale˝y stosowaç papier o odpornoÊci na zrywanie powierzchni powy˝ej 1,6 m/s. W drukowaniu offsetowym zwojowym, stosujàcym pó∏p∏ynne farby o niskim tacku, odpornoÊç powierzchni na zrywanie nie
jest tak krytycznym parametrem i wystarczy tu 1m/s [9].
W papierach niepowlekanych odpornoÊç powierzchni na zrywanie zale˝y od sk∏adu
w∏óknistego, stopnia zmielenia i zaklejenia w masie. Zaklejanie powierzchniowe zwi´ksza
wytrzyma∏oÊç powierzchni. Zbyt du˝y stopieƒ zmielenia, powodujàcy silniejsze wzajemne
wiàzanie w∏ókien celulozowych, nie jest jednak korzystny, gdy˝ ze wzrostem stopnia zmielenia papier traci na statecznoÊci wymiarowej i pulchnoÊci.
W trakcie zadrukowywania papierów z pow∏okami pigmentowymi mogà zachodziç
trzy zjawiska (rys. 10):
- odrywanie cz´Êci pow∏oki bez naruszenia warstwy w∏óknistej (wyszczypywanie),
- odrywanie pow∏oki od powierzchni papieru pod∏o˝owego,
- odrywanie pow∏oki z cz´Êcià papieru pod∏o˝owego.
Dwa pierwsze zjawiska wyst´pujà w przypadku za ma∏ej iloÊci Êrodków wià˝àcych
w pow∏oce pigmentowej. Odrywanie pow∏oki z cz´Êcià pod∏o˝a wskazuje na z∏e zwiàzanie pilÊni papierowej.

Rys. 10 Zrywanie powieszchni papieru powlekanego:
a. odrywanie cz´Êci pow∏oki bez naruszenia warstwy w∏uknistej
b. odrywanie powieszchni papieru pod∏u˝nego
c. odrywanie pow∏oki z cz´Êcià papieru pod∏o˝owego
W papierach powlekanych wkl´s∏odrukowych bardzo wa˝na jest zwil˝alnoÊç papieru
przez farb´, z tego wzgl´du zawartoÊç Êrodków wià˝àcych utrzymuje si´ na minimalnym
dopuszczalnym poziomie. W tej technice drukowania na pow∏okach o wysokiej zawartoÊci Êrodków wià˝àcych, uzyskuje si´ nadruki o bardzo niskiej jakoÊci. Oprócz zbyt niskiej
g∏adkoÊci, tak˝e z tej przyczyny papiery powlekane na prasach powlekajàcych (papiery
FCO) nie mogà byç stosowane do rotograwiury, gdy˝ ze wzgl´du na technologi´ wytwarzania w pow∏okach tych papierów znajduje si´ du˝a iloÊç Êrodków wià˝àcych. W drukowaniu wkl´s∏ym odpornoÊç powierzchni na zrywanie mo˝e byç niska (0,3 do 0,4 m/s),
gdy˝ si∏y zrywajàce, wyst´pujàce podczas drukowania niskolepkimi farbami, sà bardzo
ma∏e. Jedynie w papierach stosowanych do wytwarzania opakowaƒ jednostkowych itp.,
parametr ten powinien wynosiç ok. 0,6 m/s ze wzgl´du na manipulowanie papierem podczas wytwarzania i stosowania opakowaƒ. Teraz zrozumia∏e jest, dlaczego papierów powlekanych wkl´s∏odrukowych nie nale˝y w ˝adnej mierze stosowaç do drukowania offsetowego.
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OdpornoÊç
pow∏oki na
Êcieranie
na mokro
W papierach powlekanych do offsetu mokrego niezmiernie istotna jest tak˝e odpornoÊç pow∏oki na Êcieranie na mokro - jeÊli w∏aÊciwoÊç ta nie jest odpowiednio wysoka, to
mo˝e nast´powaç zjawisko odrywania si´ czàstek z powierzchni papieru i osadzanie ich
na gumowych obciàgach zespo∏u farbowego lub przechodzenie do roztworu zwil˝ajàcego i farby, co w efekcie mo˝e powodowaç tonowanie lub kaszkowatoÊç nadruku.

W∏aÊciwoÊci
optyczne
papieru
W∏aÊciwoÊci optyczne papieru, takie jak bia∏oÊç i odcieƒ barwy oraz po∏ysk nie majà
wp∏ywu na drukownoÊç papieru w sensie wzajemnego oddzia∏ywania papieru i farby, ale
wp∏ywajà na jakoÊç odbitek.
Barwa papieru, najcz´Êciej bia∏a, jest dodatkowà barwà w druku wielokolorowym,
nak∏adajàcà si´ na barw´ farby. Przy addytywnym mieszaniu barw, biel papieru ujawnia si´
obok nadrukowanych punktów rastrowych, przy mieszaniu substraktywnym - przeÊwieca
przez warstewk´ farby. W obu przypadkach barwa papieru okreÊla ton i nasycenie barwy
druku wielobarwnego, zw∏aszcza w pó∏tonach. Niska bia∏oÊç papieru przyciemnia barw´
nadruku.
Bia∏oÊç zale˝y od sk∏adu w∏óknistego pod∏o˝a papierowego, sk∏adu pow∏oki oraz od
obecnoÊci fluorescencyjnych wybielaczy optycznych i barwników niuansujàcych [10]. Bielone w∏ókna celulozowe i bia∏e pigmenty majà lekki odcieƒ ˝ó∏tawy, który kojarzy si´ ze
zestarza∏ym papierem. Dodawanie substancji przesuwajàcych odbicie Êwiat∏a w zakres
niebiesko-fioletowy widma Êwiat∏a, daje subiektywne wra˝enie czystej bieli. Wybielacze
optyczne stanowià grup´ barwników bezpoÊrednich, których dzia∏anie polega na poch∏oni´ciu energii promieniowania z zakresu ultrafioletowego i natychmiastowym przetworzeniu w promieniowanie widzialne fioletowo - niebieskie, dope∏niajàce do barwy ˝ó∏topomaraƒczowej. Dodatkowa energia, dodajàca si´ do Êwiat∏a odbitego od powierzchni papieru, pot´guje efekt bia∏oÊci. Wybielacze majà silne powinowactwo do celulozy, natomiast nie majà go wcale do pigmentów, tote˝ efekt ich dzia∏ania jest wi´kszy w papierach
bez pow∏ok pigmentowych.
Wra˝enie wysokiej bia∏oÊci papieru mo˝na jeszcze zwi´kszyç przez stosowanie niebieskofioletowych barwników niuansujàcych, poch∏aniajàcych promieniowanie ˝ó∏topomaraƒczowe. Zmniejszajà one jednak iloÊç Êwiat∏a odbitego od powierzchni papieru o poch∏oni´te promieniowanie, co sprawia, ˝e powierzchnia papieru staje si´ mniej jasna. Wybielanie optyczne i niuansowanie stosuje si´ w papierach bez pow∏ok pigmentowych oraz
w papierach z pow∏okami pigmentowymi o du˝ej gramaturze. W papierach LWC, FCO,
MFC nie jest stosowane.
Wybielaczy optycznych nie nale˝y stosowaç w papierach, w których obecny jest dwutlenek tytanu. Jest to bia∏y pigment o najwy˝szym wspó∏czynniku za∏amania Êwiat∏a, nadajàcy papierowi wysokà nieprzezroczystoÊç. Pigment ten absorbuje energi´ Êwietlnà
w obszarze krótkiego ultrafioletu, co jest powodem braku wzbudzenia wybielaczy optycznych. Biel tytanowa jest cz´sto obecna w pow∏okach papierów wytwarzanych w USA, natomiast papiernie europejskie preferujà stosowanie kaolinu i w´glanu wapnia oraz wybielaczy optycznych. WyjaÊnia to, dlaczego papiery europejskie sà bielsze, ale majà gorszà
nieprzezroczystoÊç ni˝ papiery pó∏nocnoamerykaƒskie [11].
Za ma∏a nieprzezroczystoÊç powoduje przeÊwitywanie nadruków na drugà stron´ papieru, obni˝ajàc jakoÊç odbitek. W∏aÊciwoÊç ta jest determinowana przez wielokrotne odbicie i rozproszenie Êwiat∏a na granicy faz: w∏ókno - powietrze i pigment - powietrze. Im
papier jest bardziej pulchny i porowaty, tym jego nieprzezroczystoÊç jest wi´ksza. Kalandrowanie, prowadzàc do zwi´kszenia powierzchni na drodze silnego Êciskania papieru,
zmniejsza iloÊç powierzchni granicznych i obni˝a porowatoÊç oraz nieprzezroczystoÊç papieru. Przy tej samej gramaturze papiery drzewne sà zawsze bardziej nieprzezroczyste od
bezdrzewnych, a papiery powlekane od niepowlekanych. Jednym ze sposobów zmniejszania przeÊwitywanie nadruków, jest stosowanie papierów pulchnych (z wolumenem), które
sà znacznie grubsze, ni˝ inne papiery o tej samej gramaturze.
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Na jakoÊç odbitek wp∏ywa równie˝ po∏ysk papieru. Kalandrowanie papieru bez pow∏ok pigmentowych powoduje bardzo ograniczony wzrost po∏ysku, dopiero obecnoÊç na
powierzchni pigmentów pozwala na uzyskanie powierzchni wysokopo∏yskowych. Najwy˝szy po∏ysk uzyskujà pow∏oki kaolinowe. W sk∏ad pow∏ok matowych i pó∏matowych wchodzi naturalny w´glan wapnia, od którego ziaren Êwiat∏o odbija si´ w sposób wysoce nieuporzàdkowany zmniejszajàc po∏ysk pow∏oki (rys. 11). Ró˝ny kszta∏t ziaren kaolinu i w´glanu wapnia sprawia, ˝e przy jednakowej gramaturze pow∏oki i takich samych warunkach kalandrowania papiery z po∏yskiem majà wy˝szà g∏adkoÊç, ni˝ papiery matowe. Ponadto nale˝y pami´taç, ˝e w celu uzyskania niskiego po∏ysku papiery sà kalandrowane
przy ma∏ych dociskach i w niskiej temperaturze, dlatego ich g∏adkoÊç jest ni˝sza, ni˝ papierów z po∏yskiem. Zasadà jest, ˝e papiery matowe i pó∏matowe nie sà drukowane technikà rotograwiurowà.
W ocenie wizualnej du˝à rol´ odgrywa ró˝nica mi´dzy po∏yskiem naniesionej farby
a po∏yskiem papieru. Od papierów powlekanych wymaga si´ w∏aÊciwoÊci zwanej “Brillanz”, tj. podwy˝szenia po∏ysku nadruku przez papier. JeÊli papier posiada wy˝szy po∏ysk
ni˝ nadruk, to jakoÊç odbitki nie jest korzystna. Kontrast nadruku jest z regu∏y lepszy na
papierach z po∏yskiem ni˝ matowych. Zbyt wysoki po∏ysk papieru pogarsza w ka˝dym
przypadku czytelnoÊç nadruku [12]. Najgorszy efekt dajà wahania po∏ysku.

StabilnoÊç
wymiarowa
Na stabilnoÊç wymiarowà papieru majà wp∏yw wy∏àcznie w∏ókna celulozowe, których
wymiary ulegajà ∏atwo zmianom pod wp∏ywem zmian wilgotnoÊci w otoczeniu, przy czym
sorpcja i desorpcja wykazuje efekt histerezy. Optymalna wilgotnoÊç bezwzgl´dna papieru
drukowego wynosi 6-10%. Niektóre papiery, po przejÊciu przez czterokolorowà maszyn´
offsetowà, zwi´kszajà swojà wilgotnoÊç o 1 %, co jest przyczynà niepasowania kolorów.
Wi´ksza wilgotnoÊç papieru powoduje trudnoÊci w utrwalaniu farby, brak p∏askiego le˝enia i pofalowanie, mogàce powodowaç Êcinanie papieru podczas drukowania. Niezmiernie istotne jest wi´c zachowanie odpowiedniej , równomiernej wilgotnoÊci papieru, tote˝
coraz wi´cej drukarƒ ma klimatyzowane pomieszczenia magazynowe i produkcyjne.

Tworzenie
p´cherzy
Zjawisko tworzenia p´cherzy (blistering) wyst´puje wy∏àcznie podczas drukowania
offsetowego metodà headsetowà w papierach z pow∏okami pigmentowymi o niskiej porowatoÊci i s∏abo przepuszczajàcych par´ wodnà. Utrwalanie farby odbywa si´ w powietrzu o temperaturze 150 - 3000C, przy czym papier nagrzewa si´ do 90 - 1500C. Woda
w papierze ulega gwa∏townie odparowaniu, nie znajdujàc ujÊcia przez pow∏ok´ i warstw´
farby i w pilÊni papierowej tworzy si´ szczelina, ujawniajàca si´ na powierzchni papieru jako p´cherz. Och∏odzenie papieru po utworzeniu p´cherza nie usuwa tej wady [13]. Do tej
techniki drukowania nale˝y wi´c stosowaç papiery z porowatymi pow∏okami, o niskiej wilgotnoÊci oraz nie dopuszczaç do zbytniego przegrzewania papieru w trakcie drukowania.

Sk∏onnoÊç
do pylenia
W papierach zaklejanych powierzchniowo i powlekanych sk∏onnoÊç do pylenia powierzchniowego jest bardzo niska. Je˝eli jednak zjawisko to wyst´puje, to przyczyn nale˝y szukaç w ci´ciu nieostrymi no˝ami na przekrawaczach pod∏u˝nych i poprzecznych. Papier tzw. bezpy∏owy jest ci´ty na przekrawaczach p∏askich.

Zakoƒczenie
Dobór odpowiedniego pod∏o˝a drukowego zale˝y od wymagaƒ stawianych przez
odbiorców i naturalnie od ceny papieru. Nale˝y pami´taç, ˝e im wy˝sza jakoÊç papieru,
tym wy˝sza jest jego cena. W Polsce nie wytwarza si´ w tej chwili papierów drukowych
ani SC, ani z pow∏okami pigmentowymi. Olbrzymie zapotrzebowanie rynku, liczone w setkach tysi´cy ton, zaspokajane jest przez import, g∏ównie z krajów skandynawskich i Niemiec. Zak∏ady, w których zmodernizowano maszyny papiernicze, wytwarzajàce papiery
drukowe, nie sà na razie zainteresowane wytwarzaniem papierów o wysokim stopniu
uszlachetnienia, gdy˝ wià˝e si´ to z bardzo du˝ymi nak∏adami inwestycyjnymi, ale sàdz´,
˝e koniecznoÊç wymusi w niedalekiej przysz∏oÊci w Polsce produkcj´ tych papierów.
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S∏awomir Magdzik

Wp∏yw papierowego pod∏o˝a
drukowanego na jakoÊç druku

Bardzo szeroki temat niniejszego referatu zmusi∏ nas do refleksji: czy rzeczywiÊcie jest
jakiÊ czynnik okreÊlajàcy jakoÊç wyrobu papierowego, który nie wp∏ywa na jakoÊç otrzymanego druku?
Odpowiedê jest chyba jedna - nie ma takiego czynnika, który nie wp∏ywa∏by na jakoÊç
otrzymanego druku bez wzgl´du na zastosowanà technologi´ drukowania. Wyroby papierowe sà bowiem bardzo skomplikowanym produktem – zarówno ze wzgl´du na budow´, jak równie˝ olbrzymià liczb´ sk∏adników, z których powstajà. JakoÊci wyrobów papierowych nie mo˝na okreÊliç jednym lub kilkoma parametrami. OkreÊlenie jakoÊci musi
byç dokonywane z uwzgl´dnieniem bardzo wielu czynników, co i tak nie jest wystarczajàce do pe∏nego opisu jakoÊci wyrobu. Inna sprawa, ˝e wp∏yw niektórych czynników w danym przypadku b´dzie mniejszy bàdê prawie ˝aden, w innym wi´kszy lub zasadniczy. Zale˝eç to b´dzie od zastosowania koƒcowego produktu wykonanego z danego wyrobu papierowego, technologii jego przetwarzania, a wi´c i techniki oraz technologii drukowania.
I na tym referat mo˝na by∏oby zakoƒczyç lub napisaç olbrzymià ksi´g´ opisujàcà ró˝ne czynniki wp∏ywajàce na jakoÊç otrzymanego druku. I jedno, i drugie nie jest najlepszym
wyjÊciem.
Co zatem proponujemy, aby w niniejszym referacie podaç konkretne informacje? Proponujemy zajàç si´ zagadnieniem wp∏ywu wyglàdu zewn´trznego wyrobu papierowego
na jakoÊç otrzymanego druku. Naukowo rzecz ujmujàc, chodzi nam o niektóre w∏aÊciwoÊci optyczne wyrobu papierowego. Nie zamierzamy w tym referacie podawaç bardzo
skomplikowanych zale˝noÊci i wykresów. Chcemy podzieliç si´ kilkoma podstawowymi refleksjami, aby ka˝dy móg∏ zorientowaç si´ w trudnoÊciach zwiàzanych z tymi zagadnieniami i móg∏ prawid∏owo korzystaç z podanych informacji.
Jednym z powa˝niejszych zagadnieƒ zwiàzanych z jakoÊcià druku jest barwa pod∏o˝a. Dla uzyskania jak najwierniejszej odbitki wielobarwnej zadrukowywane pod∏o˝e powinno byç jak najdok∏adniej bia∏e. Bia∏e, bez odcienia ˝ó∏tawego, niebieskiego, ani ˝adnej
innej barwy. Poniewa˝ surowce w∏ókniste stosowane do wykonania wyrobu papierowego
posiadajà odcieƒ ˝ó∏tawy, dla osiàgni´cia wra˝enia barwy bia∏ej trzeba dodaç do masy papierniczej odpowiednià substancj´ barwiàcà. Mo˝e to byç np. niebieski barwnik niuansujàcy. Niemniej otrzymany wyrób posiada odcieƒ szaroÊci. Skuteczniejszà metodà, dzi´ki
której otrzymamy powierzchni´ o du˝ym stopniu bia∏oÊci, jest zastosowanie tzw. wybielaczy optycznych. Ich dzia∏anie jest nast´pujàce: wybielacz optyczny poch∏ania niewidzialne
promieniowanie nadfioletowe i wysy∏a widzialne promieniowanie niebieskie. Tym samym
uzyskujemy efekt zwi´kszenia bieli wyrobu oraz zmniejszenia odcienia ˝ó∏tawego bez
efektu zszarzeƒ.
Ten nowoczesny sposób zwi´kszenia bieli wyrobów papierowych jest obecnie powszechnie stosowany, niemniej niesie pewne konsekwencje. Efekt bieli zale˝ny jest od zawartoÊci promieniowania nadfioletowego w promieniowaniu oÊwietlajàcym wyrób papierowy. Im wi´cej promieniowania nadfioletowego, tym wi´kszy efekt bieli nawet z odcieniem niebieskawym. Ale przy oÊwietleniu Êwiat∏em bez promieniowania nadfioletowego
np. ˝arówkà, wyrób papierowy staje si´ ˝ó∏tawy o ma∏ym efekcie bieli.
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Choç ka˝dy poligraf i papiernik o tym wie, zaznaczamy, ˝e efekt bieli wyrobu papierowego ma chyba najwi´kszy wp∏yw na efekt estetyczny wykonanego nadruku. Im wi´ksza biel pod∏o˝a drukowego, tym wi´kszy kontrast nadruku, a przy tym bardziej wierne
oddanie wartoÊci tonalnych na otrzymanym druku. Przyjmuje si´ tym samym, ˝e efekt estetyczny nadruku jest wi´kszy.
Po˝àdane by∏oby wobec tego dowiedzieç si´ z wartoÊci podawanych w warunkach
technicznych, jaki efekt bieli ma dany wyrób papierowy. Dawniej, gdy wyroby papierowe
nie zawiera∏y wybielaczy optycznych, sprawa by∏a prosta. Wskazywa∏ na to parametr zwany bia∏oÊcià. Do oÊwietlenia stosowano lampy ˝arowe (˝arówki). WartoÊç bia∏oÊci podawana w procentach okreÊla∏a, ile promieniowania niebieskiego (o d∏ugoÊci fali do 457 nm)
odbija wyrób papierowy w stosunku do wzorca, którego odbicie uznawano z 100%.
W takiej sytuacji ka˝dy drukarz znajàcy si´ praktycznie na papierach móg∏ z warunków technicznych zorientowaç si´ jaki jest efekt bieli pod∏o˝a drukowego.
Taki sposób badania jest ma∏o efektywny dla wyrobów papierowych z wybielaczem
optycznym, który obecnie dodawany jest do wi´kszoÊci wyrobów papierowych. Na uzyskanà wartoÊç bia∏oÊci nie ma bowiem wp∏ywu wybielacz optyczny.
Zagadnieniem badaƒ efektu bieli zaj´li si´ uczeni – fizycy, oÊwietleniowcy. Jest to bardzo trudny problem. A jaki jest stan obecny?
Obecnie efekt bieli okreÊlany jest dwoma parametrami: bia∏oÊcià (po angielsku whiteness) oraz jasnoÊcià (po angielsku brightness). Z tym, ˝e obecna jasnoÊç jest odpowiednikiem dawnej bia∏oÊci, natomiast bia∏oÊç jest nowo utworzonym parametrem. ¸atwo si´
pogubiç? ¸atwo, co widaç u niektórych producentów papierów, którzy czasem obecnà
“jasnoÊç” nazywajà w dalszym ciàgu “bia∏oÊcià”. A co mówiç o szarych odbiorcach papierów?
Có˝ to jest takiego “bia∏oÊç” w nowym rozumieniu tego s∏owa? Jest to liczba bez
miana (czyli jednostek) obliczona ze skomplikowanych badaƒ optycznych w/g skomplikowanych wzorów. Podobno uczeni opracowali 116 ró˝nych wzorów do obliczeƒ bia∏oÊci,
przy czym ka˝dy wzór daje innà wartoÊç bia∏oÊci. W rezultacie mi´dzynarodowa organizacja oÊwietleniowa (CIE) przyj´∏a jeden wzór jako teoretycznie najbardziej s∏uszny. Obecnie wi´kszoÊç obliczeƒ bia∏oÊci wykonuje si´ wzorem w/g CIE. Zaznacza si´ przy podawaniu wartoÊci bia∏oÊci, ˝e obliczona jest w/g CIE. JeÊli nie ma tego oznaczenia, to nie wiadomo w/g jakiego wzoru obliczono bia∏oÊç i czy mo˝na t´ wartoÊç porównaç z innymi
wartoÊciami bia∏oÊci w/g CIE.
O ma∏ej jeszcze znajomoÊci tych zagadnieƒ mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e niektórzy zagraniczni producenci podajà w dalszym ciàgu jako jednostki bia∏oÊci w/g CIE procenty zamiast
jednostki CIE.

BIA¸OÂå
(WHITNESS)
liczba bez miana
w/g CIE

JASNOÂå
(BRIGHNESS)
liczba wyra˝ona w %

WartoÊci bia∏oÊci w/g CIE zale˝à od êród∏a promieniowania oÊwietlajàcego. èród∏o to
zwane uczenie “iluminantem” musi byç znormalizowane, wysy∏ajàce zawsze takie samo
promieniowanie. Normalizacjà tà zajmuje si´ równie˝ CIE. Dotychczas preferowany by∏ iluminant zwany “D65”. Obecnie wymieniany jest on na iluminant zwany “C” o mniejszej zawartoÊci promieni nadfioletowych. Przy u˝yciu iluminantu C wartoÊci bia∏oÊci sà znacznie
mniejsze. Przy wartoÊciach bia∏oÊci CIE rz´du 150 na pewno wiadomo, ˝e by∏ oznaczany
iluminantem D65, ale przy wartoÊci bia∏oÊci rz´du 110 nie wiadomo, czy by∏ stosowany
iluminant D65 czy C. To powinno byç zaznaczone przy podanej wartoÊci. A cz´sto nie jest.
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Drugi parametr, tzn. “jasnoÊç”, jest oznaczany w procentach jako stosunek iloÊci promieniowania niebieskiego (do 457 nm) odbitego lub wysy∏anego przez wyrób papierowy w stosunku do iloÊci promieniowania odbitego lub wysy∏anego przez wzorzec uznawany za 100%.
WartoÊç jasnoÊci zale˝y od zastosowanego iluminantu (êród∏a promieniowania) oraz przyrzàdu stosowanego do badaƒ. Inne wartoÊci jasnoÊci uzyska si´ stosujàc iluminant D65, C lub
êród∏o bez promieniowania nadfioletowego. Najcz´Êciej wykonywane sà badania przy zastosowaniu iluminantu D65, choç bardziej polecany jest iluminant C. èród∏o promieniowania bez
promieniowania nadfioletowego stosowane jest wyjàtkowo. Na skutek tego ocena efektu bieli danego wyrobu papierowego jest utrudniona. Poligraf chcia∏by wiedzieç, jaki efekt bieli wyrobu papierowego uzyska si´ w Êwietle dziennym zawierajàcym promieniowanie nadfioletowe, a jaki w Êwietle ˝arówki nie zawierajàcym promieniowania nadfioletowego. A tego przewa˝nie od papierników nie uzyskuje. Zarówno bia∏oÊç, jak i jasnoÊç obrazuje efekt bieli
w Êwietle dziennym. Brak jest wartoÊci charakteryzujàcej efekt bieli w Êwietle ˝arowym.
Stosowane do badaƒ jasnoÊci przyrzàdy pomiarowe mogà wykonywaç badania w promieniowaniu rozproszonym przy równoleg∏ym ustawieniu elementu pomiarowego wzgl´dem
badanego wyrobu papierowego (oznaczane d/0º), bardzo rzadko z ustawieniem badanej
próbki pod kàtem 8º do elementu pomiarowego (oznaczane d/8º). W Stanach Zjednoczonych
cz´sto stosowane sà przyrzàdy z promieniowaniem padajàcym pod kàtem 45º do badanej
próbki (oznaczane 45HºOº. Ka˝dy z tych przyrzàdów wykazuje inne wartoÊci jasnoÊci.
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A wi´c przy wartoÊci jasnoÊci nale˝y podawaç zarówno stosowany iluminant, jak
i przyrzàd badawczy, a wartoÊci mo˝na porównywaç wy∏àcznie przy takim samym iluminancie i przyrzàdzie badawczym.
Jaki wniosek mo˝na wyciàgnàç z tego opisu? Tylko jeden. Szanowni Papiernicy, zdecydujcie si´ w koƒcu na jeden sposób badania bia∏oÊci oraz jasnoÊci bez promieniowania
nadfioletowego, tak aby szary poligraf móg∏ si´ czegoÊ dowiedzieç o efekcie bieli z wartoÊci przez Paƒstwa podawanych, a nie musia∏ robiç porównawczych prac naukowych.
Mi´dzynarodowe organizacje poligraficzne powinny tego wprost ˝àdaç od papierników.
Na dzieƒ dzisiejszy podawane w informacjach technicznych wartoÊci dotyczàce bia∏oÊci
nic nie mówià poligrafom.
Zajmijmy si´ teraz nieprzezroczystoÊcià.
Ka˝dy poligraf wie, w jakim przypadku wa˝ne jest to zagadnienie: a mianowicie przy
zadrukowywaniu dwustronnym. Ka˝dy poligraf wie, ˝e przy nadruku tekstowym nieprzezroczystoÊç pod∏o˝a drukowego mo˝e byç najmniejsza. Przy drukowaniu ciemnych apli
nieprzezroczystoÊç pod∏o˝a drukowego powinna byç najwi´ksza. Ale jaka? I tu zaczyna si´
problem. Ka˝dy chce tu byç najmàdrzejszy i nauczyç innych doboru nieprzezroczystoÊci.
Naturalnie najlepiej by∏oby, aby nieprzezroczystoÊç wynosi∏a 100%, czyli pod∏o˝e by∏o
praktycznie nieprzezroczyste. Ale to kosztuje. Trzeba bowiem wykonywaç wyrób papierowy np. z drogimi wype∏niaczami lub o du˝ej gramaturze. A czy gazeta wydrukowana na
tekturze by∏aby akceptowalna? Chyba nie.
Jak wobec tego dobieraç nieprzezroczystoÊç? Czy mo˝na wziàç dane z norm lub literatury papierniczej? Niestety nie radzimy tego robiç. Gdy˝ w normach takich danych nie
ma, a w literaturze cz´sto sà mylàce. SpotkaliÊmy si´ np. w literaturze, ˝e dwustronny nadruk tekstowy powinien byç wykonywany w/g jednych na wyrobach o nieprzezroczystoÊc
wi´kszej ni˝ 80%, w/g innych 92,5%. Jakà wartoÊç przyjàç? Takà, jaka w danym przypadku daje wystarczajàcà ju˝ nieprzeÊwiecalnoÊç nadruku. A to jest zale˝ne od wymagaƒ koƒcowego odbiorcy, od wymaganej jakoÊci druku, a nie widzi nam si´ osoba chcàca wszystko dok∏adnie znormalizowaç. Co do wartoÊci nieprzeêroczystoÊci podawanych w warunkach technicznych producentów wyrobów papierowych, to problem jest znacznie ∏atwiejszy ni˝ w przypadku bia∏oÊci lub jasnoÊci. Co prawda niektórzy chcà spraw´ znacznie
skomplikowaç rozró˝niajàc nieprzezroczystoÊç teoretycznà i drukowà, ale w praktyce
i w polskich oraz mi´dzynarodowych normach operuje si´ wy∏àcznie badaniem
nieprzeêroczystoÊci i drukowej zwanej po prostu nieprzezroczystoÊcià. Otrzymujàc w warunkach technicznych producenta wyrobu papierowego wartoÊç nieprzeêroczystoÊci nale-
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˝y tylko sprawdziç, czy nie jest badana w/g Tappi T425. NieprzezroczystoÊç otrzymana
w/g tej metody ma innà wartoÊç ni˝ badana w/g wszystkich innych metod.
I na koniec kilka s∏ów o po∏ysku wyrobów papierowych. Po∏ysk wyrobów papierowych
mo˝e byç ró˝ny: od “g∏´bokiego” matu do “lustrzanego” po∏ysku poprzez wszystkie efekty poÊrednie. Który z tych wyrobów papierowych stosowaç? Ten, który najbardziej odpowiada odbiorcy koƒcowego produktu wytworzonego z zadrukowanego wyrobu papierowego. Bardzo dobry efekt estetyczny mo˝na uzyskaç zarówno stosujàc wyrób o bardzo
du˝ym po∏ysku, jak i bardzo g∏´bokim macie zadrukowujàc farbami po∏yskowymi i matowymi. Wszystko zale˝y od tego, jaki efekt estetyczny chce si´ uzyskaç. Na szcz´Êcie nikt
nie chce znormalizowaç zastosowaƒ wyrobów o ró˝nym po∏ysku.
Chcàc jednak np. uzyskaç druk na wyrobie o najwi´kszym po∏ysku powinniÊmy dobraç go w/g wartoÊci po∏ysku z warunków technicznych producenta. Czy mo˝emy? Mo˝emy, pod warunkiem, ˝e pomiar by∏ wykonywany pod tym samym kàtem padania i odbicia Êwiat∏a. A co zrobiç jeÊli producent nie podaje przy wartoÊci po∏ysku kàta padania
i odbicia? WartoÊç odrzuciç, nic nam ona nie mówi. Z kolei porównanie wartoÊci po∏ysku
badanego pod ró˝nymi kàtami jest niemo˝liwe. A jakie kàty stosujà producenci przy badaniu. Bardzo ró˝ne: 70º, 60º, 45º, 20º.
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A czy inne nie wyst´pujà? Byç mo˝e wyst´pujà. A co si´ dzieje, kiedy stosujemy wi´kszy kàt? WartoÊç po∏ysku zwi´ksza si´, ale nie wiadomo w jakim stopniu. Co wobec tego
zrobiç, gdy mamy wartoÊci po∏ysku z ró˝nymi kàtami padania i odbicia? Wziàç próbki wyrobów i wzrokowo porównaç po∏ysk. Czy jest to jednak wyjÊcie prawid∏owe? Naszym zdaniem - nie. Znów wi´c apel do papierników: znormalizujcie stosowanie kàtów padania
i odbicia przy badaniach po∏ysku w taki sposób, aby w ka˝dym przypadku wartoÊci po∏ysku by∏y porównywalne.
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WNIOSEK
Niektóre w∏aÊciwoÊci optyczne wyrobów papierowych jako pod∏o˝y drukowych sà bardzo wa˝ne dla poligrafów. WartoÊci liczbowe tych w∏aÊciwoÊci powinny byç podawane przez producentów wyrobów papierowych w taki sposób, aby w ka˝dym przypadku by∏y porównywalne. Jest to podstawowy warunek, który
powinien byç stawiany przez poligrafów pod adresem producentów wyrobów papierowych. Poligrafia to te˝ przemys∏.

dr S∏awomir Magdzik
Anna Bugalska
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Kontrola jakoÊci
od formy
do drukowania
nak∏adowego
Wst´p referatu

Kontrola jakoÊci
od przygotowania
produkcji
do drukowania
nak∏adowego

Filozof Platon (427-347 przed Chrystusem) stwierdzi∏ „Najlepszà metodà przeciwko
nieprawid∏owym ocenom naszych zmys∏ów jest mierzenie, liczenie i wa˝enie. Nasze
zmys∏y powinny przestaç nami rzàdziç. Przedmioty powinniÊmy oceniaç nie wed∏ug
wskazaƒ naszych zmys∏ów, ale na podstawie obliczeƒ, pomiarów i wa˝enia. I to jest istotà
naszej zdolnoÊci myÊlenia i sprawà naszego ducha”.
Ta wypowiedê dotyczy równie˝ przemys∏u poligraficznego, którego produkty cz´sto
sà oceniane jakoÊciowo za pomocà oka, które wprawdzie jest najwa˝niejszym ludzkim
zmys∏em, ale niestety ocenia bardzo subiektywnie, a ocena oka zale˝y od bardzo wielu
czynników.
Âwiat∏o oraz stopieƒ zm´czenia oka przy oglàdaniu odbitek znacznie wp∏ywajà na
ocen´ icb jakoÊci. Wa˝nà rol´ odgrywa ponadto nieprawid∏owa ocena barw, która
wyst´puje u ok. 8% m´˝czyzn i u ok. 0,5% kobiet.
Z tego wzgl´du zamiast pytania „Czy jakoÊç jest mierzalna?” nale˝y postawiç pytanie
„Jak nale˝y mierzyç jakoÊç produktów poligraficznych poÊrednich i koƒcowych?”
Odpowiedê na to pytanie, które zaczyna si´ przy przygotowaniu do drukowania,
a koƒczy w czasie drukowania nak∏adowego, jest tematem tego referatu.
Pomiar jakoÊci nie jest zagadnieniem wyizolowanym, nale˝y zawsze go wiàzaç
z okreÊlonym wymaganym parametrem mo˝liwym do uzyskania przy znormalizowanym
procesie technologicznym. Tylko wtedy, gdy nale˝y uzyskaç odpowiedni zakres parametrów technicznych, pomiary jakoÊci drukowania majà sens.
Nale˝y równie˝ krótko omówiç czynniki u∏atwiajàce uzyskanie okreÊlonej jakoÊci
odbitki drukowej.
Technika drukowania sk∏ada si´ z nast´pujàcych etapów technologicznych:
- przygotowania form drukowych do wykonania odbitki próbnej,
- wykonania odbitki próbnej,
- przygotowania form drukowych do drukowania nak∏adowego,
- drukowania nak∏adowego,
- dalszej obróbki wykonanych odbitek.
W ka˝dym etapie technologicznym wielkoÊç drukowanych elementów – punktu rastrowego czy te˝ linii – mo˝e si´ mniej lub wi´cej zmieniaç. Zmiany tych wielkoÊci zwane
zmianami tonalnymi sà okreÊlane przez odpowiednie parametry lub wykresy.
Najbardziej znanà i stosowanà metodà, dla której ustalono zakres parametrów technicznych jest normalizacja (standaryzacja) procesu technologicznego.
Celem normalizacji procesu technologicznego jest wybranie spoÊród wielu czynników
kilku charakterystycznych parametrów jakoÊciowych i przestrzeganie ich dopuszczalnych
tolerancji. Tym samym przy przestrzeganiu okreÊlonych znormalizowanych zasad mo˝liwe
jest uzyskanie reprodukcji niezale˝nie od konkretnych parametrów technicznych maszyny
drukujàcej. Naturalnie nale˝y znaç rodzaj p∏yty, z której wykonuje si´ form´ drukowà.
Dalszym celem normalizacji jest powtarzalna iloÊç farby na odbitce oraz rozgraniczenie
ró˝nic pomi´dzy odbitkà próbnà a nak∏adowà.
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Normalizacja nie oznacza, ˝e wsz´dzie nale˝y stosowaç te same materia∏y i
urzàdzenia, jak np. papiery drukowe, p∏yty do wykonania form drukowych, obciàgi
gumowe, farby drukowe oraz maszyny drukujàce. Wr´cz przeciwnie – przy stosowaniu
ró˝nych materia∏ów i urzàdzeƒ mo˝na je tak dobraç, by uzyskaç wymagane parametry.
Pierwszy podr´cznik normalizacji drukowania offsetowego zosta∏ opublikowany ok.
20 lat temu. W mi´dzyczasie ukaza∏y si´ kolejne wydania, w których dostosowano problemy normalizacji do wymagaƒ praktyki produkcyjnej i odpowiednio skorygowano zakres
parametrów technicznych. W mi´dzyczasie opracowano równie˝ i opublikowano
podr´czniki normalizacji innych technik drukowania np. gazet, formularzy oraz rastrowych
odbitek sitodrukowych.

Co osiàga si´
przez
normalizacj´

Instytut FOGRA i Zwiàzek Drukarzy Niemieckich (Bundesverband Druck E.V.) zajmowali si´ problemem normalizacji i w obszernych badaniach stwierdzili nast´pujàce zalety normalizacji:
- lepsze porozumienie pomi´dzy kopistami a drukarzami,
- prawid∏owe wykonanie reprodukcji rastrowych,
- bezproblemowe drukowanie przy stosowaniu diapozytywów wykonanych
przez ró˝ne zak∏ady fororeprodukcyjne,
- mniejsza iloÊç z∏ych form drukowych,
- krótszy czas przygotowania maszyny do drukowania,
- ostrzejsze tolerancje w czasie drukowania i wierniejsze odwzorowanie oryginalu.
Z powy˝szych zalet wynika:
- podwy˝szona pewnoÊç produkcyjna ze wzgl´du na bezstresowà produkcj´,
- obni˝one koszty materia∏owe i skrócony czas produkcyjny oraz wy˝sza jakoÊç
odbitek drukowych.
W mi´dzyczasie normalizacja poszczególnych technik drukowania rozszerzy∏a si´ na
skal´ mi´dzynarodowà w postaci wielocz´Êciowej normy ISO (ISO = International
Organization for Standarization - Mi´dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna).
Pierwsze dwie cz´Êci normy DIN ISO 12647 (2,3) obejmujà kontrol´ procesu wykonywania rastrowych wyciàgów barwnych i ustalajà parametry, których nale˝y przestrzegaç
przy wykonywaniu wyciàgów barwnych oraz przy drukowaniu próbnym i nak∏adowym dla
nast´pujàcych technik: drukowania offsetowego zwojowego z termicznym schni´ciem
farby (heatsetowego), drukowania offsetowego arkuszowego i wielobarwnego drukowania akcydensowego.
Trzecia cz´Êç normy (ISO 12647-3) omawia drukowanie gazetowe, czwarta cz´Êç –
wkl´s∏odruk (ISO 12647-4), a piàta cz´Êç – sitodruk (ISO 12647-5).
Powy˝sza norma ISO nie tylko ustala zakres parametrów technicznych, ale równie˝
podaje, przy jakich warunkach nale˝y badaç poszczególne parametry.
Najwa˝niejszymi przyrzàdami do tego celu sà densytometry dla Êwiat∏a odbitego
i przechodzàcego oraz spektrofotometr.
Densytometr dla Êwiat∏a odbitego stosuje si´ do kontroli i sterowania gruboÊci farby
na odbitce oraz do oceny przyrostu stopnia pokrycia powierzchni obrazów rastrowych w
czasie drukowania próbnego i nak∏adowego. Za pomocà densytometru dla Êwiat∏a przechodzàcego mo˝na oceniç jakoÊç negatywu lub diapozytywu, a zw∏aszcza g´stoÊç optycznà zadymienia i g´stoÊç optycznà elementów rysunkowych, jak równie˝ stopieƒ
pokrycia powierzchni rastrowej na b∏onie fotograficznej.
Spektrofotometr s∏u˝y do okreÊlenia po∏o˝enia farby w uk∏adzie farbowym oraz do
okreÊlenia ró˝nicy barw pomi´dzy dwiema farbami. Pomiary barw w poligrafii
przeprowadza si´ wg normy ISO 12647-1 przy nast´pujàcych warunkach: znormalizowane Êwiat∏o D50, kàt obserwatora 2°, geometria 0/45 albo 45/0 i czarny podk∏ad.
Warunkiem stosowania przyrzàdów pomiarowych do kontroli i sterownaia procesów
kopiowania i drukowania sà testy kontrolne zarówno w czasie kopiowania jak i drukowania.
Jak ju˝ wspomniano, w czasie ka˝dego etapu technologicznego mo˝e nastàpiç zmiana reprodukowanych elementów. Normy ISO 12647-2 i 12647-3 podajà parametry techniczne procesu technologicznego drukowania offsetowego akcydensowego i gazetowego.
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Najwa˝niejsze parametry wyciàgów barwnych wg ISO 12647-2 i ich mo˝liwoÊci podaje
tabela 1.
Tab. 1. Parametry wyciàgów barwnych wg ISO 12647-2
Kryteria

Przyrzàdy pomiarowe

Wymagania

G´stoÊç optyczna ele- min. 2,5 ponad g´stoÊç optycznà Densytometr z Êwiat∏em
przechodzàcym do pomiaru
mentów rysunkowych pod∏o˝a
g´stoÊci optycznej typu 1 wg
ISO 5-3
G´stoÊç optyczna
zadymienia

jak wy˝ej

max. 0,15

SzerokoÊç otoczki
punktu rastrowego

- max. 1/40 g´stoÊci rastra
- niedopuszczalne rozdzielone
punkty rastrowe

G´stoÊç rastra

- 45-60 pkt/cm do drukowania
czasopism w drukowaniu
offsetowym zwojowym
- 52/60 pkt/cm do drukowania
wielobarwnego zwojowego
formularzy bez koƒca
- 60/80 pkt/cm do drukowania
offsetowego akcydensowego

badania wg ISO 12647 za∏. B

Kàt
rastrowania

Przy okràg∏ych i kwadratowych punktach rastrowych kàt rastrowania poszczególnych
kolorów cyjan, magenta, i czarny powinien ró˝niç si´ o 30°, a przy eliptycznych punktach
o 60°. kolor ˝ó∏ty powinien ró˝niç si´ o 15° w stosunku do jednego z poprzednich
kolorów. Kàt rastrowania g∏ównego koloru powinien wynosiç 45° albo 135°.
Przy wykonywaniu wyciàgów barwnych dla wkl´s∏odruku nale˝y unikaç kàtów
rastrowania pomi´dzy 75° i 105° (za wyjàtkiem koloru êó∏tego).
Przy znormalizowanym drukowaniu nale˝y przestrzegaç okreÊlonych wymagaƒ
wg normy ISO. Do najwa˝niejszych wymagaƒ nale˝à: parametry pod∏o˝a drukowego
i farby drukowej, zakres reprodukcji tonalnej oraz przyrost stopnia pokrycia powierzchni
elementów rastrowych.

Parametry
techniczne
pod∏o˝a
drukowego

W tabeli 2 zestawiono parametry CIELAB oraz wartoÊci po∏ysku i stopnia bia∏oÊci
dla 5 typów papierów.
Tab. 2. parametry CIELAB, po∏ysku i jasnoÊci typowych papierów wg ISO 12647-2
L*1)

a*2)

b*1)

po∏ysk

1

1

1

%

93

0

-3

65

85

115

papiery bezdrzewne
powlekane matowe

92

0

-3

38

83

115

papiery zwojowe
powlekane z po∏yskiem

87

-1

3

55

70

70

papiery offsetowe
niepowlekane, bia∏e

92

0

-3

6

85

115

papiery offsetowe
niepowlekane, ˝ó∏tawe

88

0

6

6

85

115

dopuszczalne odchy∏ki +/-3

+/-2

+/-2

+/-5

–

–

0

5

70-80

80

150

Typ papieru

papiery bezdrzewne
powlekane z po∏yskiem

5)

papier testowy
1)
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95

stopieƒ gramatura4)
bia∏oÊci3)
%
g/m2

pomiar wg ISO 12847-1:1996, czarny podk∏ad, D50, obserwator-2°, geometria 0/45 lub 45/0
2)
pomiar wg ISO 8254-1
3)
stopieƒ odbicia przy 460 nm, tylko informacyjnie
4)
tylko informacyjnie
5)
papier testowy do badania farb wg ISO 2846-1

W normie ISO ustalono, ˝e papier do odbitek próbnych, jak i do drukowania
nak∏adu powinien byç jak najbardziej identyczny.
Parametry techniczne farb drukowych
Dla okreÊlonych typów papieru norma ISO podaje wspó∏czynniki CIELAB L*, a* i b*
dla kolorów podstawowych: cyjan, magenta, ˝ó∏tego oraz ich dopuszczalne odchy∏ki.
Zakres reprodukcji tonalnej
Norma ISO podaje zakres reprodukcji tonalnej w zale˝noÊci od g´stoÊci rastra. Przy
g´stoÊci rastra od 40 do 70 pkt/cm powinna byç mo˝liwa reprodukcja rastrów o stopniu pokrycia powierzchni od 3-97%. Przy g´stoÊci rastra = 80 pkt/cm oraz przy
odbitkach prbónych wkl´s∏odruku autotypijnego zakres ten waha si´ w zakresie od
5-95%.
Przyrost stopnia pokrycia powierzchni rastrowanych
Przyrost stopnia pokrycia powierzchni nale˝y ustaliç dla ka˝dej farby albo
poszczególne farby zaszeregowaç do okreÊlonej grupy od A do H, które sà podane
w tabeli wg normy.
JeÊli nie ma mo˝liwoÊci wykreÊlenia takich krzywych nale˝y zmierzyç przyrost stopnia pokrycia powierzchni na polu 50%-towym skali kontrolnej. Przyrost ten nie
powinien przekroczyç wartoÊci podanych w tab. 3.
Tab. 3. Przyrosty stopnia pokrycia powierzchni na 50%-towym polu
testu kontrolnego dla g´stoÊci rastra=60 pkt/cm.

1)
2)

Offset zwojowy do drukowania wielobarwnych1) czasopism:
p∏yty pozytywowe, typ papieru nr 3
p∏yty negatywowe, typ papieru nr 3

19%
27%

Offset zwojowy wielobarwny do drukowania formularzy bez koƒca:
p∏yty pozytywowe, typ papieru nr 1 i 2
p∏yty pozytywowe, typ papieru nr 4 i 5
p∏yty negatywowe, typ papieru 1 i 2
p∏yty negatywowe, typ papieru nr 4 i 5

26%
29%
29%
33%

Offset akcydensowy wielobarwny:
p∏yty pozytywowe, typ papieru nr 1 i 2
p∏yty pozytywowe, typ papieru nr 3
p∏yty pozytywowe, typ papieru nr 4 i 5
p∏yty negatywowe, typ papieru 1 i 2
p∏yty negatywowe, typ papieru nr 3
p∏yty negatywowe, typ papieru nr 4 i 5

17%
19%
23%
25%
27%
31%

(18%)2)
(22%)2)
(28%)2)

wartoÊci dla koloru czarnego sà zazwyczaj o 2-3% wy˝sze
alternatywne wartoÊci dla maszyn drukujàcych, które przede wszystkim stosujà p∏yty negatywowe, dla
których zoptymalizowano warunki drukowania dla mniejszego przyrostu stopnia pokrycia powierzchni.

WartoÊci przyrostu pokrycia powierzchni posiadajà odpowiednie tolerancje, które
podaje tabela 4.
Tab. 4. Dopuszczalne odchy∏ki przyrostu stopnia pokrycia powierzchni
dla drukowania próbnego i nak∏adowego.
Stopieƒ pokrycia
powierzchni
na b∏onie
fotograficznej

Tolerancja dla
odbitki próbnej

Tolerancja dla
zatwierdzonej
odbitki kontrolnej

Tolerancja dla
odbitki nak∏adowej

40 albo 50

3

4

4

75 albo 80

2

3

3

maksymalne
odchylenie w
tonach Êrednich

4

5

5
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Podane wy˝ej informacje sà tylko ma∏ym elementem normy ISO 12647. Ca∏à norm´
mo˝na uzyskaç przez narodowy komitet normalizacyjny albo przez ISO w Genewie.
Kiedy ju˝ wiadomo, jakie powinny byç parametry w czasie ca∏ego procesu reprodukcyjnego, nale˝y rozpatrzeç to, jak parametry te nale˝y badaç.

Testy kontrolne

Norma ISO 12647-2 obejmuje równie˝ testy kontrolne, które powinno si´ stosowaç
przy drukowaniu wraz z drukowanym obrazem. G´stoÊç rastra testu kontrolnego powinna wynosiç od 50-70 pkt/cm. G´stoÊç optyczna elementów rysunkowych powinna
wynosiç min. 3.0 powy˝ej g´stoÊci optycznej przezroczystego pod∏o˝a testu. Otoczka elementów rysunkowych nie powinna byç wi´ksza ni˝ 2 mikrometry. Kszta∏t punktu rastrowego wg ISO 12647-1 powinien byç kolisty.
Na rynku znajduje si´ ca∏y szereg testów kontrolnych, które spe∏niajà wymagania
norm ISO i które umo˝liwiajà dok∏adnà kontrol´ procesu produkcyjnego.
Informacje o testach kontrolnych opracowanych przez Instytut FOGRA mo˝na uzyskaç
w Internecie pod adresem http://www.fogra.org/Dienstleistung/contentKontroll.html.
Testy kontrolne FOGRY sà podstawà efektywnej kontroli jakoÊci procesów fotoreprodukcyjnych, drukowania i dalszej obróbki odbitek. Niektóre testy sà cz´Êcià ca∏ego systemu zabezpieczania jakoÊci.
Ârogki kontrolne dzielà si´ na Êrodki kontrolne analogowe i cyfrowe (digitalne).
Analogowe Êrodki kontrolne sà dostarczane w postaci paska kontrolnego. Digitalne Êrodki
kontrolne wprowadza si´ do pami´ci komputera.

Testy kontrolny
UGRA-1982

Test ten jest klasykiem wÊród analogowych testów kontrolnych (4). Stosowany jest do kontroli procesu wykonywania form drukowych przy u˝yciu p∏yt presensybilizowanych pozytywowych i negatywowych, do kontroli odbitek próbnych oraz do wykonywania krzywej
zgodnoÊci reprodukcji.
Test UGRA-1982 posiada nast´pujàce elementy kontrolne:
- skal´ wielotonalnà,
- pole z mikroliniami,
- pola z punktami rastrowymi o g´stoÊci 80 pkt/cm o stopniu pokrycia co 10%,
- pola do kontroli przesuwania i dublowania,
- pola z mikropunktami o g´stoÊci 60 pkt/cm.
Skala wielotonalna oraz pole z mikroliniami sà stosowane do kontroli procesu wykonywania form drukowych. Pola z mikroliniami ∏àcznie z tabelà kopiowania umo˝liwiajà
oznaczenie zmiany stopnia pokrycia powierzchni na wykonanej formie drukowej bez
koniecznoÊci przeprowadzenia czasoch∏onnych pomiarów. Tabele kopiowania zawiera
podr´cznik normalizacji offsetowej (1).
Skala wielotonalna jest stosowana do oceny kontrastowoÊci warstwy kopiowej i do
uzupe∏niajàcej kontroli kopii negatywowej. Przy pomocy pól z punktami rastrowymi bada
si´ przyrost stopnia pokrycia powierzchni elementów rastrowych w czasie drukowania.
Pole do kontroli procesów przesuwania i dublowania
Przedstawia ewentualne b∏´dy powsta∏e w wyniku przesuwania i dublowania. Jednakowy
odcieƒ tych pól Êwiadczy o tym, ˝e nie nastàpi∏o dublowanie ani przesuwanie i mo˝liwe
jest dok∏adne zmierzenie przyrostu stopnia pokrycia elementów rastrowych w czasie
drukowania.
Skala wielotonalna oraz pole z mikroliniami sà stosowane do kontroli procesu
wykonywania form drukowych. Pola z mikroliniami ∏àcznie z tabelà kopiowania
umo˝liwiajà oznaczenie zmiany stopnia pokrycia powierzchni na wykonanej formie
drukowej bez koniecznoÊci przeprowadzenia czasoch∏onnych pomiarów. Tabele kopiowania zawiera podr´cznik normalizacji offsetowej (1).
Skala wielotonalna jest stosowana do oceny kontrastowoÊci warstwy kopiowej i do
uzupe∏niajàcej kontroli kopii negatywowej. Przy pomocy pól z punktami rastrowymi bada
si´ przyrost stopnia pokrycia powierzchni elementów rastrowych w czasie drukowania.
Pole do kontroli procesów przesuwania i dublowania
Przedstawia ewentualne b∏´dy powsta∏e w wyniku przesuwania i dublowania. Jednakowy
odcieƒ tych pól Êwiadczy o tym, ˝e nie nastàpi∏o dublowanie ani przesuwanie i mo˝liwe
jest dok∏adne zmierzenie przyrostu stopnia pokrycia elementów rastrowych w czasie
drukowania.
Test kontrolny FOGRA DKL (Druckkontrolleiste)
Test ten stosowany jest do sterowania wielobarwnego drukowania offsetowego
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próbnego i nak∏adowego . Pola pomiarowe umo˝liwiajà kontrol´ nast´pujàcych procesów
wykonania odbitek o g´stoÊci rastra od 69-80 pkt/cm oraz odbitek z rastrami stochastycznymi:
- wykonywania formy drukowej,
- ustalenia balansu barwnego,
- przyjmowania farby przez farb´,
- przesuwania i dublowania oraz
- ustalenie przyrostu stopnia pokrycia.

Test kontrolny
UGRA/FOGRA
„Reproduction
Test Chart
1998”

Test ten stosowany jest do kontroli regulacji skanera i wykonany jest na
przezroczystym lub na nieprzezroczystym pod∏o˝u. Za pomocà tego testu mo˝na kontrolowaç:
- odwzorowanie obrazu, a zw∏aszcza oddanie poszczególnych tonów,
odwzorowanie barwne i balans szaroÊci,
- budow´ obrazu, a zw∏aszcza obrazu czarnego otrzymanego przez nak∏adanie
obrazów kolorowych, ustawienie UCR,
- jakoÊç obrazu, a zw∏aszcza niew∏aÊciwy odcieƒ barwy, niew∏aÊciwy balans szaroÊci,
ziarnistoÊç obrazu itp.
Test Chart 1998 nie nadaje si´ do technologii sterowania kolorami (color management). W tym przypadku nale˝y zastosowaç test ITB 7.3 (wed∏ug normy ISO 12642) posiadajàcy 928 pól kontrolnych.
Oprócz testów analogowych dla drukowania offsetowego akcydensowego istniejà
testy do kontroli drukowania gazetowego oraz do kontroli rastowego drukowania
sitowego. Dalsze informacje na ten temat mo˝na uzyskaÊ pod w/w adresem internetowym.

Test
postscriptowy
UGRA/FOGRA

Test ten umo˝liwia kontrol´ zdolnoÊci reprodukcyjnych urzàdzeƒ postscriptowych.
Test posiada 7 grup funkcyjnych i mo˝e byç stosowany w postscriptowych drukarkach i
naÊwietlarkach. Test ten istnieje wy∏àcznie w postaci cyfrowej (digitalnej) i jest zaprogramowany w Postscripcie.
Wersja PS jest przekazywana bezpoÊrednio do RIPu albo do postscriptowej drukarki
lub naÊwietlarki. Wersja EPS (Encapsulated Post Script) nadaje si´ do wprowadzania programu do ∏amania albo do programu z wyciàgami barwnymi. Obydwie wersje sà dostarczane razem.
Test cyfrowy FOGRY do kontroli technologii od komputera do formy drukowej
W systemach od komputera do formy drukowej równie˝ potrzebne sà odpowiednie
Êrodki kontrolne w celu zabezpieczenia powtarzalnych form drukowych o wysokiej jakoÊci.
W technologii tej stosowane sà dane cyfrowe z ró˝nych programów i z ró˝nymi parametrami RIPu i naÊwietlarek. Stosowane sà ró˝ne p∏yty z ró˝nymi warunkami wywo∏ywania,
a jednoczeÊnie stawiane sà wysokie wymagania dotyczàce zgodnoÊci reprodukcji i powtarzalnoÊci procesów technologicznych.
Instytut FOGRA razem z Dave Elvinem z grupy Howson po obszernych badaniach
opracowa∏ test kontrolny nadajàcy si´ do stosowania praktycznego. Jest to udoskonalony
rozpowszechniany od 1990 r test postscriptowy UGRA/FOGRA który jest stosowany we
wszystkich drukarkach i naÊwietlarkach postscriptowych i dotychczas nic nie straci∏ na
swym znaczeniu.

Test cyfrowy
UGRA/Fogra
Druckkontrollistreifen
Version 1.6.
1998

Test cyfrowy UGRA/Fogra Druckkontrollistreifen Version 1.6. 1998
Ten test kontrolny jest stosowany do sterowania drukowania próbnego i
nak∏adowego przy kopiowaniu z diapozytywów lub negatywów o formacie równym p∏ycie
drukowej albo przy technologii od komputera do formy drukowej.
Test ten dzi´ki swej segmentowej budowie umo˝liwia szerokie zastosowanie.
Segment 1 s∏u˝y do kontroli iloÊci nanoszonej farby oraz do oceny zdolnoÊci przyjmowania farby. Segment 2 s∏u˝y do kontroli: równowagi farbowej, przesuwania, dublowania
oraz do oceny przyrostu stopnia pokrycia powierzchni.
Do kontroli w∏aÊciwego naÊwietlania nale˝y stosowaç test postscriptowy UGRA FOGRA
V1.5. W zale˝noÊci od drukowanego formatu mo˝na poszczególne segmenty (z których
najcz´Êciej stosowany jest segment 2) ∏àczyç ze sobà w dowolnej kolejnoÊci w celu zestawienia paska kontrolnego na ca∏y format drukowanego arkusza, stosujàc odpowiedni program do elektronicznego monta˝y.
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Ocena odbitek jest taka sama jak przy stosowaniu testów analogowych. Nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e dla dok∏adnego wyznaczenia przyrostu stopnia pokrycia
powierzchni nale˝y uwzgl´dniÊ aktualne wartoÊci na b∏onie fotograficznej jak i na formie
drukowej (przy CtP).
Test kontrolny mo˝e byç stosowany we wszystkich postscriptowych drukarkach
i naÊwietlarkach o rozdzielczoÊci minimum 600 dpi (punktów na cal).

Test medialny
UGRA/FOGRA

Test
postscriptowy
UGRA/FOGRA

Dalsze
zagadnienia
zwiàzane
z jakoÊcià
odbitek

W procesie przygotowania do drukowania i samego drukowania przekazywane sà
dane CMYK, które obejmujà stopnie pokrycia powierzchni poszczególnych farb (cyjan,
magenta, ˝ó∏ty, czarny).
Normy podajà ustalenia, które umo˝liwiajà w∏aÊciwà interpretacj´ danych CMYK
(2,3). Do testów kontrolnych, które bazujà na danych CMYK nale˝y test postscriptowy
UGRA/FOGRA V1.5 (do kontroli postscriptowych drukarek i naÊwietlarek), test cyfrowy
UGRA/FOGRA V1.6 (do kontroli druku próbnego i nak∏adowego) oraz tablice barwne
wg ISO 12642 (dawniej test T8.7/3 „Test Chart“). Przez pomiary 928 barwnych pól otrzymuje si´ dane wyjÊciowe, na podstawie których nast´pnie oblicza si´ profile do technologii
sterowania barwami (color management).
Obecnie dost´pne Êrodki do kontroli procesów przygotowawczych oraz do kontroli
cyfrowej odbitki próbnej by∏y wyposa˝one zbyt oszcz´dnie lub zbyt obszernie. Potrzebne
by∏y w∏aÊciwe Êrodki kontrolne, które obj´∏yby nie tylko kolory podstawowe ale równie˝
kolory uzyskane przez ich zmieszanie oraz które obj´∏yby oÊ szarà. T´ luk´ wype∏niajà testy
medialne UGRA/FOGRA (Medienkeile?) w postaci danych cyfrowych. W pierwszej kolejnoÊci opracowano tes medialny UGRA/FOGRA CMYK. S∏u˝y on kontroli tych danych
CMYK, które sà obecnie najcz´Êciej przekazywane. OczywiÊcie pola barwne na odbitce w
˝ale˝noÊci od techniki drukowania i stosowanego pod∏o˝a b´dà ró˝nie wyglàda∏y. Dla
wi´kszoÊci przypadków ju˝ ustalono jakie (w normalnym przypadku) powinno si´ uzyskaç
wartoÊci barwne CIELAB. Te dane przekazuje si´ do testu kontrolnego w postaci tabeli.
Dotychczas opracowano znormalizowane drukowanie offsetowe dla kopii pozytywowej
na 3 typowych papierach oraz drukowanie gazetowe dla kopii negatywowej. Dalsze
tabele sà opracowywane.
Przypuszczalnie zleceniodawcy w najbli˝szej przysz∏oÊci b´dà przekazywali mniej
informacji na temat samej technologii procesu, a dostarczane dane CIELAB b´dà mog∏y
byç wykorzystywane przez wszystkie technologie drukowania. Dostosowanie tych neutralnych danych CMYK dla danej technologii drukowania b´dzie nale˝a∏o do zadaƒ
zak∏ado poligraficznego. Zak∏ad ten przy pomocy technologii sterowania barw uwzgl´dni
swoje parametry produkcyjne jak technologi´ drukowania, rodzaj kopii (pozytywowa lub
negatywowa), g´stoÊç rastra, redukcj´ nadmairu koloru czrnego itp. Równie˝ ta medialnie neutralna droga nie mo˝e pozostaç bez kontroli i dlatego potzebny jest test medialny
UGRA/FOGRA dla w∏aÊciwego przejÊcia od przygotowalni do drukowania.
Przy pomocy przedstawionych Êrodków kontrolnych mo˝liwa jest mi´dzyoperacyjna
kontrola jakoÊci w czasie poszczególnych etapów technologicznych. W przypadku
przekroczenia zakresu poszczególnych parametrów technicznych mo˝na przeprowadziç
odpowiednià korekt´.
Wysoka jakoÊç odbitek jest ÊciÊle zwiàzana z jakoÊcià urzàdzeƒ produkcyjnych a
zw∏aszcza maszyny drukowej. Oznacza to, ˝e tylko przy pomocy odpowiednio wyregulowanej maszyny drukujàcej mo˝na uzyskaç jakoÊciowo dobrà odbitk´ przy stosunkowo
niskich kosztach.
Przy odbiorze maszyny drukujàcej koniecznie nale˝y przeprowadziç odpowiednie
badania, by móc oceniç dokladnoÊç pray maszyny oraz jakoÊç wykonanej odbitki (5).
Wiele zak∏adów poligraficznych stosuje do oceny maszyny w∏asne formy testowe oraz
w∏asne kryteria oceny maszyny. Cz´sto przy odbiorze maszyny zwraca si´ uwag´ tylko na
jakoÊç wykonanej odbitki, co jest niewystarczajàce do obiektwnej oceny maszyny.
Zwiàzek Drukarzy Niemieckich (Bundesverband Druck E.V.) przy wspó∏pracy z
Instytutem FOGRA opublikowa∏ kilka prac, które sà dost´pne w postaci podr´czników i
dotyczà drukowania zwojowego, arkuszowego i zwojowego drukowania formularzy bez
koƒca (6, 7 i 8).
Ustalone tam parametry jakoÊciowe mogà byç pomocne przy stawianiu wymagaƒ
technicznych przy kupowaniu maszyn. Ponadto podano tam metodyk´ badania przy
odbiorze maszyn i szczegó∏owy sposób przeprowadzenia poszczególnych badaƒ.
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W∏aÊciwoÊci maszyny zale˝à od pojedynczych parametrów. Jednak nie jest mo˝liwe
szczegó∏owe badanie wszystkich parametrów, gdy˝ przekroczy∏oby to wszsytkie finansowe i czasowe warunki odbioru maszyny. Z wielkiej iloÊci pojedynczych parametrów
nale˝y wybraç parametry najistotniej wp∏ywajàce na ocen´ maszyny.
Ogólnie przy odbiorze maszyny nale˝y przeprowadziç badania mechaniczne i badania technologiczne (drukowe).
Je˝eli chodzi o badania mechaniczne, to niestety nie mo˝na przeprowadziç wszystkich badaƒ, gdy˝ przepisy bezpieczeƒstwa utrudniajà lub uniemo˝liwiajà zamontowanie
urzàdzeƒ pomiarowych w maszynie drukujàcej. Takie badania jak np. badanie otaczania
cylindrów drukowych nale˝y przeprowadziç przy produkcji poszczególnych cz´Êci lub te˝
w czasie monta˝u maszyny. Miejsce i czas poszczególnych badaƒ nale˝y uzgodniç z
dostawcà maszyny i ustaliç odpowiedni plan badaƒ. jeÊli badanie otaczania jest udokumentowane u dostawcy mo˝na zrezygnowaç z czasoch∏onnych i tym samym drogich
badaƒ. Mo˝na wtedy przeprowadziç niektóre badania wyrywkowe. JeÊli wyniki tych badan
sà zgodne z wynikami badaƒ dostawcy mo˝na zrezygnowaç z dalszych badaƒ. JeÊli uzyska si´ niezgodne wyniki nale˝y przeprowadziç badanai szczegó∏owe wszystkich cylindrów.
W czasie badaƒ technologicznych nale˝y przy pomocy form testowych okreÊliç parametry
techniczne drukowania. Instytut FOGRA oferuje znormalizowany program odbioru
maszyny, który zawiera podstawowe parametry do oceny jakoÊci drukowania.
Podstawowy program badania mo˝na uzupe∏niç przez dalsze parametry techniczne.
Wynik badania maszyny zale˝y równie˝ od warunków próbneg drukowania. Du˝y
wp∏yw na wynik drukowania majà obciàgi gumowe, formy drukowe, farby oraz roztwór
nawil˝ajàcy. Drukowanie testowe nale˝y dostosowaç jak najbardziej do warunków danego
zak∏adu i dlatego nale˝y sprawdziç, czy materia∏y stosowane w danym zak∏adzie
odpowiadajà normalnym warunkom produkcyjnym. W przypadkach wàtpliwych nale˝y
przeprowadziç próby drukowania wg zaleceƒ dostawcy lub te˝ nale˝y powtórzyç
drukowanie. OczywiÊci nale˝y zmierzyç warunki klimatyczne w czasie drukowania
testowego, które nale˝y zaprotoko∏owaç.
W celu storzenia mo˝liwoÊci ewentualnego póêniejszego powtórzenia drukowania
testowwego nale˝y ustaliç najwa˝niejsze czynniki wp∏ywajàce na wynik drukowania.
Metody badania, stosowane urzàdzenia pomiarowe oraz wymagane parametry techniczne przy kontroli maszyn oraz przy przeprowadzaniu drukowania testowego sà
szczegó∏owo opisane w naszych podr´cznikach. W czasie odbioru maszyny zostaje
sprawdzone jej dzia∏anie i zostaje ona dopuszczona do produkcji.

Podsumowanie

Kontrola jakoÊci drukowania od procesów przygotowawczych do procesu drukowania bazuje – tak jak to przedstawiono – na kilku zasadach:
1. Metody kontrolne z okreÊlonymi parametrami i ich tolerancjami tworzà okreÊlony system kontrolno-sterujàcy. Poprzez normy ISO system ten zosta∏ uznany na skal´ mi´dzynarodowà. ustalono wprawdzie sztywne regu∏y, ale dzi´ki ustalonym zasadom osoby
lub firmy stosujàce system kontrolny mogà uzyskaç znaczne korzyÊci. Normalizacja procesu prowadzi do wi´kszej pewnoÊci produkcyjnej, do bezstresowej produkcji, do
obni˝enia kosztów i do oszcz´dnoÊci czasowych oraz do podniesienia jakoÊci
wydrukowanych odbitek.
2. System Êrodków kontrolnych dostosowany do normalizacji procesu technologicznego
umo˝liwia efektywnà kontrol´ jakoÊci w czasie fotoreprodukcji, drukowania oraz dalszej
obróbki odbitek. Niektóre Êrodki kontrolne, jak np. testy kontrolne sà cz´Êcià kompleksowego systemu zabezpieczania wysokiej jakoÊci. Przy pomocy tych Êrodków kontrolnych istnieje mo˝liwoÊç zbadania jakoÊci w czasie poszczególnych etapów procesu produkcyjnego. W przypadku przekroczenia zakresu parametrów podanych przez normy
ISO mo˝na przeprowadziç odpowiednià korekt´.
3. System badania maszyn drukujàcych umo˝liwia dok∏adnà ocen´ maszyny. Pozytywna
ocena maszyny umo˝liwia jakoÊciowo dobrà i ekonomicznà produkcj´.
Kontrola jakoÊci od procesów przygotowawczych a˝ do drukowania nak∏adowego
jest znacznie taƒsza ni˝ koszty powstalw w wyniku reklamacji gotowego produktu.
Konsekwentnie zastosowana kontrola jakoÊci jest znacznie mniej k∏opotliwa ni˝ szukanie
b∏´dów produkcyjnych powstajàcych cz´sto w czasie produkcji bez stosowania systemu
kontrolnego.
Kontrola jakoÊci prowadzi do podniesienia jakoÊci, a to jest to, co zak∏ad nie tylko
chce, ale równie˝ musi osiàgnàç.

276

Literatura

1. Handbuch zur Standardisierung des Offsetdruckes (Podr´cznik normalizacji drukowania
offsetowego). Wiesbaden, Bundesverband Druck E.V., 1989.
2. Norma DIN/ISO 12647-1, 1998. Graphische Technik – Prozeßkontrolle für die
Herstellung von Raster-Farbauszüngen, Andruck, Prüfdruck und Auflagendruck. Teil 1:
Parameter und Meßmethoden (Technika poligraficzna. Kontrola procesu wykonywania
rastrowych wyciàgów barwnych. Druk próbny i nak∏adowy. Cz´Êç 1: Parametry i metody
badaƒ). Berlin: Beuth Verlag.
3. Norma DIN/ISO 12647-2: 1998. Graphische Technik – Prozeßkontrolle für die
Herstellung von Raster-Farbauszüngen, Andruck, Prüfdruck und Auflagendruck. Teil 2:
Flachdruckverfahren. (Technika poligraficzna. Kontrola procesu wykonywania rastrowych wyciàgów barwnych. Druk próbny i nak∏adowy. Cz´Êç 2: Technologia drukowania p∏askiego). Berlin: Beuth Verlag.
4. F. Dolezalek: FOGRA PMS-I und UGRA-Offset-Testkeil 1982 (Testy FOGRA PMS-I I UGRA1982). München: FOGRA, 1985 – Praxis Report.
5. F. Betzler: Abnahme einer Druckmaschine – worauf kommt es an? (Odbior maszyny
drukowej – na co nale˝y zwróciç uwag´? referat na sympozjum Instytutu FOGRA
„Pomiary w czasie drukowania”) München 1997. Zestaw referatów FOGRA 1997, s. 7078.
6. Handbuch zur technischen Abnahme von Akzidenz-Rollenoffsetmaschinen. (Podr´cznik
odbioru maszyn akcydensowych zwojowych) Wiesbaden, Bundesverband Druck E.V.,
1996.
7. Handbuch zur technischen Abnahme von Bogenoffsetdruckmaschinen. (Podr´cznik
odbioru maszyn offsetowych arkuszowych) Wiesbaden, Bundesverband Druck E.V.,
1996.
8. Handbuch zur Planung, Bestellung und Abnahme von Endsrotationen (Podr´cznik
planowania, zamawiania i odbioru maszyn zwojowych do drukowania formularzy bez
koƒca.) Wiesbaden, Bundesverband Druck E.V., 1995.

277

Jacek Swornowski

ROLA SITODRUKU
WE WSPÓ¸CZESNEJ
POLIGRAFII

„Druk sitowy, sitodruk - drukowanie za pomocà wzorników w postaci ram obciàgnietych
gazà jedwabnà, która pokryta b∏onà nie przepuszcza farby drukarskiej i pozostawia wolne
miejsce na wzór; przez te wolne miejsca farba zostaje przeciÊni´ta na materia∏, dzi´ki
czemu uzyskuje si´ na nim barwne odbicie wzoru“.
Leksykon Naukowo-Techniczny z suplementem.
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974 r.
„Drukowanie sitowe (druk filmowy, filmodruk, sitodruk) - technika dodatkowa drukowania bezpoÊredniego, w której forma drukowa ma postaç sita z zakrytymi powierzchniami
niedrukujàcymi; farb´ przeciska si´ za pomocà rakla przez ods∏oni´te oczka sita na
powierzchni´ (papier, blach´, tkanin´ itp.)“
Encyklopedia Popularna PWN - Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1991r.
Tak brzmià cytaty o najstarszej dziedzinie druku.
Szanowni Paƒstwo,
Jako Prezes Stowarzyszenia Sitodrukarzy Polskich mam zaszczyt reprezentowaç na obecnym Kongresie Poligrafów Polskich szerokie grono osób pracujàcych w najstarszej
dziedzinie poligrafii jakà jest sitodruk.Powsta∏ on w Chinach blisko 5000 lat temu i tak jak
wtedy równie˝ i dziÊ forma drukowa ma postaç sita. Wiek XIX i XX to okres wielkiego rozwoju ró˝nych dziedzin przemys∏u Êwiatowego, pojawi∏o si´ ogromne zapotrzebowanie na
sitodruk. Jako coraz bardziej znaczàca dziedzina poligrafii, sitodruk rozwinà∏ si´ do
postaci olbrzymiego przemys∏u, który na sta∏e zajà∏ miejsce wÊród poszczególnych technik
drukarskich. Ró˝norodnoÊç pod∏o˝y, na których stosowany jest sitodruk sprawia, i˝ ta
metoda druku jest najtrudniejszà technologià poÊród reprezentowanych tu dziedzin
poligrafii. Ró˝norodnoÊç zapotrzebowania wielu ga∏´zi przemys∏u stawia wcià˝ nowe
wymagania przed producentami i drukarzami. Przed producentami maszyn i urzàdzeƒ z
uwagi na koniecznoÊç dostosowania si´ do wymogów, jakimi sà, ró˝ne formy przedmiotów drukowanych, zaÊ przed producentami farb i Êrodków pomocniczych z uwagi na
koniecznoÊç dostosowania si´ do ró˝norodnych pod∏o˝y, nie pomijajàc przy tym ogromnego nacisku, jaki k∏adzie si´ w ostatnich latach na stworzenie przemys∏u sitodrukowego
przyjaznego Êrodowisku.
Na szerokà skal´ sitodruk wykorzystywany jest w ró˝nych ga∏´ziach przemys∏u. I tak:
- W przemyÊle motoryzacyjnym - przy produkcji szyb samochodowych, desek
rozdzielczych ró˝nego rodzaju, prze∏àczników i oznaczeƒ zarówno widocznych
go∏ym okiem, jak i tych schowanych w zakamarkach samochodów;
- W przemyÊle elektronicznym - przy produkcji m. in. obwodów drukowanych,
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uk∏adów scalonych i prze∏àczników membranowych;
- W przemyÊle fonograficznym - przy druku p∏yt kompaktowych i kaset magnetofonowych;
- Na sta∏e sitodruk zakorzeni∏ si´ w przemyÊle ceramicznym przy produkcji i zdobieniu ceramiki;
- Przemys∏ tekstylny wykorzystuje sitodruk do bogatego zdobienia swoich wyrobów,
w przemyÊle kosmetycznym natomiast wielkà rol´ odgrywa przy produkcji
opakowaƒ.Nie wymieni∏em tu wielu innych ga∏´zi przemys∏u, w których bez sitodruku trudno by∏oby si´ obejÊç.
Osobnym wielkim rynkiem dajàcym pole do popisu dla sitodruku jest wszechobecny
rynek reklamy. Bilbordy, europlakaty, plakaty, banery reklamowe, kasetony podÊwietlane,
flagi, druk ró˝nego rodzaju tablic reklamowych, stojaków itp. druki wielkoformatowe.
Wielkà i niezastàpionà rol´ odgrywa sitodruk przy produkcji i zdobieniu upominków
reklamowych, jest to olbrzymi rynek wykorzystywany przez ma∏ych i wi´kszych
przedsi´biorców do reklamy swoich firm.
Sitodruk, ze wzgl´du na swoje zastosowanie, jest technologià niezastàpionà i rozwojowà. ˚adna z pozosta∏ych dziedzin poligrafii nie wykszta∏ci∏a przez lata tak bogatego
zastosowania. Sprz´t, stosowany do produkcji, przez lata ulega∏ stopniowej modernizacji
ze wzgl´du na potrzeby rynku. Nale˝a∏o dostosowaç urzàdzenia nie tylko do druku na
trudnych pod∏o˝ach, które bezpoÊrednio przed drukiem lub po nim nale˝y poddaç ró˝nej
obróbce i uszlachetnianiu. Urzàdzenia te, drukujàce w odpowiednich technologiach
muszà byç przeznaczone do druku wielkoformatowego i wielkonak∏adowego.
Dzi´ki wdra˝aniu nowoczesnych technologii, m.in. druk w technologii UV, mo˝liwe
jest obecnie stosowanie wysokich liniatur, nawet do 200 l/cm. Wspomniana tu technologia druku farbami UV jest ma∏o rozpowszechniona, ze wzgl´du na wysokie koszty
wdro˝enia, lecz nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ jest to technologia nie tylko dajàca szerokie
mo˝liwoÊci, lecz tak˝e w du˝ym stopniu ekologiczna.W olbrzymim skrócie: sitodruk ze
wzgl´du na ró˝norodnoÊç, pod∏o˝y stosowany jest jako dziedzina drukowania bezpoÊredniego lub poÊredniego. Drukowanie bezpoÊrednie jest stosowane na pod∏o˝a, na których
polimeryzacja nast´puje poprzez odparowanie rozcieƒczalników lub poprzez
promieniowanie UV. Drukowanie poÊrednie a nast´pnie transfer, sublimacja lub flock.
Z tym wszystkim muszà sobie poradziç tak zwani sitodrukarze, niedocenieni, do
niedawna traktowani jako druga kategoria poligrafów.
Z chwilà nadejÊci przemian spo∏eczno-politycznych w naszym kraju, sitodruk sta∏ si´
bardziej dost´pny, jednak˝e trafi∏ na bariery. Najpowa˝niejsza z nich to edukacja. ˚adna
ze szkó∏ w naszym kraju nie kszta∏ci fachowców poligrafów-sitodrukarzy.
Ârodowisko sitodrukarzy mo˝e tylko pozazdroÊciç innym ga∏´ziom poligrafii, i˝ mogà
liczyç na lepiej czy gorzej, ale wykszta∏conych absolwentów szkó∏ poligraficznych. Rynek
wymusza∏ na naszej grupie zawodowej koniecznoÊç podnoszenia kwalifikacji, których ze
wzgl´du na przepaÊç technologicznà musimy szukaç w krajach bardziej rozwini´tych.
Kilkudniowe kursy, szkolenia i sympozja organizowane w Szwajcarii, Niemczech,
W∏oszech czy Stanach Zjednoczonych, nie zaspokojà potrzeb wynikajàcych z braków
wiedzy i doÊwiadczenia, nie tylko w aspekcie podnoszenia jakoÊci oraz konkurencyjnoÊci
naszych wyrobów, ale i ekologii i kultury pracy. Tylko nieliczni przedstawiciele wiodàcych
firm w kraju mogà pozwoliç sobie na szkolenie swej kadry za granicà, a zdobytà w ten
sposób wiedz´ przekazujà uczniom ze szkó∏ poligraficznych niejako wyr´czajàc je w
kszta∏towaniu nowej kadry.
W roku 1994 z inicjatywy kilku przedstawicieli Êrodowiska sitodrukarzy, powsta∏o
Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich, którego pierwszym Prezesem zosta∏ wybrany prof.
Andrzej Smoczyƒski, kierownik pracowni sitodruku przy Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Sztuk
Plastycznych w ¸odzi.
Trzeba tu nadmieniç, i˝ jest to w zasadzie jedyna placówka w naszym kraju szkolàca sitodrukarzy. Jednak˝e szkolenia te majà ograniczony charakter.
Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia sta∏a si´ konsolidacja Êrodowiska sitodrukarzy oraz producentów urzàdzeƒ do sitodruku a tak˝e upowszechnianie wiedzy. SSP
prowadzi równie˝ dzia∏alnoÊç edukacyjnà, lecz skromne Êrodki finansowe zmuszajà nas do
ograniczenia si´ do dwóch lub trzech prezentacji czy treningów, rocznie w wybranych
dziedzinach.
Podczas Walnego Zgromadzenia w 1995 roku w Wiedniu, Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich zosta∏o przyj´te do Europejskiej Federacji Sitodrukarzy FESPA, zrzeszajàcej producentów oraz Krajowe Stowarzyszenia Sitodrukarzy z ca∏ej Europy.
W dwa lata póêniej Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich otrzyma∏o pomoc z tej
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organizacji w postaci wspólnego zorganizowania Mini FESPY w Warszawie, która odby∏a
si´ w listopadzie 1997 roku. Wystawa ta mia∏a na celu szerokie rozpropagowanie sitodruku w naszym kraju.
Wydarzenie to przyciàgn´∏o do Warszawy zarówno krajowych producentów farb,
maszyn i urzàdzeƒ, jak i przedstawicieli producentów tej dziedziny poligrafii z ca∏ej
Europy, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych. Nie zabrak∏o równie˝ sitodrukarzy
praktyków, którzy dzielili si´ wiedzà na zorganizowanych w trakcie trwania Mini FESPY
sympozjach.Wystawa zakoƒczy∏a si´ ogromnym sukcesem, przyczyniajàc si´ do poszerzenia wiedzy o sitodruku i roli, jakà odgrywa on w dzisiejszej poligrafii, natomiast
dochód z imprezy zasili∏ bud˝et Stowarzyszenia. Innym aspektem wzrostu znaczenia sitodruku jest zainteresowanie naszym rynkiem Êwiatowych firm pracujàcych dla przemys∏u
sitodrukowego oraz firm pracujàcych w tej technologii.
Sta∏à pozycj´ na naszym rynku zajmujà takie firmy jak SEFAR, SAATI - szwajcarski i
w∏oski producent siatek do sitodruku, niemieckie firmy - MARABU, PR’LL, KIWO, angielskie
APOLLO i SERICOL ten ostani zdecydowa∏ si´ na wybudowanie w Warszawie centralnego
magazynu swoich wyrobów wa˝nà rol´odgrywajà amerykaƒski WILFLEKS, RUTLAND,
M&R - potentat w dziedzinie produkcji maszyn i urzàdzeƒ do sitodruku, duƒski CPS, belgijski UNICO, w∏oskie ARGON i MANOUKIAN, jak równie˝ szwajcarska firma FOTECO czy
japoƒska NBC - producent siatek.
Wymienione firmy sà tylko niektórymi spoÊród zagranicznych firm, dzia∏ajàcych na
rynku polskim, stale umacniajàcych swojà pozycj´.
Jak w porównaniu wyglàda rynek polskich producentów farb, maszyn i urzàdzeƒ do
sitodruku ? Spostrze˝enia sà ró˝ne. Jedyny krajowy producent farb do sitodruku, Gdaƒska
Fabryka Farb, jeszcze produkuje i ma zapotrzebowanie na swoje wyroby. OczywiÊcie na
takim poziomie, na jaki pozwala jej zainwestowaç w∏asny kapita∏ w badania nad
unowoczeÊnianiem swoich wyrobów.
Krajowi producenci maszyn i urzàdzeƒ do sitodruku wydajà si´ byç w lepszej kondycji. Takie firmy jak APED z Krakowa, BESTEL i OLTRONIK z Poznania czy MIKON z Warszawy,
produkujà urzàdzenia na bardzo przyzwoitym poziomie, zaspakajajàc w du˝ej cz´Êci rynek
krajowy. Dowodem, i˝ nie sà to z∏e urzàdzenia mo˝e byç fakt, i˝ cz´Êç swych wyrobów
sprzedajà od lat do krajów sàsiednich i na rynki Unii Europejskiej.
Za kilka lat i my staniemy si´ cz∏onkami Unii Europejskiej, przed nami pojawià si´ kolejne bariery. Musimy byç przygotowani na ostrà konkurencj´, ale przede wszystkim musimy
prze∏amaç od lat panujàce zaniedbania w dziedzinie ekologii, gdy˝ tu upatrywa∏bym
jedno z najwi´kszych zagro˝eƒ w funkcjonowaniu sitodruku.
Jako Prezes SSP, które jest, jak ju˝ wspomnia∏em zrzeszone w Europejskiej Federacji
Sitodruku, corocznie bior´ udzia∏ w Walnym Zgromadzeniu Prezesów Krajowych
Stowarzyszeƒ Sitodrukarzy. W sprawozdaniach przez przedstawicieli poszczególnych krajów w wielkim stopniu k∏adzie si´ nacisk na rozwój tej technologii, na ochron´ Êrodowiska
i kultur´ pracy, z tym ˝e w krajach tych rzàdy poszczególnych paƒstw dotujà, dofinansowujà i stwarzajà programy wspólnie z sitodrukarzami, dbajàc o swoje rynki pracy,
chroniàc swój rynek.
Pytam - czy za nasze ci´˝ko wypracowane podatki, które mamy przyjemnoÊç p∏aciç
ku pomyÊlnoÊci naszej Ojczyzny, mamy dostosowywaç si´ do kolejnych zarzàdzeƒ ministerialnych? OczywiÊcie tak. Tyle tylko, i˝ obowiàzki nale˝y roz∏o˝yç równomiernie.
Nie chcemy oczywiÊcie przyjmowaç postawy roszczeniowej, bo nie jest to naszym
celem, jednak˝e bioràc pod uwag´, i˝ sitodruk w naszym kraju b´dzie si´ rozwija∏, oczekujemy pomocy w umo˝liwieniu rozpowszechniania wiedzy merytorycznej.
Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich posiada szerokie kontakty zagraniczne.
Wynikajà z tego mo˝liwoÊci sprowadzenia ciàgle niedost´pnej w naszym kraju literatury
fachowej.
Podczas trwania Europejskiej Wystawy Przemys∏u Sitodrukowego w Monachium w
czerwcu tego roku, mia∏em przyjemnoÊç dyskutowaç z przedstawicielami FESPYEuropejskiej Federacji Sitodruku i ESMY - Federacji Producentów Maszyn i Urzàdzeƒ do
Sitodruku, o pomocy tych organizacji w edukacji sitodrukarzy w naszym kraju.
Odzew by∏ natychmiastowy. OtrzymaliÊmy propozycj´ sta∏ych szkoleƒ z dziedzin w
sitodruku nas interesujàcych.
Chcia∏bym sprowokowaç przedstawicieli szkó∏ i uczelni do podj´cia tematu. Byç mo˝e
uda nam si´ wyszkoliç kilku nauczycieli, którzy zdobytà wiedz´ przeka˝à swoim uczniom.
Stworzymy program nauczania, który b´dzie procentowa∏ w latach nast´pnych.
Organizacje, które nam pomagajà nie ukrywajà, ˝e ich faktycznym celem jest ekspansja na rynek polski. OczywiÊcie z∏udnym by∏oby sàdziç, i˝ obronimy si´, wcale nie mamy
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takiego zamiaru.
Po prostu ten przemys∏ przewy˝sza nas technologicznie, chocia˝by w dziedzinie
chemii, farb i akcesoriów do sitodruku. Oni tworzyli przemys∏, kiedy myÊmy produkowali
za pomocà sitodruku wysokonak∏adowe ‘’bibu∏y’’.
Szanowni Paƒstwo,
MyÊl´, i˝ z mojego krótkiego wystàpienia niezbicie wynika, i˝ sitodruk jest przemys∏em o ogromnych mo˝liwoÊciach rozwojowych, stanowiàc bardzo powa˝nà ga∏àê
poligrafii, którà nale˝y wspieraç, tworzàc przy okazji nowe miejsca pracy.
Choç druk cyfrowy zabra∏ sitodrukarzom nieznacznà cz´Êç zleceƒ, to sitodruk nadal
pozostaje niezastàpiony w wielu ga∏´ziach przemys∏u i reklamie.

Dzi´kuj´ Paƒstwu za uwag´
Prezes Stowarzyszenia Sitodrukarzy Polskich
Jacek Swornowski
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Berhard Grob

Z DRUKIEM
FLEKSOGRAFICZNYM
I WKL¢S¸YM
W NAST¢PNE TYSIÑCLECIE

Niniejszy artyku∏ dotyczy nowych tendencji w druku opakowaƒ. Drukowanie opakowaƒ
podlega wcià˝ bardzo wielkim zmianom, przede wszystkim w przemyÊle fleksograficznym.
Aby lepiej zrozumieç owe zmiany, nale˝y spojrzeç na wczeÊniejszy rozwój tej ga∏´zi
poligrafii.

Przesz∏oÊç
Wiele lat temu ka˝da technologia drukowania mia∏a przypisany zakres wyrobów wyznaczony g∏ównie przez charakter pod∏o˝a i wymagania jakoÊci. Technologia offsetowa, ze
swoimi dobrze okreÊlonymi normami, by∏a u˝ywana g∏ównie do prac ma∏oi Êrednionak∏adowych na kartonie i papierze o wysokiej jakoÊci. Druk wkl´s∏y by∏ u˝ywany
szeroko do prac o najwy˝szej jakoÊci na ró˝nych pod∏o˝ach, z roli na rol´, szczególnie dla
du˝ych nak∏adów. Fleksografia by∏a równie˝ u˝ywana w szerokim zakresie pod∏o˝y, jednak
przy znacznie ni˝szej rozdzielczoÊci i jakoÊci. Ka˝da z tych technologii drukowania posiada∏a swój rynek, nie konkurujàc zbytnio z innymi.

Zmiany
W ciàgu ostatnich pi´ciu lat, przede wszystkim fleksografia przesz∏a bardzo wielkie zmiany. Na rynek wprowadzano cieƒsze p∏yty, zdolne do drukowania znacznie wy˝szych
rozdzielczoÊci. Technologia Computer-to-Plate i mo˝liwoÊç ∏àczenia ró˝nych metod rastrowania, umo˝liwi∏y osiàgni´cie przez fleksografi´ jakoÊci porównywalnej do
wkl´s∏odruku. Liniatury cylindrów Anilox ros∏y i jednoczeÊnie mala∏a obj´toÊç
ka∏amarzyków. Nowe farby o wysokiej g´stoÊci, w szczególnoÊci farby UV, umo˝liwiajà
drukowanie z takimi samymi g´stoÊciami optycznymi, przy znacznie mniejszych iloÊciach
przenoszonej farby. Przyczyni∏o si´ to do znacznej redukcji przyrostów punktów rastrowych na ró˝nych pod∏o˝ach, przy zastosowaniu jednego rodzaju farby. Nowe generacje taÊm monta˝owych dwustronnie klejàcych, sà bardziej stabilne wymiarowo oraz
dost´pne w szerokim wyborze twardoÊci i gruboÊci. Konstrukcje maszyn drukujàcych sà
coraz lepsze. Nowoczesne maszyny pozwalajà na szybkà zmian´ prac i ich powtarzalnoÊç.
Te daleko idàce ulepszenia technologii druku fleksograficznego mia∏y wp∏yw na zmian´
sposobu dzia∏ania drukarzy i klientów. O ile w przesz∏oÊci o wyborze tej czy innej technologii drukowania decydowa∏a mo˝liwa do osiàgni´cia jakoÊç, to obecnie coraz wi´kszà
rol´ odgrywa elastycznoÊç, czas jaki up∏ynie od zamówienia do gotowego produktu i w
koƒcu, co nie mniej wa˝ne - cena.
Przy tych zmianach, drukowanie fleksograficzne nie tylko konkuruje ze swojà siostrzanà
technologià - wkl´s∏odrukiem, lecz tak˝e z offsetem. Lecz co powoduje, ˝e drukowanie
fleksograficzne jest tak efektywne?
Aby odpowiedzieç na te pytania, najlepiej porównaç technologie.

Offset,
a fleksografia
Offset wcià˝ posiada t´ zalet´, ˝e jest technologià o najlepiej okreÊlonych standardach i
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jest powszechnie stosowany na Êwiecie. Choç inwestycja poczàtkowa w maszyn´ jest
wy˝sza, to jednak drukowanie zlecenia offsetem wydaje si´ mniej kosztowne, ni˝ przy
druku fleksograficznym.
Przygotowanie materia∏u jest taƒsze, gdy˝ istnieje wiele doÊwiadczonych przygotowalni
reprodukcyjnych. P∏yty offsetowe sà znacznie taƒsze, ni˝ p∏yty fotopolimerowe i proces
pozwala na drukowanie z wy˝szà rozdzielczoÊcià.
Tym niemniej wa˝ne jest, aby nie patrzeç na drukowanie jako takie. Maszyny offsetowe
majà sta∏e powtarzanie, gdy˝ nie mo˝na zmieniç Êrednicy cylindra. Mo˝e to doprowadziç
do nadmiernych odpadów, w zale˝noÊci od kszta∏tu projektu drukowanego zlecenia.
Dalsza obróbka w wi´kszoÊci przypadków nast´puje off-line, a zatem istnieje potrzeba
magazynowania w∏asnej produkcji. Potrzeba te˝ wi´kszej iloÊci pracowników. Technologia
offsetowa ma te˝ ograniczenia zwiàzane z zakresem mo˝liwych do zadrukowywania
pod∏o˝y. IloÊci nadawanej na pod∏o˝e farby sà znacznie mniejsze ni˝ w przypadku fleksografii. Trzeba równie˝ kontrolowaç równowag´ woda/farba, a tak˝e wartoÊç pH. Py∏
papierowy odk∏ada si´ obciàgach gumowych i wp∏ywa na przenoszenie farby oraz jakoÊç
wydruku.
Z drugiej strony fleksografia umo˝liwia drukowanie na wi´kszoÊci pod∏o˝y konfekcjonowanych w roli. Obwód cylindra formowego mo˝e byç tak dobrany, aby zminimalizowaç iloÊç odpadów. Podczas produkcji, w szczególnoÊci przy u˝ywaniu farb UV, nie
modyfikuje si´ konsystencji farb. Przenoszenie i sucha pozosta∏oÊç farby jest du˝o wi´ksza,
a zatem mo˝na uzyskaç znacznie ostrzejszy, bardziej intensywny wydruk. Dalsza obróbka
(uszlachetnianie) druku w linii, pozwala na uzyskanie produktu finalnego w jednym
przejÊciu przez maszyn´.
JakoÊç uzyskiwana we fleksodruku zale˝y nie tylko od doÊwiadczenia operatora, lecz tak˝e
od wiedzy i doÊwiadczenia przygotowalni.

Druk wkl´s∏y
a fleksografia
Debata na temat druku wkl´s∏ego i fleksografii staje si´ coraz wa˝niejsza. W przesz∏oÊci
by∏o nie do pomyÊlenia, aby operator maszyny wkl´s∏odrukowej doceni∏ fleksodruk; obecnie istnieje coraz wi´cej firm wykorzystujàcych obydwie technologie. Obydwie technologie znalaz∏y w∏aÊciwe dla siebie miejsce na rynku, obecnie w przypadku ka˝dego zlecenia
nale˝y oceniç, która technologia drukowania b´dzie najbardziej odpowiednia ze wzgl´du
na jakoÊç i koszt produkcji.
We flekso- i wkl´s∏odruku mo˝na dopasowywaç obwód cylindra do zlecenia i zminimalizowaç w ten sposób iloÊç odpadów. We wkl´s∏odruku mo˝na uzyskaç wi´kszà rozdzielczoÊç, ni˝ we fleksografii, przy wi´kszych iloÊciach przenoszonej farby. Do zadrukowywania mo˝na u˝ywaç szerokiej gamy pod∏o˝y; warunkiem koniecznym jest wysoka jakoÊç
powierzchni pod∏o˝a. Druki majà sta∏à i powtarzalnà jakoÊç.
G∏ównà wadà druku wkl´s∏ego sà wysokie koszty samej maszyny drukujàcej i cylindrów
drukowych dla ka˝dego koloru i projektu. Ze wzgl´dów ekonomicznych drukowanie tà
technologià ogranicza si´ tylko do du˝ych nak∏adów. Maszyny mogà pracowaç przy
wy˝szej szybkoÊci, co czyni je odpowiednimi dla du˝ych nak∏adów. Zatem bardziej ekonomiczne jest dalsze przetwarzanie druku off-line i wykorzystanie czasu na drukowanie z
roli na rol´. Przygotowanie form drukowych jest bardzo czasoch∏onne i zmniejsza
konkurencyjnoÊç wkl´s∏odruku, gdy wymagany jest krótki czas od zlecenia do realizacji.
Z drugiej strony, we fleksodruku istnieje szereg parametrów, które mogà spowodowaç
obni˝enie koƒcowej jakoÊci produktu: w∏aÊciwe u∏o˝enie formy, gruboÊç/jakoÊç
fotopolimeru i pianki, w∏aÊciwe naÊwietlenie i wywo∏anie p∏yty oraz doÊwiadczenie
drukarza.

Chwila obecna
Dzisiejsi drukarze spotykajà si´ z nowymi wymaganiami.
WielkoÊci nak∏adów produkcji opakowaƒ znacznie zmala∏y. Powodem sà cz´stsze zmiany
projektów graficznych opakowaƒ, jak równie˝ tendencja do zmniejszania zapasów przez
detalistów. Klienci chcà produkcji dok∏adnie na czas oraz taƒszego produktu.
Cz´sto uniwersalny charakter produktów opakowaƒ wymaga zastosowania nowych i
z∏o˝onych technologii uszlachetniania, aby zwi´kszyç koƒcowà wartoÊç produktu.
Choç druk offsetowy by∏ odpowiedni dla ma∏ych nak∏adów, to jednak nie spe∏nia∏ wystarczajàco wymagaƒ drukowania opakowaƒ. Ta nowa sytuacja rynkowa stworzy∏a zapotrzebowanie na maszyny drukujàce o Êredniej szerokoÊci. Wymaganie takie spe∏nili producenci dwóch typów maszyn.
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Po pierwsze, producenci maszyn do drukowania etykiet, którzy mieli doÊwiadczenie w
ró˝nych technologiach drukowania, zacz´li produkowaç maszyny zdolne do
zadrukowywania wst´gi o szerokoÊci do 500 mm. W ciàgu ostatnich pi´ciu lat praktycznie
dominujà w produkcji maszyny o tej szerokoÊci. JednoczeÊnie, producenci maszyn o du˝ej
szerokoÊci zacz´li zdawaç sobie spraw´ z coraz wi´kszego zapotrzebowania na maszyny
o Êredniej szerokoÊci i zdarza im si´ produkowaç maszyny drukujàce wst´g´ o szerokoÊci
poni˝ej 600 mm.

Prasy ze Êrednimi taÊmami
Zaletà maszyn o Êredniej szerokoÊci jest fakt, ˝e z powodu ich stosunkowo niskich cen i
niewielkich kosztów produkcji mogà wykonywaç zlecenia, w których dalsza obróbka i
uszlachetnianie w linii wydajà si´ byç zasadne ekonomicznie. Dotyczy to w szczególnoÊci
ma∏ych zleceƒ. Konstrukcje tych maszyn przesz∏y w ostatnich latach wiele udoskonaleƒ,
ukierunkowanych na uproszczenie ich obs∏ugi, mo˝liwoÊç szybkiego przezbrajania i zmiany zleceƒ oraz popraw´ jakoÊci druku na ró˝norodnych pod∏o˝ach. Po drukowaniu,
mo˝liwe do wykonania w linii dalsze procesy to: nadkrawanie, marszczenie, bobinowanie,
laminowanie, z∏ocenie na goràco, wyt∏aczanie itp.
Wi´kszoÊç z tych procesów stosowano wczeÊniej przy drukowaniu etykiet. DoÊwiadczenie
tych producentów maszyn pomog∏o we wprowadzeniu na rynek nowej generacji maszyn
fleksograficznych o Êredniej szerokoÊci, z mo˝liwoÊcià dalszego przetwarzania druku inline.

Maszyny
fleksograficzne
Wi´kszoÊç maszyn do drukowania opakowaƒ o Êredniej szerokoÊci wst´gi, to maszyny
fleksograficzne. Wprowadzenie i udoskonalenie technologii flekso UV, pozwoli∏o fleksografii lepiej konkurowaç z innymi technologiami drukowania. Maszyny fleksograficzne
by∏y u˝ywane do drukowania opakowaƒ i etykiet na ró˝nych pod∏o˝ach np. folia, aluminium, papier i karton. Konstrukcje niektórych maszyn fleksograficznych umo˝liwiajà
zadrukowywanie pod∏o˝y o ró˝nej gruboÊci i sztywnoÊci, od cienkiej folii a˝ do kartonu.
Ca∏y czas trwajà prace nad poprawieniem jakoÊci w druku fleksograficznym.
Wprowadzono na rynek farb´ drukarskà UV o ni˝szej lepkoÊci, aby poprawiç stabilnoÊç
procesu drukowania. GruboÊci p∏yt uleg∏y dalszej redukcji. Po∏àczenie ró˝nych sposobów
rastrowania i stosowanie punktów rastrowych o ró˝nym kszta∏cie, umo˝liwi∏o uzyskanie
lepszych jakoÊciowo druków na ró˝nych pod∏o˝ach. Wykrawanie kartonu mo˝e byç
wykonywane przy pomocy p∏yty tnàcej, zamontowanej na cylindrze magnetycznym.
Liniatura cylindrów anilox mo˝e dochodziç nawet do 1000 lpi, aby uzyskaç minimalne,
równe przenoszenie farby.

Maszyny
wkl´s∏odrukowe
Choç fleksografia odnosi∏a i wcià˝ odnosi sukcesy, druk wkl´s∏y jest nadal szeroko u˝ywany
do wysokonak∏adowej produkcji o wysokiej jakoÊci. Do drukowania wkl´s∏ego wymagane
sà pod∏o˝a o wysokiej jakoÊci i jednorodnej powierzchni. Mo˝liwe jest wykonywanie inline nast´pujàcych operacji: cold-seal, lakierowanie, laminowanie i ci´cie na arkusze.
Poniewa˝ maszyny wkl´s∏odrukowe o Êredniej szerokoÊci mogà pracowaç przy wy˝szej
szybkoÊci ni˝ maszyny fleksograficzne, a jednoczeÊnie charakteryzujà si´ wy˝szymi kosztami produkcji, to bardziej ekonomiczne jest drukowaç z roli na rol´, a nast´pnie
przetwarzaç druki off-line. Grawerowanie mechaniczne cylindrów sta∏o si´ szybsze, a w
chwili obecnej równie˝ graweruje si´ je laserowo. Trwajà badania nad nowymi, plastikowymi cylindry drukujàcymi.
Te nadchodzàce dzia∏ania rozwojowe majà na celu szybsze wytworzenie cylindrów oraz
zmniejszenie kosztów ich produkcji.

Nast´pne
milenium
Przemys∏ poligraficzny jest po IT (technologii informacyjnej) jednym z najpr´˝niej rozwijajàcych si´ przemys∏ów i istnieje silna korelacja pomi´dzy tymi dwoma przemys∏ami.
Pojawi∏y si´ sà cyfrowe maszyny drukujàce pozwalajàce na drukowanie na odmiennych ni˝
dotychczas pod∏o˝ach. Niestety, szybkoÊç tych urzàdzeƒ jest wcià˝ znacznie ni˝sza od
maszyn konwencjonalnych.

285

Aby przewidzieç, co si´ stanie w nast´pnych latach, nale˝y patrzeç nie tylko na post´p
technologiczny, ale tak˝e na potrzeby klienta, a stàd i rozwój produktów.

Nowe produkty
G∏ówne kierunki rozwoju opakowaƒ i etykiet:
- dodawanie wi´kszej iloÊci zmiennej informacji do wyrobu. Wyrób staje si´ bardziej
personalizowany przez dodanie indywidualnych informacji do ka˝dego druku.
Wymaga to drukowania cyfrowego, in-line lub off-line. Maszyny ca∏kowicie
cyfrowe lub z jednostkami cyfrowymi sà nadal wolne, w szczególnoÊci przy
drukowaniu obrazów barwnych.
- produkcja bardziej funkcjonalnego i luksusowego wyrobu. Projektowanie
opakowania o nowych cechach i atrakcyjnym wzornictwie jest coraz wa˝niejszym
narz´dziem marketingowym. U˝ywanie specjalnych technik przetwarzania i
stosowanie zabezpieczeƒ, zwi´ksza wartoÊç produktu i jednoczeÊnie go chroni.

Nowe prace
fleksograficzne
i wkl´s∏odrukowe
Fleksografia jak i wkl´s∏odruk b´dà ulegaç udoskonaleniom, tak ˝e ró˝nice jakoÊci
mo˝liwej do uzyskania w obydwu tych technologiach b´dà maleç. Cecha fleksografii,
polegajàca na mo˝liwoÊci zadrukowywania szerszego ni˝ we wkl´s∏odruku zakresu
pod∏o˝y, pozostanie wcià˝ g∏ównà jej zaletà. Tym niemniej, b´dà nadal istnia∏y zastosowania, gdzie potrzebne jest drukowanie wkl´s∏odrukowe. Doprowadzi to do wzrostu
zainteresowania maszynami kombinowanymi o wymiennych zespo∏ach drukowych fleksograficznych / wk∏´s∏odrukowych, lub innych zespo∏ów drukujàcych np. sitowych. Czy
maszyny takie b´dà bardziej efektywne w drukowaniu ma∏ych zleceƒ, gdzie wymaga si´
konkurencyjnych cen?

Wprowadzenie
norm
Wprowadzenie norm dla fleksografii pomo˝e zwi´kszyç powszechnà akceptacj´ fleksografii, równie˝ w krajach, gdzie wkl´s∏odruk jest wiodàcà technologià drukarze zauwa˝à,
˝e istnieje taƒszy sposób produkcji wymaganych wyrobów.

Przygotowalnie
Dla technologii drukowania, które zbli˝ajà si´ do siebie pod wzgl´dem jakoÊci, coraz
wa˝niejsze jest, aby móc szybko okreÊliç, jaka technologia b´dzie najbardziej odpowiednia dla konkretnego produktu. Odbitka próbna, uzyskiwana z linii produkcyjnej, stanie si´
najszybszà i naj∏atwiejszà metodà umo˝liwiajàca wprowadzania korekt i zatwierdzanie do
druku. Przypuszczalnie zastàpi tradycyjne metody proofingu. Czas, potrzebny na wyprodukowanie form drukowych, b´dzie si´ w dalszym ciàgu skraca∏, a ceny p∏yt fleksograficznych przypuszczalnie stanà si´ ni˝sze. Cokolwiek stanie si´ w przysz∏oÊci, niezmienne pozostanie stwierdzenie, ˝e:
Drukowanie jest kompromisem, w wyniku którego informacja jest przenoszona na
pod∏o˝e w wymaganej jakoÊci, za mo˝liwie najlepszà cen´, w najkrótszym mo˝liwym czasie.
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Fleksografia i wkl´s∏odruk konkurenci czy partnerzy?

Flekso czy roto? – to cz´sto zadawane pytanie. Istnieje wiele obszarów dzia∏alnoÊci
poligraficznej, w których obie techniki druku stanowià wzajemnà alternatyw´, ale te˝ istniejà domeny jednej techniki, niedost´pne dla tej drugiej. Dla uzmys∏owienia sobie
podobieƒstw i przeciwieƒstw warto si´gnàç do historii i podstawowych zasad obu metod
drukarskich.
Fleksografia jest typowym drukowaniem wypuk∏ym, tzn. drukujàce miejsca formy
drukowej sà wypuk∏e. Znana by∏a od poczàtku XX wieku jako druk anilinowy, od rodzaju
barwników w niej stosowanych.
Druk wypuk∏y zosta∏ wynaleziony w Chinach oko∏o IX wieku naszej ery. W Êredniowiecznej Europie ksià˝ki drukowano z r´cznie wycinanych form odpowiadajàcych
ca∏ym stronom. Wynalazek Gutenberga z roku 1455: ruchoma – pojedyncza, wypuk∏a
czcionka, sk∏adana w wiersze i strony wysz∏a z u˝ycia (wraz z zawodem zecera) dopiero
w drugiej po∏owie XX wieku, w dobie fotosk∏adu, komputerów, oprogramowania DTP i
technik CTP.
Form´ (zwanà kliszà) gumowà wymyÊlono w po∏owie XIX wieku, a pierwszà maszynà
fleksograficznà by∏a przystawka drukarska do maszyn formujàcych papierowe torebki,
gdzie wykorzystywano jà do nanoszenia prostych nadruków kreskowych i tekstów.
Stosowano wtedy p∏yty gumowe z r´cznie wycinanymi literami i grafikà, przybijane
gwoêdziami do drewnianego wa∏ka, proste, migrujàce farby, a wymagania jakoÊciowe
by∏y zupe∏nie niewygórowane. Pierwszà samodzielnà, przemys∏owo wykonanà drukark´
zbudowa∏a firma Holweg z Alzacji w roku 1905, a farby drukarskie udoskonalono w koƒcu
lat 30-tych XX w.
Swà nowà nazw´ fleksografia zawdzi´cza wynikom plebiscytu przeprowadzonego
w Ameryce w 1952 roku.
Wkl´s∏odruk, zwany te˝ rotograwiurà wywodzi si´ z r´cznej techniki druku dekoracyjnego, zwanego miedziorytnictwem, znanego ju˝ na prze∏omie XIV i XV wieku. R´cznie
grawerowane p∏yty miedziane powlekano ciek∏à farbà, jej nadmiar z powierzchni formy
zgarniano no˝em i wykonywano na papierze pojedyncze odbitki.
Dalszy rozwój wkl´s∏odruku wiàza∏ si´ z wynalazkiem fotografii w pierwszej po∏owie
XIX wieku, oraz heliograwiury wynalezionej przez Karla Klietscha w roku 1878 - polegajàcej na trawieniu na p∏ycie miedzianej obrazów z wykorzystaniem asfaltowej warstwy
Êwiat∏oczu∏ej i papieru ˝elatynowanego z przekopiowanym z diapozytywu obrazem.
Pierwsze, przemys∏owe maszyny wkl´s∏odrukowe powsta∏y w drugiej po∏owie XIX
wieku, a maszyna rotacyjna w roku 1901. W roku 1910 wydana zosta∏a pierwsza ilustrowana gazeta wydrukowana tà technikà w masowym nak∏adzie 20.000 egzemplarzy
(Freiburger Zeitung).
Rozwój obu technik drukarskich zbieg∏ si´ w czasie z rewolucjà przemys∏owà XIX
i XX wieku. Automatyzacja i sterowanie mikroprocesorowe zdominowa∏y tak˝e maszyny
drukarskie, a wynalazki w ich otoczeniu, np. nowe farby drukarskie, formy drukowe, tech-
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niki monta˝u form, rozwój pod∏o˝y do druku (papierów, celofanu, folii, laminatów)
umo˝liwi∏y swoisty wyÊcig obu technik w niezale˝nych od siebie, ale te˝ i we wspólnych
dziedzinach zastosowaƒ.
Trzeba jednak pami´taç, ˝e fleksografia startowa∏a z pozycji techniki prostej, taniej,
niskonak∏adowej, o niewygórowanej jakoÊci, a wkl´s∏odruk od poczàtku by∏ kojarzony
z wysokimi kosztami przygotowania, wysokimi nak∏adami oraz doskona∏à wr´cz jakoÊcià
druku.
Oficjalne, podr´cznikowe definicje obu procesów to:
Fleksografia jest to proces bezpoÊredniego drukowania rotacyjnego na szerokiej
gamie pod∏o˝y za pomocà gi´tkich, form drukowych o wypuk∏ym reliefie, które mogà byç
mocowane na wa∏kach drukarskich o ró˝nych obwodach, z zastosowaniem p∏ynnych farb
drukarskich, nak∏adanych na powierzchni´ formy przy u˝yciu wa∏ków o komórkowej strukturze powierzchni, z zastosowaniem lub bez no˝a raklowego.

Wkl´s∏odruk jest to proces bezpoÊredniego drukowania rotacyjnego cylindrycznymi
formami drukowymi o reliefie wkl´s∏ym, które sà pokrywane w ca∏oÊci warstwà ciek∏ej
farby, a bezpoÊrednio przed odbiciem na pod∏o˝u nadmiar farby jest zdejmowany
z powierzchni formy za pomocà no˝a raklowego i pozostaje jedynie w drukujàcych elementach zag∏´bionych.

Wyraêne sà wspólne cechy: cylindryczne formy, docisk pod∏o˝a do formy drukowej za
pomocà wa∏ka dociskowego, nó˝ raklowy zdejmujàcy nadmiar farby, ciek∏e, szybko
schnàce farby. Natomiast podstawowa ró˝nica to odmienny sposób przenoszenia farby na
pod∏o˝e poprzez relief formy drukowej.
W ostatnich 20 - 30 latach modernizacji uleg∏ czterowa∏kowy drukujàcy zespó∏ fleksograficzny (wy˝ej przedstawiony ma znaczenie historyczne), otrzymujàc konstrukcj´
trójwa∏kowà:
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Zasada konstrukcji zespo∏u wkl´s∏odrukowego natomiast praktycznie nie zmieni∏a si´.
Budowa zespo∏u drukujàcego okreÊla konstrukcj´ ca∏ej drukarki, zw∏aszcza
wielokolorowej. W zale˝noÊci od zastosowaƒ powstajà maszyny zawierajàce od czterech
do dziesi´ciu i wi´cej stacji drukujàcych. Istniejà rotacje wkl´s∏odrukowe o 16 stacjach.
Wielokolorowa drukarka o budowie szeregowej wyst´puje w obu technikach drukarskich. Mi´dzy stacjami odwijania i nawijania pod∏o˝a znajdujà si´ w szeregu od kilku do
kilkunastu stacji drukujàcych. Za stacjami drukujàcymi zainstalowane sà wydajne uk∏ady
suszenia, elektroniczne systemy pasowania kolorów i prowadzenia wst´gi. Budowa szeregowa jest typowa dla wkl´s∏odruku (gdzie istniejà tylko takie maszyny), natomiast
maszyny fleksograficzne o takiej konstrukcji dominujà w druku etykiet i ogólnie pod∏o˝y
z papierów i z folii nierozciàgliwych.

Dla maszyny fleksograficznej typowa jest konstrukcja jednocylindrowa, gdzie zespo∏y
drukujàce posiadajà wspólny cylinder dociskowy (C.I. - common impression cylinder) i sà
one usytuowane satelitarnie wokó∏ niego. Maszyny wielocylindrowe lub stojakowe (stack
type) nie majà ju˝ wi´kszego znaczenia i cieszà si´ stosunkowo ograniczonym zastosowaniem - poniewa˝ nie posiadajà podstawowej zalety maszyn jednocylindrowych —
mo˝liwoÊci spasowanego, wielokolorowego druku na pod∏o˝ach rozciàgliwych. Typowym
takim materia∏em jest popularna w opakowalnictwie folia polietylenowa.

Maszyny fleksograficzne typu C.I. praktycznie opanowa∏y rynek opakowaƒ z takich
folii. Jest on bowiem prawie niedost´pny dla maszyn szeregowych, a w przypadku precyzyjnych nadruków wielotonalnych na tych pod∏o˝ach — tak˝e i dla maszyn stojakowych.
Nie wyst´pujà w zasadzie w tych zastosowaniach maszyny wkl´s∏odrukowe.

IloÊç zespo∏ów drukujàcych w maszynach flekso i roto powoli zwi´ksza si´
i niemo˝liwe kiedyÊ, staje si´ mo˝liwe obecnie. Wynika to z wymaganej przez rynek
ró˝norodnoÊci kolorystyki, ale tak˝e z koniecznoÊci nak∏adania specjalnych pow∏ok na
coraz bardziej skomplikowanych opakowaniach. Przyk∏adowo produkcja zamykanego na
zimno opakowania do batonu czekoladowego z 4-kolorowym nadrukiem wielotonalnym,

289

wykonanym na pod∏o˝u metalizowanym, wymaga po∏o˝enia co najmniej lakieru
podk∏adowego (primera), bia∏ej podlewki, czterech kolorów procesowych, lakieru antyadhezyjnego i pow∏oki cold-seal. Na kolory dodatkowe (napisy, t∏a, motywy kreskowe) nie
pozostaje ju˝ na maszynie zbyt wiele miejsca.

We fleksografii nie dziwià ju˝ maszyny z 8 zespo∏ami wokó∏ coraz wi´kszych centralnych cylindrów, a przecie˝ 10 lat temu dominowa∏y maszyny 4 - 6 kolorowe. Budowane
sà ju˝ nawet maszyny z 10 zespo∏ami na centralnym cylindrze. W przypadku maszyn
szeregowych ograniczenia konstrukcyjne tego rodzaju nie wyst´pujà.
Zastosowania obu technik druku pokrywajà si´ i uzupe∏niajà.
Fleksografia wyros∏a z opakowalnictwa, zdominowa∏a gi´tkie opakowania foliowe,
opanowa∏a druk na foliach elastycznych, bibu∏kach i serwetkach, tapetach, opakowania
z papieru, kartonu i tektury (w tym falistej), ale tak˝e produkcj´ druków, materia∏ów
biurowych, kuponów, zeszytów i etykiet (w tym samoprzylepnych), a nawet znajduje szerokie zastosowanie w drukowaniu gazet (szczególnie w Ameryce i we W∏oszech).
Domenà rotograwiury by∏a produkcja wielkonak∏adowych magazynów ilustrowanych
i dlatego poprzez tapety i opakowania papierowe zdoby∏a znaczny udzia∏ w opakowaniach z folii nierozciàgliwych oraz w opakowaniach kartonowych.

Mo˝liwoÊci i ograniczenia obu metod drukowania wynikajà z odmiennego sposobu
nak∏adania farby na pod∏o˝e. We flekso farba jest przenoszona na pod∏o˝e poprzez kontakt
formy drukowej. U∏atwia to druk na pod∏o˝ach o nierównej, szorstkiej powierzchni. Forma
mo˝e jednak odkszta∏ciç si´ wskutek nadmiernego docisku i odbicie punktu powi´ksza si´.
Zbyt cienkie linie i drobne punkty negatywowe zalewajà si´, a wolno stojàce drobne linie i
punkty drukujàce mogà ulec „zgubieniu“ podczas wykonywania samej formy.
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W roto przeniesienie farby odbywa si´ na zasadzie adhezji do pod∏o˝a i wydostania
farby z ka∏amarzyka, a wi´c na szorstkich i nierównych powierzchniach bardzo trudno jest
uzyskaç równomierne pokrycie. Tak˝e druk papieru napotyka na trudnoÊci i cz´sto dla
motywów wielotonalnych konieczne jest zastosowanie elektrostatycznego wspomagania
druku (electrostatic assistance). Pole elektryczne pomaga opró˝niç ka∏amarzyki z farby i jej
transfer na papier.
Zasadniczo mo˝na uznaç, ˝e obie techniki rotacyjne sà szczególnie predestynowane
do drukowania pod∏o˝y w postaci taÊmy (z roli na rol´). Jednak nierzadkie sà maszyny
i flekso i roto drukujàce arkusze, z roli do arkusza lub z roli do gotowego pude∏ka lub
zeszytu. Podstawowym kryterium wyboru staje si´ wtedy oczekiwana jakoÊç druku.
Wyroby luksusowe wymagajà opakowaƒ drukowanych o bardzo wysokiej jakoÊci i dlatego
drukowane sà rotograwiurowo. Dla wyrobów powszechnego u˝ytku lub o nieco ni˝szym
standardzie nadruku wystarcza fleksografia. Nast´pnym czynnikiem przy podejmowaniu
decyzji jest wielkoÊç nak∏adu: dla krótszych nak∏adów lepiej zastosowaç taƒszà fleksografi´, natomiast dro˝sza rotograwiura lepiej nadaje si´ do nak∏adów wi´kszych.
Rozwój rynku, wzrost jego wymagaƒ, du˝a konkurencyjnoÊç wyrobów, coraz bardziej

drapie˝ny marketing i wi´ksza iloÊç informacji przekazywanej w nadruku, skrócenie terminów przechowywania pakowanych produktów, zmniejszanie zapasów magazynowych
oraz olbrzymia ró˝norodnoÊç producentów i towarów powodujà, ˝e sytuacja zmienia si´
coraz bardziej. ˚àdania wi´kszej iloÊci kolorów, krótszych serii produkcyjnych stajà si´
codziennoÊcià, a cz´sto zmorà drukarni fleksograficznych oraz rotograwiurowych.
Wyzwala to gwa∏towny rozwój konstrukcji maszyn, form drukowych oraz technologii
przygotowania druku. Obecnie wi´c coraz trudniej jest jednoznacznie stwierdziç czy fleksografia jest tania do krótkich nak∏adów o niewygórowanej jakoÊci, a rotograwiura
odwrotnie! Coraz lepsza jakoÊç we fleksografii powoduje jej wzgl´dne podro˝enie, a coraz
bardziej dopracowane konstrukcje maszyn wkl´s∏odrukowych tak zmniejszajà czasy narzàdu, ˝e przy nowoczesnych technikach computer-to-cylinder wi´c niekiedy taƒszy mo˝e si´
okazaç wybór rotograwiury.
W obu technologiach obserwuje si´ takie same tendencje zmierzajàce do
ograniczenia kosztów i podniesienia jakoÊci druku: wàskie maszyny drukujàce (narrow
web press), automatyczne mycie zespo∏ów farbowych, zautomatyzowana, kompleksowa
wymiana oprzyrzàdowania, procesorowe systemy sterowania i kontroli, systemy produkcji
form drukowych computer-to-cylinder/plate.
W obu rodzajach maszyn stosowane sà zespo∏y drukujàce z tej drugiej techniki:
w maszynach flekso pojawiajà si´ stacje wkl´s∏odrukowe: typowym zastosowaniem jest
w tym przypadku nak∏adanie w opakowaniach gi´tkich kleju do ∏àczenia na zimno (coldseal). Równie˝ i rotograwiury wyposa˝ane sà w wymienne stacje fleksograficzne do
wdrukowywania prostszych i szybciej wymienianych elementów nadruku. W takich sytuacjach stacja dodatkowa lub wymienna jest zawsze konstrukcjà szeregowà.
Podstawowym ograniczeniem fleksografii - zw∏aszcza w drukowaniu opakowaƒ—
by∏y zawsze stopniowane powtarzalnoÊci druku (raporty) zwiàzane z zastosowaniem kó∏
z´batych o podzia∏ce 5 lub znacznie cz´Êciej 10 mm. Rotograwiura, dzi´ki indywidualnym nap´dom stacji drukujàcych w konstrukcji szeregowej, by∏a w stanie wydrukowaç
ka˝dà d∏ugoÊç — praktycznie bezstopniowo. Dzisiaj nie ma to znaczenia, poniewa˝ nie
tylko skonstruowano fleksograficzne maszyny szeregowe (np. firma BST), ale nawet
maszyny o wspólnym cylindrze dociskowym (C.I.) mogà ju˝ drukowaç bez kó∏ z´batych,
a wiec zmieniaç powtarzalnoÊç druku w sposób p∏ynny — dzi´ki nowoczesnym systemom
sterowania silników (m.in. Novoflex firmy Windmˆller & Hˆlscher).
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Obrazuje to poni˝szy szkic:

Farby graficzne majà bardzo podobny sk∏ad, ustawia si´ je kolorystycznie zupe∏nie tak samo,
mogà jedynie ró˝niç si´ zastosowaniem rozpuszczalników o ró˝nej lotnoÊci i odmiennà lepkoÊcià podczas druku: generalnie dla flekso lepkoÊç jest nieco wi´ksza ni˝ dla roto. Mo˝na stosowaç agresywne rozpuszczalniki niezb´dne do przyrzàdzania farb chemoutwardzalnych, jednak we
fleksografii wyst´puje ograniczenie w przypadku u˝ywania p∏yt fotopolimerowych (które
tolerujà do 20 % estrów i ketonów).
Dozowanie farby na pod∏o˝e odbywa si´ w przypadku obu technik za pomocà raklowanego wa∏ka rastrowego, we fleksografii poÊrednio poprzez wa∏ek drukujàcy, a we
wkl´s∏odruku bezpoÊrednio.
W rotograwiurze w strukturze rastrowej wa∏ka wykonana jest forma drukowa. Liniatury
wa∏ka i nadruku zawierajà si´ w zakresie od 54 do 100 linii/cm, a wa∏ek wymieniany jest
ka˝dorazowo, jeÊli treÊç nadruku zmienia si´.
We fleksografii powierzchnia wa∏ka rastrowego pokryta jest trwa∏ym materia∏em ceramicznym, a g´stoÊci rastra zawierajà si´ w przedziale od 60 do 300, a nawet do 500
linii/cm. Wa∏ek jest wymieniany przy zmianie typu drukowanego motywu. Liniatura
nadruków wielotonalnych (rastrowych) we fleksografii to standardowo 42; 44; 48 i 54
linii/cm.
Formy drukowe w obu technikach posiadajà wiele cech wspólnych. Sà to zawsze
cylindry lub cylindryczne tuleje (dla flekso), które podczas zmiany asortymentu muszà
zostaç wyj´te z maszyny.
Wszystkie wkl´s∏odrukowe cylindry drukujàce sà wykonywane aktualnie metodà
grawerowania lub naÊwietlania laserem do trawienia bezpoÊrednio z pliku zawierajàcego
drukowany wzór, opracowany w studiu graficznym lub agencji reklamowej przy zastosowaniu wy∏àcznie technik DTP (desktop publishing). Miejsca drukujàce sà usuwane za
pomocà rylca diamentowego lub w kàpieli trawiàcej.
Podobnie bezpoÊrednio z pliku wykonywanych jest coraz wi´cej form fleksograficznych, jednak wypuk∏y relief uzyskuje si´ metodà grawerowania laserem (odbywa si´
usuni´cie z reliefu materia∏u niedrukujàcego).
We fleksografii dominujà jednak p∏yty fotopolimerowe naÊwietlane przez negatywy
lub przez mask´ wykonanà na ich powierzchni technikà computer-to-plate. Jest to
najszybsza i najtaƒsza metoda produkcji form drukowych i stanowi g∏ówny atut flekso.
P∏yty te montuje si´ na walkach lub tulejach noÊnych za pomocà kosztownych i precyzyjnych urzàdzeƒ wyposa˝onych w wideokamery. Urzàdzenia te sta∏y si´ konieczne wraz
ze wzrostem jakoÊci druku i mo˝liwoÊci technicznych maszyn i p∏yt drukowych.
Co ciekawe równie˝ rotograwiura wykorzystuje p∏yty fotopolimerowe (Nylograv firmy
BASF), jako naÊwietlane i wymywane formy wkl´s∏e. Sà mocowane po wygi´ciu na cylindrach i mogà byç nawet raklowane. Ich zastosowanie to g∏ównie druk bardzo grubych
pow∏ok i papierów wartoÊciowych.
Wiele drukarƒ wykonuje formy drukowe we w∏asnym zakresie. Ma to miejsce
zarówno w przypadku form fotopolimerowych dla flekso, ale te˝ i cylindrów dla roto.
Istniejà w kraju równie˝ specjalistyczne przygotowalnie, zajmujàce si´ tylko reprodukcjà
i wykonawstwem form. Nie ma jeszcze grawerni gumowych wa∏ków i tulei dla fleksografii.
Mo˝liwe do wydrukowania motywy sà elementem wyró˝niajàcym obie techniki
druku. Bardzo intensywne aple i grubsze pow∏oki lakierowe ∏atwiej jest uzyskaç w
rotograwiurze. Tak˝e przejÊcia tonalne od apli w cieniach do zera w Êwiat∏ach „bez urwania punktu“ sà domenà wkl´s∏odruku. Tutaj fleksografia zbli˝y∏a si´ znacznie, ale trudno
jest zapewniç stabilnoÊç drobnego punktu w Êwiat∏ach, który musi zostaç dociÊni´ty do
pod∏o˝a. Nadziej´ dla fleksografii rokujà specjalne, kombinowane techniki rastrowania
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obrazu (w wysokich Êwiat∏ach raster stochastyczny o jednakowym, odpowiednio stabilnym punkcie oraz w pozosta∏ej cz´Êci motywu raster modulowany amplitudowo).

Ujemnà cechà wkl´s∏odruku by∏ zawsze, zwiàzany z wygrawerowanymi ka∏amarzykami „efekt z´bów pi∏y“, wyst´pujàcy na kraw´dzi liter i w ostro odgraniczonych konturach
motywów kreskowych. By∏ to zawsze niezawodny sposób rozpoznawania nadruku roto.
Podobnie dla flekso tak charakterystyczne by∏o rozciÊni´cie kraw´dzi takich motywów.

Aktualnie nie mo˝na Êlepo wierzyç obserwacjom czynionym z u˝yciem lupy poligraficznej.
Cienkie p∏yty fotopolimerowe, tuleje lub podk∏ady kompresyjne, precyzyjny docisk
(dostawianie) zespo∏ów drukujàcych oraz bardzo niskie tolerancje wykonania form
drukowych coraz bardziej utrudniajà rozpoznanie, jakà technika praca zosta∏a wykonana.
W przypadku wkl´s∏odruku w technice naÊwietlania laserowego sta∏o si´ mo˝liwe
obrysowanie ka˝dego elementu kreskowego dodatkowà linià i zamaskowanie w taki
sposób efektu z´bów pi∏y.
Terminy realizacji przygotowania druku dla obu technik sà zbli˝one. Obejmujà
obróbk´ pliku do naÊwietlania (w przypadku filmów lub p∏yt cyfrowych dla fleksografii) lub
do grawerowania (w przypadku tulei grawerowanych laserem we flekso lub dla rotograwiury), czyli tzw. reprodukcj´ oraz samo wykonanie form drukowych. W okreÊlonych
okolicznoÊciach mo˝na oczekiwaç wykonania form drukowych wr´cz z dnia na dzieƒ.
Uwarunkowane jest to jednak dost´pnoÊcià (lub wczeÊniejszym zamówieniem)
w∏aÊciwych noÊników, tzn. surowych cylindrów do roto lub tulei do flekso. W praktyce
przygotowalnie oferujà terminy: cromalin w 1 tydzieƒ od zamówienia i gotowe formy
w kilka dni do tygodnia od zaakceptowania cromalinu.
Koszty przygotowania druku nie odbiegajà ju˝ tak znacznie od siebie jak dawniej.
Zdarza si´ wr´cz, ˝e ten sam motyw drukowany we flekso wi´kszà — z koniecznoÊci —
iloÊcià kolorów ni˝ na roto, czy te˝ na szerszej maszynie, ma przy zbli˝onej jakoÊci przygotowalni´ dro˝szà. Koszty w du˝ym stopniu zale˝à od kolorystyki i od stopnia skomplikowania wzoru.
Reprodukcja dla obu technik jest w zasadzie podobna. Zadanie w ka˝dym przypadku polega na przetworzeniu otrzymanego od klienta projektu plastyka na pliki komputerowe w uznanych formatach, mo˝liwe do wykorzystania przy wykonaniu form
drukowych. Bywa, ˝e zakres prac jest bardzo du˝y, zw∏aszcza gdy autor projektu nie
uwzgl´dnia w projekcie specyficznych wymagaƒ fleksografii. Przy roto mo˝liwoÊci odwzorowania sà lepsze i plastyk ma wi´ksze pole do popisu.
Podstawowà platformà sprz´towà jest komputer Macintosh i znane programy FREEHAND, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, a tak˝e oprogramowanie ArtPro lub stacje graficzne
BARCO. Na PC najcz´Êciej jest wykorzystywany dzia∏ajàcy w systemie WINDOWS pakiet
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oprogramowania graficznego COREL.
Po wykonaniu obróbki klient zawsze otrzymuje proof (najcz´Êciej analogowy
Cromalin dla systemu computer-to-film lub cyfrowy w przypadku computer-to-plate)
i dopiero taki zatwierdzony „wydruk“ z gotowego pliku jest podstawà do akceptacji wykonania form druku nak∏adu. Cz´sto z gotowych form wykonuje si´ odbitki na oryginalnym
materiale nak∏adu, z zastosowaniem takich samych farb graficznych. Sà to praktycznie
wierne wzory jakoÊciowe, mo˝liwe do osiàgni´cia na maszynie produkcyjnej. Drukarnie
przedstawiajà te odbitki do akceptacji klientom, aby maksymalnie skróciç, a nawet wyeliminowaç kosztowny proces zatwierdzania przez klienta druku na drukarce.
Zasadniczà ró˝nicà w reprodukcji jest przyrost punktu (wartoÊci tonalnej) we fleksodruku tzw. „dot-gain“. Wymagane jest zawsze uwzgl´dnienie tego zjawiska poprzez
korekcj´ pliku podczas separacji. Brak jest we fleksografii mo˝liwoÊci odtworzenia Êwiate∏
poni˝ej 1 - 2 %, cieni powy˝ej 95 %, a tak˝e linii i punktów poni˝ej 0,2 mm. Potrzebne sà
tak˝e wi´ksze zalewki 0,2 mm.

Ka˝da drukarka fleksograficzna i uk∏ad forma (klisza), podk∏ad, farba posiada w∏asnà
specyfik´ odwzorowania projektu w procesie drukowania i wymaga testowania przed
dokonaniem separacji motywów rastrowych. Wszystkie profesjonalne przygotowalnie
flekso rozpoczynajà wspó∏prac´ z drukarnià od przekazania p∏yty testowej i analizy
wyników druku za pomocà densytometru refleksyjnego.
Fleksografia jest to proces trudny przy maszynie drukujàcej i drukarz mo˝e ingerowaç
w jakoÊç druku, obok doboru farb dociskiem wa∏ka rastrowego do cylindra drukujàcego,
cylindra drukujàcego do pod∏o˝a, gruboÊcià taÊmy monta˝owej (w przypadku p∏yt) oraz,
przede wszystkim doborem wa∏ka rastrowego w∏aÊciwym transferze farby na p∏yt´ i na
pod∏o˝e. Zwyk∏o si´ nawet mówiç, ˝e we fleksografii „jedynym sta∏ym czynnikiem jest zmiennoÊç wszystkiego“.
Precyzja odwzorowania w roto jest wi´ksza i generalnie ta technika druku uchodzi za
∏atwiejszà „od kuchni“. ¸atwiejsza jest te˝ tu standaryzacja procesu i w zasadzie drukarz
oddzia∏uje na jakoÊç druku tylko farbami i twardoÊcià i/lub za pomocà docisku preserów
(wa∏ków dociskowych).
Wykonanie form drukowych dla obu technik równie˝ staje si´ podobne. W obu przypadkach stosowane sà systemy computer-to-cylinder/sleeve.
Zasadniczo odmiennie wytwarzane sà p∏yty fotopolimerowe. Sà one naÊwietlane
Êwiat∏em UVA (d∏ugoÊç fali 315 - 380 nm) tradycyjnie, przez naÊwietlone laserem filmy
(computer-to-film) - zawsze przekopiowywane negatywy na matowe od strony emulsji
lub przez mask´ wykonanà na ich powierzchni laserem bezpoÊrednio z pliku (computerto-plate).
Wyeliminowanie filmu negatywowego eliminuje b∏´dy i zak∏ócenia podczas kopiowania, co jest zwiàzane ze zmniejszeniem iloÊci rozpraszajàcych Êwiat∏o warstw.
NaÊwietlona p∏yta musi zostaç wymyta z zastosowaniem kosztownego wymywacza —
rozpuszczalnika organicznego. Wymywacz jest przewa˝nie regenerowany na miejscu
poprzez destylacj´. Na rynku jednak ma si´ ukazaç nowa generacja p∏yt
fotopolimerowych, które nie muszà byç wymywane, poniewa˝ miejsca niedrukujàce sà
usuwane termicznie (Cyrel(r) FAST firmy Du Pont).
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Pewne k∏opoty z ochronà Êrodowiska wskutek zastosowania kàpieli trawiàcych
nieobce sà i rotograwiurze (systemy miedziowania i chromowania cylindrów Galvano).
Specyficzne przy p∏ytach fleksograficznych sà: sp´cznienie pod wp∏ywem rozpuszczalnika wymywajàcego i konieczny dla jego eliminacji czas suszenia, a tak˝e dystorsja
(skrócenie pliku lub filmu w kierunku druku) konieczna do skompensowania wyd∏u˝enia
obrazu wypuk∏ego wskutek owini´cia p∏yty z reliefem wokó∏ wa∏ka drukujàcego.

Podsumowanie
Odpowiedê na postawione na wst´pie pytanie nie jest prosta. Fleksografia pnie si´
w stron´ wysokiej jakoÊci, ale i za lepszy produkt p∏aci si´ coraz wi´cej. Rotograwiura dà˝y
do krótkich nak∏adów i redukuje koszty. Generalnie w obu technikach mo˝na osiàgnàç
doskona∏à jakoÊç i efektywnoÊç druku. W przysz∏oÊci b´dà ze sobà konkurowaç w jeszcze
wi´kszym stopniu, a tym samym razem wzbogacaç ofert´ poligrafii, na czym przede
wszystkim skorzystajà klienci. I to w∏aÊnie oni znajdà t´ odpowiedê.
Niniejsze rozwa˝ania stanowià przyczynek do dyskusji w Êrodowisku fleksograficznym, czy
zjednoczyç si´ z drukarzami roto we wspólnej organizacji? Walczyç ze sobà, czy wspieraç
si´? Niech znakiem czasu stanie si´ zmiana tytu∏u niemieckoj´zycznego czasopisma
fachowego „Flexodruck“ na „Flexo+Tief-Druck“.
Literatura:
1. Technik des Flexodrucks, wydanie 2, Coating Verlag Thomas & Co, St. Gallen 1986 r.
2. Erwin Schulz: Flexodruck vom A bis Z. Polygraph Verlag, Frankfurt/Main, 1987 r.
3. Bernd Ollech: Tiefdruck, Polygraph Verlag, Frankfurt/Main, 1993 r.
4. Flexo+Tief-Druck, dwumiesi´cznik, G&K TechMedia GmbH (lata 1996 - 1999).
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SESJA WARSZTATOWA II

Klaus Schmidt
Koenig & Bauer AG

Prze∏om w przemyÊle
graficznym

Ciesz´ si´ z zaproszenia mnie do tak licznego grona uczestników Kongresu Polskich
Poligrafów.
Poniewa˝ my, jako dostawcy i Paƒstwo, jako przedstawiciele przemys∏u graficznego,
jesteÊmy zale˝ni bezpoÊrednio od dalszego rozwoju drukowanych mediów, chcia∏bym na
wst´pie krótko zwróciç uwag´ na tendencje na rynku mediów.
Ka˝dy ma dziÊ teoretycznie mo˝liwoÊç globalnego komunikowania si´ za pomocà
World Wide Web. Oko∏o 180 milionów osób korzysta z tego przynajmniej raz w tygodniu.
W krótkim czasie liczba ta podwoi si´.
Oceny amerykaƒskie przewidujà, ˝e w 1998 roku ponad 6 mld. US$ obrotów handlowych b´dzie uzyskiwanych poprzez Internet w ramach E-Commerce. Do roku 2002 obroty te wzrosnà do 41 mld. US$.
Wyciàganie z tego wniosku, ˝e nowe elektroniczne media ca∏kowicie zastàpià kiedyÊ
media drukowane, by∏oby jednak b∏´dem. Okazuje si´ bowiem, ˝e nowe elektroniczne
media stworzy∏y nowe media drukowane, jak np. podr´czniki komputerowe lub specjalne
czasopisma.
Zu˝ycie papieru gazetowego w zachodniej Europie stale ros∏o od 1950 roku, mimo
˝e w tym czasie pojawi∏o si´ coraz wi´cej mediów elektronicznych. Za∏amania, tak˝e jak
to na poczàtku lat siedemdziesiàtych, by∏y uwarunkowane koniunkturà. Tak b´dzie równie˝ w przysz∏oÊci. Prognozy dla Europy przewidujà przyrost zadrukowanego papieru gazetowego o 3% rocznie.
Z analizy udzia∏u g∏ównych noÊników reklamy w przychodach netto w Niemczech
w latach 1994 i 1998 wynika, ˝e w ca∏oÊci nastàpi∏ wzrost w tym okresie z blisko 34 mld
na 41 mld DM. Analiza danych wskazuje na przewa˝ajàce znaczenie gazety jako noÊnika
reklamy. Gdy policzy si´ razem media drukowane, to ich udzia∏ zmala∏ wprawdzie nieco
mi´dzy rokiem 1994 a 1998 z 80% na 77%, w liczbach absolutnych wzrós∏ jednak z 26,9
na 31,7 mld DM.
Internet nie zosta∏ tu uwzgl´dniony, gdy˝ na razie dochody z reklamy znajdujàce si´
w sieci sà jeszcze pomijane. Âwiatowy udzia∏ Internetu w reklamie wyniós∏ w minionych
latach o oko∏o 2,5 mld DM. Jest to mniej ni˝ 1/4 reklamy w niemieckich dziennikach.
Amerykaƒskie firmy elektroniczne, komputerowe i software’owe, jak IBM, Apple czy
Microsoft, które w znacznej mierze przyczyni∏y si´ do reklamy internetowej, przechodzà
w coraz wi´kszym stopniu na reklam´ drukowanà, ze wzgl´du na jej wi´kszy zasi´g.
Jak wynika z podzia∏u wydaƒ reklamowych wed∏ug noÊników reklamy w USA w roku
1997, w tym kraju telewizji gazety wyprzedzi∏y swym udzia∏em 22,1% telewizj´ (19,9%).
¸àcznie media elektroniczne majà w USA - z 30% w 1997 roku - nieco wy˝szy udzia∏
na rynku ni˝ Niemcy z ok. 23%.
Wed∏ug prognozy zmian na rynkach mediów mi´dzy rokiem 1994 a rokiem 2005
udzia∏ mediów drukowanych, jako ró˝nego rodzaju informacji, spadnie z 57% w 1994 na
34% w 2005. Poniewa˝ jednak ca∏oÊç wzroÊnie z ok.1,2 bln DM w 1994 na 2,7 bln DM
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w 2005, a wi´c wi´cej jak dwukrotnie, to absolutna pojemnoÊç rynku w zakresie wyrobów
poligraficznych dalej wzroÊnie z 700 mld DM w 1994 na 945 mld DM w 2005.
Znaczny wzrost zasi´gu sieci WWW wynika tak˝e z tego, ˝e korzystanie z niej jest jak
dotàd bezp∏atne, poza op∏atami telefonicznymi. Gdyby jednak w jej ramach zastosowaç
dla okreÊlonych grup u˝ytkowników ceny porównywalne z cenami w mediach drukowanych, to prawdopodobnie iloÊç u˝ytkowników znacznie by si´ zmniejszy∏a.
Wszyscy korzystajà z E-Mail. Ja jednak nie stwierdzi∏em, aby przez to zmniejszy∏a si´
iloÊç papieru na moim biurku.
A kto z nas chcia∏by, po znacznej cz´Êci czasu pracy sp´dzonej przy komputerze, czytaç gazet´ rano lub wieczorem na ekranie?
Dlaczego telewizja jest tak popularna? Gdy˝ pozwala ona na pasywne u˝ytkowanie
i na wielu dzia∏a odpr´˝ajàco, a wi´c nie wymaga Êwiadomej i ukierunkowanej aktywnoÊci.
Tak˝e wiele gazet w Europie wykorzystuje Internet jako medium komplementarne do
drukowanych wydaƒ. Wed∏ug naszych informacji ta rosnàca aktywnoÊç ma jednak przede
wszystkim za zadanie zwrócenie na siebie wi´kszej uwagi i zdobycie wÊród u˝ytkowników
Internetu wi´kszego zainteresowania g∏ównym medium.
Nie ma jeszcze gazety, która zarabia∏aby wy∏àcznie na swej prezentacji w Internecie.
Jednak˝e wydawnictwa gazetowe i inne muszà wykorzystywaç swój know-how w zaanga˝owaniu w jeszcze m∏ode media elektroniczne, aby tego pola nie pozostawiç innym.
Zgodnie z prognozowanym rozwojem rynków dla wyrobów poligraficznych, po prze∏omie wieków stracà na znaczeniu takie wyroby, jak np. druki handlowe, podr´czniki, instrukcje obs∏ugi itp.
Wed∏ug tej prognozy, w zakresie tradycyjnych wyrobów poligraficznych, dojdzie do
wzrostu o 3-8%, przy czym najbardziej b´dzie wzrasta∏ popyt na wyroby Direct-Mail oraz
reklamowe. W przypadku gazet oczekuje si´ przyrostu o 2-3%, liczàc zadrukowany papier.
Najbardziej wzroÊnie serwis w zakresie mediów mieszanych, jako stosunkowo m∏ody,
ale cieszàcy si´ coraz wi´kszym zainteresowaniem zakres dzia∏ania przemys∏u poligraficznego. Na bazie cyfrowego zbioru danych noÊnik informacji mo˝e byç przy tym klasycznym
medium drukowanym, CD-ROM-em, wideo lub Internetem.
Gdy w Zachodniej Europie, Ameryce Pó∏nocnej i innych rozwini´tych krajach w zakresie niektórych wyrobów poligraficznych widaç tendencj´ do nasycenia, to na Êwiecie wielkie zapotrzebowanie na ró˝nego rodzaju drukowane informacje nie jest jeszcze zaspokojone. I tak w 1997 roku przeci´tna wartoÊç na osob´ w Europie Ârodkowej osiàgn´∏a 404
US$, w Ameryce Pó∏nocnej 317 US$, a w Japonii nawet 479 US$, natomiast w Europie
Wschodniej tylko 23 US$ i w krajach takich jak Chiny czy Indie tylko 4 wzgl. 2 US$. Wraz
z dalszym uprzemys∏owieniem i zwiàzanym z tym wzrostem stopy ˝yciowej, na pewno b´dzie tak˝e rosnàç zapotrzebowanie na media drukowane.
Dla nas, jako dla dzia∏ajàcych na Êwiecie producentów maszyn drukujàcych, liczby te
oznaczajà, ˝e tak˝e w XXI wieku, obok zapotrzebowania na wymian´ maszyn w Europie
i Ameryce Pó∏nocnej, b´dà istnieç interesujàce rozwojowe rynki dla maszyn drukujàcych,
przede wszystkim w Azji i Ameryce ¸aciƒskiej, ale te˝ w paƒstwach by∏ego Zwiàzku Radzieckiego.
Pozwólcie mi Paƒstwo na kilka uwag odnoÊnie tematyki dotyczàcej wprowadzania
techniki cyfrowej do procesów produkcyjnych w drukowaniu wzgl. drukowania cyfrowego.
Zmieniajàce si´ wymagania rynku, tak˝e jak wy˝sza aktualnoÊç i wi´ksze ukierunkowanie mediów drukowanych na okreÊlone grupy, ze wzgl´du na rosnàcà konkurencj´ mediów
elektronicznych zmieni∏y proces produkcji. Wprowadzanie techniki cyfrowej i integracja poszczególnych procesów produkcyjnych, mogà w znacznym stopniu zredukowaç czas i koszty produkcji drukowanej.
Przyk∏adem takiego rozwoju sà:
- ukierunkowane na odbiorc´ wyroby poligraficzne w zakresie Direct-Mail
- Electronic Publishing
- „Printing on Demand”, a wi´c drukowanie tylko na zapotrzebowanie w bardzo ma∏ych nak∏adach, np. drukowanie ksià˝ek lub
- „Distribute first, then print” zamiast “Print first, then distribute”.
¸aƒcuch procesów technologicznych, dzi´ki poszczególnym technologiom „z komputera”, b´dzie si´ skracaç. Poniewa˝ przy optymalizacji organizacji pracy w drukarni, równie˝ przy dzisiejszych wysokozautomatyzowanych maszynach drukujàcych, istnieje jeszcze
du˝y potencja∏ mo˝liwoÊci obni˝ania kosztów, to technologia Computer-to-Plate b´dzie
zyskiwaç na znaczeniu. Obecnie na Êwiecie pracuje ok. 2000 systemów Computer-to-Plate, z tego najwi´cej w Europie.
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Ekonomicznie uzasadnione zakresy zastosowania poszczególnych technologii drukowania dla druków 4/4 z punktu widzenia osiàgalnej jakoÊci drukowania i wydajnoÊci produkcji kszta∏tujà si´ bardzo ró˝nie:
Systemy Computer-to-Print, tzn. metody non-impact dla drukowania czterobarwnego, które przy ka˝dym obrocie cylindra mogà wytworzyç nowy obraz, b´dà w dajàcym si´
przewidzieç czasie ograniczone ze wzgl´dów ekonomicznych do ma∏ych, barwnych nak∏adów z niewielkimi obj´toÊciami. Op∏acalna granica le˝y na poziomie 500 egzemplarzy,
w pojedynczych przypadkach, przy du˝ym ukierunkowaniu, nieco wy˝ej. DziÊ dla druku
czterobarwnego pracuje na Êwiecie 2000 urzàdzeƒ. Wprowadzanie tych systemów na rynek nast´puje wolniej, ni˝ kiedyÊ przewidywano.
Cyfrowe offsetowe maszyny arkuszowe (Computer-to-Press), jak 74 Karat z firm Koenig & Bauer AG i Scitex wzgl´dnie Quickmaster DI z firmy Heidelberg pokrywajà, zale˝nie od formatu i wydajnoÊci, segment rynku od 500 do 10000 lub 20000 egzemplarzy ze
Êrednià lub wysokà jakoÊcià i si´gajà w zakres ma∏ych nak∏adów, obs∏ugiwanych tak˝e
przez konwencjonalne maszyny offsetowe.
Dzi´ki wszechstronnym mo˝liwoÊciom uszlachetniania inline potencja∏ jakoÊci konwencjonalnego offsetu arkuszowego jest wi´kszy. Poza tym systemy Computer-to-Press
dla formatów wi´kszych ni˝ 50 x 70 cm nie b´dà jeszcze w najbli˝szych latach op∏acalne
ze wzgl´du na d∏ugi czas naÊwietlania i wysokie koszty inwestycyjne.
Konwencjonalny offset arkuszowy pokrywa dziÊ zakres nak∏adów od 1500 do 50000
lub 100000 egzemplarzy od Êredniej do bardzo wysokiej jakoÊci. Przy nak∏adach od 20000
egzemplarzy coraz cz´Êciej stosuje si´ zwojowe maszyny offsetowe akcydensowe.
Dla wysokich nak∏adów i bardzo dobrej jakoÊci korzystny jest wkl´s∏odruk. Nowoczesne technologie grawerowania cylindrów i drukowania czynià go ekonomicznie uzasadnionym ju˝ przy nak∏adach znacznie poni˝ej granicy miliona egzemplarzy.
Przy drukowaniu gazet systemy Computer-to-Print lub Computer-to-Press ze wzgl´dów ekonomicznych nie b´dà jeszcze w najbli˝szej przysz∏oÊci alternatywami dla metod
tradycyjnych. Przemawiajà przeciwko nim du˝e formaty, odpowiednio d∏ugie czasy naÊwietlania oraz du˝a iloÊç zespo∏ów drukujàcych, co zwi´ksza koszty inwestycyjne. W zasadzie taka ocena jest te˝ aktualna dla zwojowego offsetu akcydensowego.
Najbardziej sensowne sà nadal technologie Computer-to-Plate offline i szybka, ewentualnie zautomatyzowana wymiana p∏yt.
Firma Koenig & Bauer AG (KBA) jest dobrze reprezentowana poprzez w∏asne produkty na najwa˝niejszych rynkach. W drukowaniu cyfrowym non-impact dla ukierunkowanych ma∏ych nak∏adów wspó∏pracujemy od wrzeÊnia 1998 z izraelskim producentem Indigo w ramach porozumienia o sprzeda˝y w Niemczech i W∏oszech. Zobaczymy, jak rozwinie si´ ta interesujàca kooperacja.
Naturalnie zajmujemy si´ tak˝e intensywnie cyfrowymi technikami naÊwietlania i drukowania. Ale tak˝e w tym przypadku op∏acalnoÊç w warunkach praktyki jest, obok czystej
techniki, warunkiem wprowadzenia na rynek.
Interesujàcy jest przewidywany rozwój rynku w zakresie poszczególnych technik drukowania w USA do 2002 roku. Wed∏ug analiz dominujàca technika offsetowa utrzyma
swe czo∏owe znaczenie na rynku. Udzia∏ cyfrowych technik drukowania wzroÊnie z 9,5%
do 13%. Poniewa˝ ogólnie rynek wykazuje tendencje wzrostowe, to dojdzie wprawdzie
do ograniczenia, ale nie do wyparcia konwencjonalnych technik drukowania.
Chcia∏bym teraz wskazaç na niektóre aktualne tendencje rynkowe w drukowaniu gazet, w akcydensowym offsecie zwojowym (czyli do druków wysokiej jakoÊci) oraz w offsecie arkuszowym.

Drukowanie
gazet
Wysoki stopieƒ identyfikowania si´ czytelników, niezale˝ne od miejsca u˝ytkowanie,
szybka selektywnoÊç informacji, wysoki dziennikarski i techniczny know-how w przetwarzaniu informacji, przekazywanie podstawowej wiedzy i przyjemnoÊç z czytania, przejrzyste ukierunkowanie na grupy czytelników i wysoka wiarygodnoÊç, i akceptacja reklamy - to
mocne punkty gazety.
Nale˝y to wykorzystywaç we wspó∏zawodnictwie z innymi mediami. Muszà byç jednak przy tym spe∏nione pewne techniczne i ekonomiczne uwarunkowania w produkcji gazet.
Te wymagania, które musi dziÊ sobie postawiç ukierunkowana na przysz∏oÊç drukarnia gazetowa, to: wysoka elastycznoÊç w kszta∏towaniu stronic i w operowaniu kolorowymi og∏oszeniami, wysoka jakoÊç drukowania czterobarwnego, wi´ksza aktualnoÊç dzi´ki
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krótkich czasom produkcji i dystrybucji, wy˝sza ekonomicznoÊç poprzez zredukowanie zu˝ycia papieru, zmniejszenie zatrudnienia i zu˝ycia energii, lepsze wykorzystanie maszyn przez
dodatkowà produkcj´ w ciàgu dnia oraz zwi´kszone zainteresowanie ochronà Êrodowiska.
Bardzo wysokie koszty inwestycji, poniesione w ostatnich latach przez europejski przemys∏
gazetowy powodujà, ˝e wydawcy wierzà w korzystnà przysz∏oÊç gazety jako klasycznego noÊnika informacji i reklamy i aktywnie dostosowujà si´ do przemian technologicznych.
Tendencja do czterobarwnego drukowania w produkcji gazetowej jest w pe∏nym toku.
Gdy na poczàtku lat osiemdziesiàtych przypada∏y Êrednio na taÊm´ papieru trzy miejsca (zespo∏y) drukowania barwnego, to do dziÊ iloÊç ta podwoi∏a si´. Wi´kszoÊç sprzedawanych dziÊ
przez nas rotacji jest dostosowana do drukowania czterokolorowego dla pe∏nej obj´toÊci gazet, wzgl´dnie ma kombinacj´ do drukowania cztero- i dwukolorowego w stosunku 50 : 50.
Obok bardzo rozpowszechnionej na Êwiecie budowy w postaci wie˝y 8-zespo∏owej dla
obustronnego zadrukowywania w czterech kolorach od pewnego czasu sà ponownie coraz
cz´Êciej stosowane rotacje o budowie satelitarnej dla du˝ych formatów gazet, szczególnie
w Niemczech i Skandynawii.
Przyk∏adem zastosowania wie˝ 8-zespo∏owych mogà byç trzy rotacje KBA Colora dla firmy Agora S.A. w Warszawie, dla drukarƒ w Warszawie, Tychach i w Pile; po wczeÊniej zamówionej rozbudowie otrzymajà one dalszych 12 wie˝ 8-zespo∏owych oraz dodatkowe z∏amywaki i urzàdzenia zwojowe. Po zakoƒczeniu rozbudowy “Gazeta Wyborcza”, jako czo∏owa
gazeta w Polsce, b´dzie mia∏a bardzo du˝à mo˝liwoÊç drukowania w kolorach i b´dzie mog∏a produkowaç w trzech miejscach, bardzo blisko czytelników i przy krótkich trasach dystrybucji.
W mi´dzyczasie technika Computer-to-Plate zyska∏a bardzo na znaczeniu tak˝e
w produkcji gazetowej. Z punktu widzenia racjonalizacji i jakoÊci wchodzà na t´ drog´ te
drukarnie gazetowe, które ju˝ dziÊ w znacznym stopniu stosujà kolor. W roku 1998 stosowano w Niemczech 30 systemów CtP, na Êwiecie ok. 100. Szybsze rozpowszechnianie
jest na razie hamowane przez wysokie koszty p∏yt drukowych i jeszcze nie dostosowanej
do potrzeb gazet wydajnoÊç naÊwietlarek CtP.
Aby rozszerzyç zasi´g reklamy, drukarnie gazetowe coraz bardziej zwi´kszajà iloÊç
wydaƒ lokalnych i mutacji zorientowanych na okreÊlone grupy czytelników. Technicznym
rozwiàzaniem dla takiego post´powania jest automatyczna wymiana p∏yt, pokazana przez
Koenig & Bauer AG na wystawie DRUPA ‘95.
Wymian´ p∏yt mo˝na tak˝e przeprowadziç bez zatrzymywania maszyny, za pomocà
przystosowanych do tego zespo∏ów do wdrukowywania. Stosowana przez Koenig & Bauer od d∏u˝szego czasu przy maszynach gazetowych i akcydensowych technika rozdzielonego bezwa∏owego nap´du, u∏atwia zastosowanie zespo∏ów do wdrukowywania. Dla
przyk∏adu: wie˝a 10-zespo∏owa z dwoma zespo∏ami do wdrukowywania pozwala przy
niezmienianym drukowaniu czterech kolorów na elastycznà wymian´ drukowanych
w czarnym kolorze stronic w 16-stronicowej gazecie.

Produkcja
pó∏komercyjna

Coraz wi´cej drukarƒ gazetowych dà˝y do pe∏niejszego wykorzystania swych drogich
rotacji tak˝e poza tymi niewieloma godzinami w nocy, gdy jest drukowana gazeta, aby osiàgnàç szybszà amortyzacj´.
Tej tendencji odpowiada maszyna w postaci wie˝y 8-zespo∏owej, drukujàca w systemie
guma-guma. Na takich maszynach do pó∏komercyjnej produkcji mo˝na osiàgnàç dobrà jakoÊç na papierach powlekanych i LWC, przy niskich kosztach na tysiàc egzemplarzy, dla takiej produkcji, jak np. wk∏adki do gazet.
W Austrii pracuje od kilku miesi´cy rotacja KBA Colora o podwójnej szerokoÊci z wyposa˝eniem do farb heatset, do drukowania z dobrà jakoÊcià barwnych czasopism, wk∏adek reklamowych, gazet i ksià˝ek telefonicznych. Rotacje do produkcji pó∏komercyjnej Koenig &
Bauer dostarczy∏ tak˝e na W´gry, do Holandii, Niemiec, Finlandii, Grecji, Izraela i Indii.
Wzrastajàca automatyzacja rotacji gazetowych s∏u˝y optymalizacji przebiegów produkcyjnych. Koenig & Bauer oferuje w tym celu otwarty system automatyzacji KBA Opera.
Nowoczesna technika z centralnym stanowiskiem kierowania maszynà od dawna jest
standardem. Aktualnie zamawiane maszyny w coraz wi´kszym stopniu dysponujà tak˝e
RIP-Interface, aby umo˝liwiç cyfrowe po∏àczenie z przygotowalnià.
Do optymalizacji przebiegu produkcji nale˝y tak˝e optymalizacja logistyki zwiàzanej z transportem i podawaniem papieru. W postaci systemu KBA Patras Koenig & Bauer oferuje w tym celu nowoczesne rozwiàzania, od r´cznych do w pe∏ni zautomatyzowanych.
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Zwojowy offset
akcydensowy

Rynek zwojowego offsetu akcydensowego (czyli do prac wysokiej jakoÊci drukowanych farbami heatset) jest dziÊ w Europie rynkiem kupujàcych, tzn. przy odpowiedniej jakoÊci decyduje cena zamówienia. Wiele Êrednich drukarƒ ju˝ nie osiàga odpowiedniego
zysku i wypada z rynku lub jest przejmowanych przez du˝e przedsi´biorstwa. Przyk∏ady
spotyka si´ prawie we wszystkich krajach Europy.
Coraz bardziej wydajne offsetowe rotacje akcydensowe, z coraz wy˝szà wydajnoÊcià
netto powodujà, ˝e oferowana moc produkcyjna roÊnie szybciej, ni˝ zapotrzebowanie na
wyroby wysokiej jakoÊci. Dlatego te˝ tendencja do “oczyszczania si´” rynku b´dzie trwa∏a.
W 1998 roku sprzedano na Êwiecie ok. 270 zwojowych rotacji akcydensowych o
∏àcznej wartoÊci 2,1 mld DM. Bioràc pod uwag´ ∏àczny obrót nadal dominujà rotacje 16stronicowe, z udzia∏em na rynku blisko 56%.
Rotacje 24-stronicowe, jak np. Sunday Press Heidelberga lub KBA Compacta 318 majà na rynku udzia∏ wynoszàcy 17%, podobnie 48-stronicowe rotacje A4 o podwójnym obwodzie.
Nowa klasa maszyn 64-stronicowych, w której Koenig & Bauer od niedawna oferuje
maszyn´ Compacta 818, a MAN Roland ma maszyny w Austrii i Niemczech, zapewnia dodatkowo wi´ksze zdolnoÊci produkcyjne.
Rotacje akcydensowe 8-stronicowe b´dà wyraênie traciç na znaczeniu.
Jako dotychczas jedyny producent Koenig & Bauer AG oferuje od 1997 roku ca∏kowicie bezwa∏owà technik´ nap´du tak˝e, dla rotacji akcydensowych. Dotyczy to dziÊ naszej
pe∏nej palety produkcyjnej w zakresie maszyn akcydensowych, od 16- do 64-stronicowych.
5000 sprzedanych zespo∏ów nap´dowych typu AC dla maszyn gazetowych, akcydensowych i wkl´s∏odrukowych, z tego du˝a cz´Êç ju˝ od dawna w produkcji bez ˝adnych
problemów, potwierdzi∏o dojrza∏oÊç do zastosowania w praktyce tej jeszcze stosunkowo
m∏odej technologii.
16-stronicowa rotacja KBA Compacta 215 ma - zale˝nie od konfiguracji i wyposa˝enia - od 14 do 40 silników AC, elektronicznie synchronizowanych za pomocà naszego systemu KBA Drivetronic.
Najwa˝niejszymi zaletami bezwa∏owej techniki nap´dowej sà: wy˝sza jakoÊç drukowania dzi´ki zmniejszonym drganiom, krótsze czasy narzàdu ze wzgl´du na wykorzystanie nap´dów g∏ównych jako nap´dy pomocnicze, mniejsza iloÊç makulatury przy zwi´kszaniu lub zmniejszaniu szybkoÊci, mniejsze zu˝ycie maszyny i oszcz´dnoÊç energii, dzi´ki
wy∏àczaniu niepotrzebnych zespo∏ów oraz krótsze czasy uruchamiania.
Zastosowana przez Koenig & Bauer w rotacjach akcydensowych 16- i 24-stronicowych technologia wàskich kana∏ów Minigap dla cylindrów p∏ytowych i gumowych, dodatkowo redukuje drgania i zu˝ycie papieru. Dzi´ki temu mo˝na osiàgnàç w ciàgu roku, przy
pracy trzyzmianowej, znaczne oszcz´dnoÊci papieru na sumy rz´du ponad 200000 DM.
Obok ca∏ego szeregu ró˝nych elementów automatyzacji, jak ca∏kowicie przestawiane
ze stanowiska kierowania maszynà z∏amywaki ∏apkowe lub punkturowe, coraz cz´Êciej
staje si´ standardem automatyczna wymiana p∏yt, ze wzgl´du na krótsze czasy narzàdu
przy coraz wi´kszej iloÊci niskich nak∏adów.

Offsetowy druk
arkuszowy
Bardzo wa˝ne sà tak˝e innowacje w offsecie arkuszowym, który dla Koenig & Bauer
AG ma coraz wi´ksze znaczenie, i za pomocà którego tak˝e wielu z Paƒstwa zarabia pieniàdze.
Ze wzgl´du na wyst´pujàce tak˝e w offsecie arkuszowym zmniejszanie si´ nak∏adów,
tendencja w budowie offsetowych maszyn arkuszowych idzie w kierunku wzrastajàcej automatyzacji, dla skrócenia czasów nieproduktywnych. Inne technologiczne tendencje to:
uszlachetnianie inline z zespo∏ami do perforowania, zespo∏ami do numerowania i rozmaitymi systemami lakierowania i suszenia dla rosnàcych wymagaƒ jakoÊciowych w drukowaniu opakowaƒ, maszyny z urzàdzeniami do odwracania arkuszy dla drukowania
w uk∏adzie kolorów 4/4 lub 5/5, cyfrowe po∏àczenie maszyny drukujàcej z przygotowalnià
za pomocà CIP3 oraz zintegrowane systemy logistyki.
Nasz zak∏ad w Radebeul, wielu z Paƒstwa znany jako KBA-Planeta, post´puje przy budowie nowoczesnych offsetowych maszyn arkuszowych RAPIDA zgodnie z tymi technologicznymi tendencjami i na wielu polach, np. w uszlachetnianiu inline, odgrywa przodujàcà rol´.
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Przyk∏adem mo˝e byç tu automatyczna wymiana p∏yt w nowej Êrednioformatowej
maszynie RAPIDA 105. Równoleg∏a wymiana p∏yt w zespo∏ach drukujàcych redukuje czas
wymiany zawsze do czterech minut, oboj´tne, czy chodzi o maszyn´ czterokolorowà czy
dziesi´ciokolorowà.
Godne uwagi sà te˝ oferowane przez nas zespo∏y do perforowania i numerowania,
które mogà byç zastosowane zarówno przy maszynach pó∏- jak i Êrednioformatowych.
Dzi´ki temu mogà byç produkowane w jednym przebiegu np. papiery wartoÊciowe lub losy loteryjne z ciàg∏à numeracjà.
Je˝eli chodzi o technik´ lakierowania, to offsetowe maszyny arkuszowe RAPIDA mogà byç wyposa˝one albo w tradycyjny zespó∏ lakierujàcy typu Y, a wi´c z dozowaniem lakieru poprzez wa∏ki dozujàce, albo w zespó∏ lakierujàcy Anilox z raklem komorowym i wa∏kiem rastrowym. Coraz cz´Êciej stosowane sà w jednej maszynie równoczeÊnie oba warianty, w powiàzaniu z ró˝nymi systemami suszenia i ew. tak˝e z dodatkowym zespo∏em
nawil˝ajàco-lakierujàcym w ostatnim zespole drukujàcym, aby mo˝na by∏o elastycznie zastosowaç wszystkie mo˝liwe warianty uszlachetniania.
Wysoka pozycja zak∏adu KBA-Planeta na rynku opakowaƒ wynika tak˝e z tego, ˝e ju˝
od ponad 10 lat ma on doÊwiadczenia w uszlachetnianiu inline. Obok mo˝liwoÊci drukowania na kartonie i tekturze falistej oferujemy tak˝e drukowanie farbami UV na tworzywach sztucznych, podwójne lakierowanie i zastosowanie farb metalicznych.
Maszyny RAPIDA sà konfigurowane i dostosowywane odpowiednio do ka˝dorazowych wymagaƒ produkcyjnych ze strony klienta, do czego nie zawsze sà zdolni wielcy producenci du˝ych serii maszyn.
Przed szeÊciu laty KBA-Planeta by∏a pierwszym z du˝ych producentów offsetowych
maszyn arkuszowych, który dostarcza∏ maszyny do drukowania w uk∏adzie kolorów 4/4
lub 5/5.
Kontrolowanie i dokumentowanie jakoÊci jest dla nowoczesnej drukarni coraz wa˝niejszym argumentem handlowym. System pomiaru i regulacji inline KBA Densitronic S,
który - obok g´stoÊci optycznej barwy na skali kontrolnej - mo˝e mierzyç bezpoÊrednio na
obrazie tak˝e wartoÊci fotometryczne, jest tu standardem. Dzi´ki temu maszynista mo˝e
natychmiast oceniç, czy przygotowalnia dostarczy∏a dobre p∏yty.
Za pomocà systemu zarzàdzania produkcjà KBA Logotronic mo˝na po∏àczyç w jednà
sieç wiele maszyn oraz system zarzàdzania przedsi´biorstwem. Coraz bardziej zyskuje na
znaczeniu drukarnia dysponujàca takà siecià, a wi´c cyfrowym powiàzaniem przygotowalni, maszyn drukujàcych, a w przysz∏oÊci tak˝e dzia∏ów obróbki koƒcowej z handlowymi
dzia∏ami przedsi´biorstwa.
W postaci KBA Ciptronic oferujemy otwarty system do po∏àczenia przygotowalni
i maszyn arkuszowych RAPIDA wed∏ug standardu CIP3. Koenig & Bauer zrealizowa∏ aktualnie przy maszynach Êrednio- i wielkoformatowych rozwiàzania CIP3 w kooperacji z AGFA, Barco, Creo, Scitex i innymi dostawcami systemów do przygotowalni. Daje to klientowi mo˝liwoÊç wyboru, co jest powa˝nà zaletà w odró˝nieniu od czasem propagowanych
rozwiàzaƒ systemowych dostarczanych przez jednego producenta.
Szczególnie przy drukowaniu opakowaƒ, ale tak˝e przy wysokonak∏adowych drukach
wysokiej jakoÊci, coraz bardziej zyskujà na znaczeniu zautomatyzowane rozwiàzania logistyczne. KBA-Planeta oferuje równie˝ w tym zakresie odpowiednio dostosowane systemy
urzàdzeƒ non-stop przy nak∏adaku i wyk∏adaniu, tak˝e z automatycznym doprowadzaniem i odprowadzaniem stosów.
Móg∏bym jeszcze d∏ugo kontynuowaç wymienianie aktualnych rozwiàzaƒ technicznych w maszynach drukujàcych, lecz chcia∏bym jeszcze krótko przedstawiç grup´ KBA.
Firma Koenig & Bauer zosta∏a za∏o˝ona przed 182 laty i jest najstarszà na Êwiecie fabrykà maszyn drukujàcych.
Grupa Koenig & Bauer AG (KBA) jest obecnie trzecim na Êwiecie producentem maszyn drukujàcych. W 1998 roku ok. 6.300 pracowników grupy wypracowa∏o obrót w wysokoÊci blisko 1,6 mld DM.
Macierzysta spó∏ka Koenig & Bauer AG z zak∏adami w Würzburgu, Frankenthalu, Radebeul k/Drezna, Trennfeld i Kusel, powsta∏a z fuzji dawniejszej spó∏ki Koenig & Bauer AG
z siostrzanymi spó∏kami Albert-Frankenthal AG i KBA-Planeta AG i osiàga dziÊ z 5200 pracownikami ponad 90% obrotów koncernu KBA. WielkoÊç eksportu wynosi∏a w 1998 roku
ponad 80%.
Wa˝nymi spó∏kami siostrzanymi z w∏asnymi mocami w produkcji i monta˝u sà: austriacka firma KBA-Mödling AG w Mödling k/Wiednia z ok. 700 pracownikami, KBA North
America Inc. Web Press Division w York/Pensylwania z ok. 200 pracownikami oraz Graphische Maschinenbau GmbH w Berlinie z ok. 100 pracownikami.
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KBA ma tak˝e spó∏ki zajmujàce si´ sprzeda˝à i serwisem w Wielkiej Brytanii, Francji,
W∏oszech, USA, Brazylii i Malezji. Dochodzà do tego w∏asne biura reprezentujàce firm´
w Pekinie i Moskwie oraz obejmujàca ca∏y Êwiat sieç samodzielnych przedstawicielstw, jak
np. DEVA-PRINT w Polsce, z którymi ÊciÊle i efektywnie wspó∏pracujemy.
Naszà najm∏odszà spó∏kà handlowà jest Karat Digital Press GmbH w Radebeul k/Drezna. Ta firma, otwarta w listopadzie ubieg∏ego roku, z ok. 80 pracownikami, jest przedsi´biorstwem Joint-Venture z izraelskà firmà Scitex Corporation. W Radebeul odbywa si´
przede wszystkim produkcja i monta˝ cyfrowej offsetowej maszyny arkuszowej 74 Karat,
wraz z serwisem i szkoleniem, natomiast technika naÊwietlania cyfrowego dla tej maszyny typu Computer-to-Press pochodzi z firmy Karat Digital Press LP w Herzlia, Izrael.
Koenig & Bauer AG oferuje najszerszy zakres produktów spoÊród wszystkich producentów maszyn drukujàcych, dla ró˝norodnych technik drukowania. Z tej obecnoÊci we
wszystkich segmentach rynku czerpiemy bardzo szeroki know-how.
W latach 1994 i 1995 Koenig & Bauer by∏ pierwszym z trzech niemieckich producentów maszyn drukujàcych, który otrzyma∏ certyfikat ISO 9001 dla wszystkich europejskich
zak∏adów.
Bioràc pod uwag´ rozwój obrotów wed∏ug grup produktów od 1985 roku, znacznie
wzros∏o znaczenie offsetu arkuszowego od chwili przej´cia by∏ego zak∏adu Planeta-Druckmaschinenwerke. Offsetowe maszyny arkuszowe RAPIDA przyczyniajà si´ dziÊ do uzyskania ok. 37% obrotów koncernu. Naszym celem na nast´pne lata jest dalsze zwi´kszenie
obrotów w tym zakresie produkcji.
W zakresie maszyn gazetowych od dwóch lat znacznie wzros∏y zamówienia, szczególnie z Niemiec i z innych krajów Unii Europejskiej. Koenig & Bauer AG móg∏ przy tym
uzyskaç w Europie czo∏owà pozycj´ i sprzedaç liczne du˝e maszyny do przodujàcych drukarƒ gazetowych nie tylko w Niemczech, lecz tak˝e w innych krajach europejskich.
Koenig & Bauer AG oferuje du˝y asortyment rotacji gazetowych o pojedynczej i podwójnej szerokoÊci, w konwencjonalnych technikach offsetu, Anilox i fleksodruku, w ró˝nych klasach wydajnoÊci i ró˝nych konfiguracjach.
Rotacje gazetowe KBA o pojedynczej i podwójnej szerokoÊci sà od 1995 roku standardowo wyposa˝ane w bezwa∏owà technik´ nap´du.
Ponad 90% wszystkich banknotów na Êwiecie jest drukowanych na maszynach do papierów wartoÊciowych Koenig & Bauer, sprzedawanych poprzez naszego szwajcarskiego
partnera Giori De La Rue.
Nasz zak∏ad we Frankenthalu przoduje na Êwiecie w budowie wkl´s∏odrukowych maszyn zwojowych do drukowania czasopism. Maszyny najnowszej generacji osiàgajà szerokoÊci taÊmy papieru do 3,60 m, przy maksymalnej szybkoÊci taÊmy ponad 15 m/s.
Drukarniom wykonujàcym druki o wysokiej jakoÊci oferujemy maszyny od 8 do 64
stronic A4 na cylindrze. Jak ju˝ wspomniano, Koenig & Bauer AG jest od 1997 roku jedynym producentem maszyn drukujàcych, który konsekwentnie stosuje bezwa∏owà technik´
nap´du tak˝e przy maszynach akcydensowych.
Nowa generacja maszyn 64-stronicowych z szerokoÊcià taÊmy papieru 1,905 mm b´dzie mia∏a swà premier´ na wystawie DRUPA 2000.
W zak∏adzie Koenig & Bauer w Radebeul k/Drezna, dawniej KBA-Planeta AG, produkowane sà nasze offsetowe maszyny arkuszowe.
Oferowane maszyny si´gajà od formatu 50 x 70 cm a˝ do du˝ego formatu 120 x 162
cm.
Nasza najmniejsza maszyna, dwukolorowa RAPIDA 72 K z wydajnoÊcià ponad 20000
arkuszy na godzin´, jest zapisana w ksi´dze rekordów Guinnessa jako najszybsza offsetowa maszyna arkuszowa na Êwiecie.
W Êrednim formacie 72 x 105 cm, majàcym na Êwiecie du˝e znaczenie, stworzyliÊmy
w postaci maszyny RAPIDA 105 wysokozautomatyzowanà nowà generacj´ maszyn, z której pracuje ju˝ ponad 500 zespo∏ów drukujàcych.
W du˝ym formacie KBA-Planeta przoduje na Êwiatowym rynku. Maszyny z wielkoformatowego szeregu ( formaty od 91 x 130 cm do 120 x 162 cm) dysponujà wszystkimi
mo˝liwoÊciami technicznymi znanymi z maszyn Êrednioformatowych, jak np. automatycznà wymianà p∏yt i cyfrowym po∏àczeniem z przygotowalnià. Jako jedyny producent oferujemy w du˝ym formacie tak˝e odwracanie arkuszy.
Opracowana w Êcis∏ej kooperacji z firmà Scitex cyfrowa maszyna 74 Karat w formacie 52 x 74 cm, jest maszynà pracujàcà w technice Computer-to-Press, ze zintegrowanym
laserowym naÊwietlaniem p∏yt i ciàg∏ym po∏àczeniem z przygotowalnià. Ta maszyna, opracowana dla jednoosobowej obs∏ugi, z maksymalnà szybkoÊcià drukowania 10000 ark./h,
jest przeznaczona na rosnàcy rynek barwnych druków w ma∏ych nak∏adach. Dostawa
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pierwszych seryjnych maszyn jest przewidziana na jesieƒ 1999 roku.
Na tym chcia∏bym zakoƒczyç mój referat, ˝yczàc Paƒstwu interesujàcego przebiegu
Kongresu.
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Marian Ireneusz Krupiƒski
Grafikus - Systemy Graficzne Sp. z o.o.

Uszlachetnianie druków
w aspekcie ochrony Êrodowiska

Gwa∏towny rozwój gospodarczy sprawi∏, bardzo znaczny wzrost wszelkiego rodzaju
odpadów i Êcieków stanowiàcych powa˝ne zagro˝enie dla Êrodowiska naturalnego. Rozrastajàce si´ z niespotykanà dotàd szybkoÊcià wysypiska zajmujà coraz to nowe tereny.
Wydzielajàce si´ w wyniku fermentacji gazy przedostajà si´ w sposób niekontrolowany do
atmosfery, a wyp∏ukiwane przez deszcz produkty rozk∏adu zanieczyszczajà gleb´ oraz wody gruntowe. RównoczeÊnie stosowanie na bardzo szerokà skal´ tworzyw sztucznych,
szk∏a oraz innych materia∏ów nie ulegajàcych biodegradacji wymusza koniecznoÊç opracowania nowych skuteczniejszych sposobów ich utylizacji. Wynika to z faktu, i˝ stosowane dotychczas metody takie jak recyling czy kompostowanie sà sposobami bardzo kosztownymi wymagajàcymi selektywnej zbiórki odpadów. Poza tym z ka˝dym kolejnym ich
przetworzeniem z wyjàtkiem metali i szk∏a koszty zwi´kszajà si´, a u˝ytecznoÊç otrzymanych produktów maleje, a˝ do czasu gdy stanà si´ odpadem nie nadajàcym si´ do powtórnego przetworzenia. Równie˝ spalanie odpadów nawet w najnowoczeÊniejszych systemach jest rozwiàzaniem po∏owicznym, gdy˝ wydzielajàce si´ przy tym gazy wymagajà
oczyszczenia, a powsta∏e produkty spalania odznaczajà si´ du˝à toksycznoÊcià, przez co
konieczne staje si´ stosowanie tzw. komór dopalajàcych i zapewnienie w nich temperatury 12000 oC.
Podobna sytuacja wyst´puje w przypadku Êcieków, których iloÊç wprowadzana do
Êrodowiska równie˝ systematycznie roÊnie. O ile utylizacja odpadów, szczególnie tych nie
podlegajàcych biodegradacji nastr´cza du˝e trudnoÊci, to w sytuacji Êcieków jest to proces
stosunkowo prosty. Praktycznie znaczna wi´kszoÊç Êcieków z wyjàtkiem substancji toksycznych mo˝e byç oczyszczana w klasycznych oczyszczalniach bazujàcych na procesach biologicznych.
Oczyszczanie biologiczne jest jedynà stosowanà obecnie metodà usuwania zanieczyszczeƒ organicznych ze Êcieków przemys∏owych oraz komunalnych, polegajàcà na mineralizacji substancji organicznych przez bakterie, grzyby, glony, pierwotniaki oraz stawonogi
i robaki. Przy czym zachodzàcy pod wp∏ywem mikroorganizmów rozk∏ad substancji organicznych mo˝e odbywaç si´ zarówno w obecnoÊci tlenu bàdê przy jego ca∏kowitym braku,
a wydzielajàce si´ w wyniku fermentacji ciep∏o i gaz mogà byç wykorzystane w celach energetycznych. Ze wzgl´du na charakter oczyszczalni biologicznych bardzo wa˝ne jest, aby
przetwarzane Êcieki nie zawiera∏y substancji toksycznych, które powinny zostaç wczeÊniej
usuni´te w oczyszczalniach chemicznych.
Dlatego bardzo istotne staje si´ wypracowanie metod post´powania majàcych na celu nie tylko ograniczenie iloÊci wprowadzanych do Êrodowiska Êcieków i odpadów ale zmian´ ich postaci do takiej formy w której nie stanowià ju˝ zagro˝enia, a proces ich niszczenia
bàdê przetwarzania jest bardzo prosty. Dotyczy to g∏ównie przemys∏u, który jest najwi´kszym “producentem” wszelkiego rodzaju odpadów oraz zanieczyszczeƒ. Obejmuje to równie˝ przemys∏ poligraficzny, który obok papieru i innych pod∏o˝y drukowych poch∏ania
znaczne iloÊci wszelkiego rodzaju Êrodków chemicznych. Praktycznie wszystkie technologie
stosowane w poligrafii dajà pewnà iloÊç odpadów zarówno w postaci sta∏ej, ciek∏ej jak i gazowej, z których cz´Êç stanowi powa˝ne zagro˝enie dla Êrodowiska naturalnego.
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Obowiàzujàca obecnie ustawa o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska nak∏ada na
podmioty gospodarcze wytwarzajàce opakowania oraz inne wyroby koniecznoÊç okreÊlenia sposobu ich powtórnego wykorzystania, a w przypadku braku takiej mo˝liwoÊci metody ich sk∏adowania bàdê likwidacji. Odnosi si´ to równie˝ do firm zajmujàcych si´ sprzeda˝à wszelkiego rodzaju opakowaƒ, produktów przemys∏u chemicznego lub innych towarów, których utylizacja mo˝e nastr´czaç trudnoÊci. W przygotowaniu jest nowy projekt
ustawy okreÊlajàcej nie tylko zasady gospodarowania odpadami, zapobiegania i ograniczania iloÊci ich powstawania, ale równie˝ utylizacji bàdê powtórnego wykorzystania. Poni˝ej przedstawione zosta∏y niektóre tylko zagadnienia dotyczàce gospodarki odpadami
zawarte w projekcie ustawy.
* ka˝dy podmiot gospodarczy wytwarzajàcy odpady zobowiàzany jest do stosowania
takich form produkcji lub surowców oraz materia∏ów, które zapobiegajà bàdê ograniczajà iloÊç ich powstawania;
* wytwarzajàcy odpady zobowiàzany jest do ich usuwania, a w miar´ mo˝liwoÊci ponownego wykorzystania lub przy braku takiej mo˝noÊci ich unieszkodliwiania. Przy czym
podmiot gospodarczy mo˝e to zadanie zleciç innej wyspecjalizowanej firmie zajmujàcej si´
usuwaniem, przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem odpadów. Nale˝y zaznaczyç, i˝
unieszkodliwianie odpadów jest procesem polegajàcym na doprowadzeniu ich do stanu,
w którym nie stwarzajà zagro˝enia dla zdrowia oraz Êrodowiska, poprzez poddanie ich
przekszta∏ceniu biologicznemu, fizycznemu lub chemicznemu. Unieszkodliwieniem odpadów jest równie˝ ich sk∏adowanie;
* spalanie odpadów na powierzchni jest zabronione, a sk∏adowanie lub ich wylewanie mo˝e odbywaç si´ tylko w przeznaczonych do tego celu miejscach;
Tak wi´c porównujàc obie ustawy widzimy, ˝e najistotniejszà zmianà jest na∏o˝enie
na podmioty gospodarcze obowiàzku utylizacji odpadów powstajàcych w wyniku ich
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Oddzielnym zagadnieniem dotyczàcym ochrony Êrodowiska wywo∏ujàcym du˝e kontrowersje na rynku poligraficznym jest proces uszlachetniania produkcji. Takie techniki jak
uszlachetnianie folià czy lakierowanie UV sà cz´sto odrzucane przez klientów, którzy uwa˝ajà kombinacj´ “tworzywa sztucznego” i “produktu naturalnego” jakim jest papier za
niemo˝liwà do pogodzenia z ochronà Êrodowiska.
Z drugiej jednak strony klient powinien wiedzieç, ˝e lakiery olejowe i dyspersyjne, które sà nanoszone np. przez maszyny drukujàce, w ˝adnym wypadku nie wykazujà takiej odpornoÊci na Êcieranie jak w efekcie lakierowania na maszynach lakierujàcych czy laminowania w kaszerówkach.
Decyzja przeciwko uszlachetnianiu folià i lakierem UV, na korzyÊç lakierowania olejowego lub lakierami wodnymi prowadzi cz´sto do reklamacji. Nak∏ady tak polakierowanych
ksià˝ek, katalogów lub opakowaƒ po krótkim transporcie nie nadajà si´ do sprzeda˝y, poniewa˝ druki ulegajà uszkodzeniu przez Êcieranie w stopniu niemo˝liwym do zaakceptowania.
Obecnie jeszcze ˝aden klient nie jest gotowy do obni˝enia jakoÊci swoich wyrobów,
nawet ze ÊwiadomoÊcià przyznania si´ do niszczenia Êrodowiska. Do tego potrzeba jeszcze d∏ugiego etapu przestawienia si´ i zmiany obecnych norm jakoÊciowych.
Tak wi´c z jednej strony lakiery olejowe i dyspersyjne bardziej przyjazne dla Êrodowiska, ale jednoczeÊnie nie do koƒca spe∏niajàce oczekiwania klientów, z drugiej zaÊ strony
folia lub lakier UV i problemy z odpadami. Dlatego te˝ ju˝ od paru lat trwajà badania nad
ponownym wykorzystaniem (recyklingiem) wyrobów lakierowanych i kaszerowanych folià.
Jak podano w informacji prasowej Grupy Roboczej “Uszlachetnianie druków” (PTS Prufbericht Nr. 15. 168).
Ogólne wyniki badaƒ potwierdzi∏y przewidywania, ˝e uszlachetniane wyroby drukarskie mogà byç poddane recyklingowi.
Wyroby drukarskie kaszerowane folià nadajà si´ do recyklingowej produkcji papieru,
a wi´c nadajà si´ do ponownego wykorzystania. Lakierowane próbki nadawa∏y si´ bez wyjàtku jako makulatura do produkcji kartonu i papy.
Obok przydatnoÊci dla recyklingu, b´dàcej podstawà przyjaznego dla Êrodowiska wyrobu, rozwa˝yç trzeba innà ogólnà korzyÊç p∏ynàcà z uszlachetniania druków. Wyroby
z zabezpieczonymi powierzchniami sà trwalsze i ten sposób przyczyniajà si´ do powstania d∏u˝szego cyklu ich u˝ytkowania, oszcz´dnoÊci energii i surowców oraz zwiàzanych
z nimi emisji.
Koƒczàc t´ pierwszà cz´Êç, chcia∏bym zwróciç uwag´, aby jednak szczególny nacisk
po∏o˝yç na redukcj´ odpadów u êród∏a, jako najbardziej skutecznà metod´ w zmniejszaniu negatywnego oddzia∏ywania odpadów niebezpiecznych na Êrodowisko.
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Mo˝na to uzyskaç przez wielorakie dzia∏ania, takie jak:
- lepszà gospodark´ materia∏ami, kontrol´ produkcji, segregacj´ odpadów,
- zmian´ materia∏ów na bardziej przyjazne dla Êrodowiska,
- zmian´ technologii i urzàdzeƒ (co niestety wià˝e si´ z inwestycjami).

Âcieki w przemyÊle
poligraficznym
* Ró˝norodnoÊç zanieczyszczeƒ wyst´pujàcych w Êciekach sprawia, ˝e nie mo˝na
stworzyç standardowych metod ich oczyszczania. Wymieniç mo˝na jedynie kilka ogólnych
zasad dotyczàcych gospodarki Êciekami, które obejmujà:
* odzyskiwanie cennych substancji, traktowane jako jeden z etapów procesu technologicznego;
* uÊrednianie sk∏adu Êcieków w celu u∏atwienia procesu dalszego ich oczyszczania;
* zag´szczanie Êcieków i sprowadzanie ich do postaci osadu, który mo˝e byç spalany bàdê sk∏adowany w miejscach do tego celu wyznaczonych;
* uzdatnianie Êcieków do takiej postaci, w której po wprowadzeniu do sieci kanalizacyjnej nie powodujà jej uszkodzenia oraz zmian w równowadze biologicznej;

Fotoreprodukcja
Na etapie fotoreprodukcji problem odpadów sprowadza si´ do zoboj´tnienia Êcieków
stanowiàcych zu˝yty wywo∏ywacz i utrwalacz fotograficzny oraz os∏abiacz Farmera.
W przypadku wywo∏ywacza, którego szkodliwoÊç dla Êrodowiska jest niewielka jego utylizacja polega na wprowadzeniu go do kanalizacji, gdzie pod wp∏ywem naturalnych procesów biologicznych zostaje roz∏o˝ony.
Przeciwna sytuacja wyst´puje przy utrwalaczu, który ze wzgl´du na obecnoÊç srebra
nie mo˝e byç wprowadzany bezpoÊrednio do Êrodowiska. Dlatego te˝ zu˝yty roztwór
utrwalajàcy powinien byç odsprzedawany instytucjà zajmujàcym si´ odzyskiwaniem srebra
z odpadów produkcyjnych. Nale˝y zaznaczyç, i˝ zakaz ten nie dotyczy Êladowych iloÊci
utrwalacza znajdujàcych si´ w wodzie, w której p∏ukane by∏y b∏ony fotograficzne.
Os∏abiacz Farmera w przeciwieƒstwie do utrwalacza mo˝e byç unieszkodliwiany metodami chemicznymi przez co mo˝e si´ to odbywaç bezpoÊrednio na stanowisku pracy
w dziale fotoreprodukcji. Laboratoryjna metoda unieszkodliwiania zu˝ytego os∏abiacza
polega na przeprowadzeniu ˝elazocyjanków w trudno rozpuszczalny b∏´kit pruski przy
pomocy siarczanu ˝elazawego, a otrzymany w ten sposób osad po odsàczeniu jest spalany.

Przygotowalnia
offsetowa
W przygotowalni offsetowej jedynym odpadem jest zu˝yty roztwór wywo∏ujàcy, który po zneutralizowaniu tzn. zoboj´tnieniu mo˝e byç wprowadzony do sieci kanalizacyjnej.
Proces neutralizacji mo˝e byç przeprowadzany dwoma metodami:
* przez zmieszanie resztek wywo∏ywacza ze Êciekami o kwaÊnym odczynie;
* zoboj´tnienie przy pomocy kwasu siarkowego;

Wykonywanie form
fotopolimerowych
Powstajàce na etapie wykonywania form fotopolimerowych Êcieki sk∏adajà si´ z jednej strony z pozosta∏oÊci roztworu wywo∏ujàcego, a z drugiej znajdujàcych si´ w nim resztek wyp∏ukanej ˝ywicy. W przypadku stosowania wywo∏ywaczy zawierajàcych w swym
sk∏adzie rozpuszczalniki organiczne nale˝y pami´taç, aby przed ich wprowadzeniem do
kanalizacji zosta∏y one usuni´te. Natomiast przy zastosowaniu wody jako wywo∏ywacza
problem utylizacji Êcieków ulega znacznemu uproszczeniu. Sprowadza si´ on wtedy do
usuni´cia sk∏adników sta∏ych z wody wyp∏ukujàcej przez jej odparowanie i spaleniu powsta∏ego osadu.
Nale˝y przy tym zaznaczyç, i˝ wspó∏czesne systemy wywo∏ujàce p∏yty fotopolimerowe posiadajà zamkni´ty obieg wywo∏ywacza z automatycznym odfiltrowywaniem znajdujàcych si´ w nim resztek polimeru.
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Etap drukowania.
W czasie drukowania powstajàce odpady charakteryzujà si´ bardzo du˝à ró˝norodnoÊcià. Obok znacznych iloÊci odpadów makulaturowych oraz folii wyst´pujà du˝e iloÊci
zu˝ytych Êrodków chemicznych, g∏ównie wszelkiego rodzaju zmywaczy zmieszanych
z resztkami farb graficznych. Bardzo wyraênie widaç to w przypadku mycia zespo∏u farbowego w czasie którego do myjki sp∏ywajà resztki zmywacza oraz pozosta∏oÊci farby
tworzàc mazisty odpad, który ze wzgl´du na swój charakter nie mo˝e byç wprowadzany
do kanalizacji, a jego unieszkodliwianie powinno byç przeprowadzane w spalarniach. Coraz cz´Êciej stosowane sà jednak zmywacze organiczne, które wprowadzone do kanalizacji podlegajà procesom biodegradacji.
Równie˝ w przypadku Êrodków s∏u˝àcych do mycia cylindrów i obciàgów gumowych
powsta∏e odpady nale˝y spalaç. Wyjàtek stanowià jedynie Êrodki czyszczàce bazujàce na
produktach naturalnych, tzn. zawierajàce przetworzone oleje mineralne.
Kolejnym odpadem powstajàcym na etapie druku sà wszelkiego rodzaju pozosta∏oÊci
po dodatkach do farb oraz po Êrodkach pomocniczych takich jak np. puder, roztwór gumujàcy, preparaty zapobiegajàce zasychaniu farby itp. Pozosta∏oÊci po dodatkach do farb
sà podobnie jak resztki farb unieszkodliwiane przez spalanie, natomiast z pozosta∏ymi
Êrodkami post´pujemy wg. zaleceƒ producenta.
Najmniejszà grup´ pod wzgl´dem iloÊci odpadów powstajàcych na etapie drukowania stanowià pozosta∏oÊci po roztworze zwil˝ajàcym oraz dodatkach buforowych. Przy
czym w czasie druku roztwór zwil˝ajàcy wraz z wprowadzonym do niego dodatkiem zu˝ywa si´ w wyniku nieznacznego odparowywania z formy drukowej oraz przechodzenia
na zadrukowywany materia∏. Z jego wi´kszà iloÊcià stanowiàcà odpad mamy do czynienia
jedynie w sytuacji czyszczenia uk∏adu nawil˝ajàcego. Natomiast przy dodatkach buforowych odpadem sà jedynie pozosta∏oÊci Êrodka znajdujàce si´ w kanistrze czy kontenerze.
Odpady te nie mogà byç wprowadzane do kanalizacji, a ich utylizacja sprowadza si´ do
sk∏adowania w miejscach do tego celu wyznaczonych bàdê te˝ rozk∏adzie Êrodka w podwy˝szonej temperaturze. W sytuacji stosowania dodatku nie wykazujàcego negatywnego
wp∏ywu na Êrodowisko oraz proces oczyszczania wody mo˝na go wprowadzaç do kanalizacji w ma∏ych iloÊciach pod warunkiem jego wczeÊniejszego rozcieƒczenia.

Lakierowanie
Lakierowanie produkcji poligraficznej obok etapu druku jest kolejnym procesem, który pod wzgl´dem wp∏ywu na Êrodowisko naturalne musi byç rozpatrywane w dwóch niezale˝nych od siebie aspektach - fizjologicznym oraz iloÊci i charakteru powsta∏ych Êcieków
i odpadów. Przy czym w aspekcie fizjologicznym istotny jest nie tylko bezpoÊredni wp∏yw
lakieru na oraganizmy ˝ywe ale równie˝ jego oddzia∏ywanie poÊrednie. Szczególnie uwidoczne jest to w przypadku lakierów UV, które wymagajà nie tylko zachowania wi´kszej
ostro˝noÊci przy kontakcie z nimi ze wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia podra˝nienia skóry i b∏on Êluzowych, ale rónie˝ ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo przedostwania si´ resztek fotoinicjatora do wn´trza lakierowanego pod∏o˝a. Dlatego te˝ lakiery UV nie mogà byç
stosowane do uszlachetniania opakowaƒ spo˝ywczych, lekarstw, itp. gdy˝ przedostajàce
si´ do wn´trza opakowania resztki fotoinicjatora prowadzà do ska˝enia zapakowanego
produktu, a tym samym ograniczajà zakres zastosowaƒ samego lakieru.
Drugim wa˝niejszym aspektem lakierowania jest iloÊç oraz rodzaj powsta∏ych Êcieków
i odpadów. W zale˝noÊci od rodzaju zastosowanego lakieru podstawowym odpadem sà
wybrakowane arkusze /lakiery dyspersyjne, UV, olejowe/ lub te˝ opary rozpuszczalników
emitowane podczas suszenia druków pokrytych lakierami rozpuszczalnikowymi. Dlatego
bardzo istotne jest przy lakierach rozpuszczalnikowych ograniczenie iloÊci emitowanych
do atmosfery par, co mo˝na osiàgnàç przez ich zastàpienie lakierami dyspersyjnymi lub lakierami UV.
Dodatkowym êród∏em odpadów sà Êcieki b´dàce pozosta∏oÊciami po wszelkiego rodzaju zmywaczach, lakierach jak równie˝ szlam gromadzàcy si´ w myjkach.
Analizujàc wyszczególnione powy˝ej rodzaje odpadów mo˝emy je podzieliç na trzy
grupy, gdzie ka˝da b´dzie wymaga∏a innej metody utylizacji. W przypadku par rozpuszczalnika mo˝emy je usunàç przez oczyczenie powietrza metodà biologicznà termicznà lub
sorbcyjnà. Inne odpady i Êcieki b´dàce pozosta∏oÊcià po zmywaczach, lakierach i szlam
z myjek najbezpieczniej jest spaliç w wyspecjalizowanych do tego celu spalarniach. Oznacza, to i˝ z tymi odpadami post´pujemy w sposób identyczny jak z resztkami powsta∏ymi
na etapie drukowania. Innym sposobem utylizacji resztek zmywaczy jest ich zastàpienie
Êrodkami podlegajàcymi procesom biodegradacji.
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Bardziej skomplikowana sytuacja wyst´puje ju˝ w przypadku odpadów w postaci wybrakowanych arkuszy. W ich przypadku mamy praktycznie dwie mo˝liwoÊci, tzn. spaliç
w spalarniach podobnie jak inne odpady lub te˝ poddaç procesowi przetworzenia majàcego na celu odzyskanie produktów papierniczych. Przy czym sà one traktowane jako
cz´Êç sk∏adowa mieszanek makulaturowych, które nie b´dà stosowane do produkcji papierów graficznych, a np. kartonów. Mogà byç równie˝ wykorzystane jako cz´Êç mieszanki odbarwionej makulatury pod warunkiem, ˝e urzàdzenie do obróbki wst´pnej posiada
zespó∏ dyspergujàcy, w którym nast´puje rozdrobnienie zanieczyszczeƒ, które prowadzi∏y
by do powstawania brudnych plam.

Laminowanie
Na etapie laminowania w zale˝noÊci od stosowanej technologi spotykamy si´ z dwoma rodzajami odpadów. Przy laminowaniu na goràco sà to jedynie pozosta∏oÊci oraz
skrawki folii, która ze wzgl´du na d∏ugi okres rozk∏adu powinna byç poddawana procesowi powtórnego przetworzenia bàdê spalania. Natomiast przy laminowaniu na zimno
oprócz skrawków folii wyst´pujà równie˝ pozosta∏oÊci po kleju oraz roztworach myjàcych
zespó∏ klejàcy. Dodatkowym odpadem sà wszelkiego rodzaju wadliwe druki, których iloÊç
jest jednak stosunkowo niewielka.
Resztki odpadów b´dàcych pozosta∏oÊciami po czyszczeniu zespo∏u klejàcego i po zag´szczeniu mo˝na spaliç, natomiast klej b´dàcy najcz´Êciej na bazie wody wprowadziç do
kanalizacji.
Podobnie jak mia∏o to miejsce w przypadku lakierowania uszlachetniona produkcja
mo˝e byç utylizowana w podobny sposób. Oznacza to, i˝ mo˝e ona zostaç spalona lub
te˝ byç poddana procesowi przetworzenia. Przy czym nale˝y pami´taç, ˝e przetworzeniu
podlegajà produkty uszlachetnione tylko niektórymi rodzajami folii np. folia polipropylenowa.
W trakcie przetwarzania odpadów uszlachetnionych folià nast´puje dok∏adne oddzielenie folii od w∏ókien papieru, dzi´ki czemu odzyskujemy oba sk∏adniki.

Klejenie
W procesach introligatorskich iloÊç powstajàcych Êcieków jest znikoma. Wszystkie kleje bazujàce na sk∏adnikach bia∏kowych lub roÊlinnych podlegajà rozk∏adowi biologicznemu, dlatego te˝ mogà byç po rozcieƒczeniu i w ma∏ych iloÊciach wprowadzane bezpoÊrednio do sieci kanalizacyjnej bez szkody dla Êrodowiska.
Przeciwna sytuacja wyst´puje przy stosowaniu klei dyspersyjnych zawierajàcych zdyspergowane w wodzie ˝ywice syntetyczne. Pomimo, i˝ kleje te nie sà substancjami toksycznymi i nie stanowià zagro˝enia dla zdrowia, to przed wprowadzeniem ich do kanalizacji nale˝y oddzieliç i wytràciç czàsteczki ˝ywicy, które mo˝na spalaç lub sk∏adowaç. Tak
wst´pnie oczyszczone resztki mogà byç nast´pnie wprowadzone do kanalizacji, gdzie ulegnà biodegradacji.

Odpady w przemyÊle poligraficznym
Odpady sta∏e sà kolejnym po Êciekach produktem ubocznym ka˝dej produkcji bez
wzgl´du na jej charakter. Obecnie wszelkiego rodzaju odpady klasyfikuje si´ w zale˝noÊci
od:
* charakteru i pochodzenia;
* sk∏adu chemicznego oraz sk∏adników które je tworzà;
* procesu produkcyjnego na etapie którego powstajà;
Uwzgl´dniajàc przedstawionà powy˝ej klasyfikacj´ powstajàce odpady produkcyjne
przemys∏u poligraficznego mo˝emy podzieliç na:
* odpady makulaturowe
* odpady z tworzyw sztucznych
* odpady gumowe
* odpady metalowe
* pozosta∏oÊci farb graficznych
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Odpady makulaturowe
Makulatura jest obecnie jednym z nielicznych odpadów, którego przetwarzanie jest
najlepiej zorganizowane i stwarzajàce najmniejsze trudnoÊci. Przerób makulatury sprowadza si´ do odzyskiwania z masy makulaturowej w∏ókien przydatnych do wytworzenia
wszelkiego rodzaju papierów, bibu∏ oraz kartonów i tektury. Jej przetwarzanie polega na
rozw∏óknieniu, sortowaniu, flotacji, odbarwieniu i bieleniu.
Jedynym problemem powstajàcym przy przeróbce makulatury jest przerób wszelkiego rodzaju laminatów.

Odpady z tworzyw sztucznych
Obecnie w przemyÊle poligraficznym odpady z tworzyw sztucznych mo˝emy podzieliç na trzy podstawowe grupy:
* pozosta∏oÊci pod∏o˝y drukowych w postaci folii, gotowych opakowaƒ bàdê laminatów z papierem;
* wykorzystane formy drukowe oraz folie monta˝owe i b∏ony fotograficzne;
* puste opakowania po stosowanych Êrodkach chemicznych;
Ze wzgl´du na charakter tworzyw sztucznych, które nie podlegajà biodegradacji lub
te˝ proces ich naturalnego rozk∏adu jest bardzo d∏ugi, odpady tego rodzaju nie powinny
byç sk∏adowane, a jedyne poddawane procesowi utylizacji polegajàcemu na ich niszczeniu. Obecnie unieszkodliwianie odpadów z tworzyw sztucznych przeprowadza si´ poprzez ich przetworzenie i ponowne wykorzystanie, co wymaga ich selektywnej zbiórki lub
przez spalenie, które jest metodà szybkà i tanià, ale wymagajàcà oczyszczania powstajàcych gazów. Przy czym do powtórnego wykorzystania nadajà si´ jedynie te tworzywa, które mogà byç przerobione na regranulat.

Odpady gumowe
Podobnie jak w przypadku tworzyw sztucznych równie˝ odpady gumowe nie powinny byç sk∏adowane ze wzgl´du na stosunkowo d∏ugi czas ich naturalnego rozk∏adu. Dlatego te˝ powinny byç one zbierane i utylizowane przez:
* przerobienie na granulat gumowy i powtórnie wykorzystanie;
* spalenie;
* rozpuszczenie w rozpuszczalnikach organicznych;

Odpady metalowe
Powstajàce odpady metalowe w postaci zu˝ytych form drukowych czy puszek po farbach graficznych nie wymagajà stosowania specjalnych sposobów utylizacji. Mogà byç
one sk∏adowane na wysypiskach, bàdê te˝ co jest rozwiàzaniem najkorzystniejszym selektywnie zbierane i przekazywanie do hut w celu przetopienia. Dodatkowo zaletà takiego
rozwiàzania jest fakt, i˝ w trakcie przetapiania pozosta∏oÊci warstw kopiowych i resztek
farb zostajà spalone.

Pozosta∏oÊci farb
Ma∏e iloÊci farb znajdujàce si´ w puszkach nie wymagajà stosowania specjalnych metod utylizacji. Mogà byç one wraz z puszkà sk∏adowane na wysypiskach lub te˝ spalane
w trakcie odzyskiwania metalu. Wi´ksze jej iloÊci powinny byç ju˝ jednak spalane bàdê
sk∏adowane jako odpady specjalne na przeznaczonych do tego celu wysypiskach.
Przedstawione powy˝ej przyk∏ady powstajàcych odpadów i Êcieków oraz sposób ich
neutralizacji sà jedynie zasygnalizowaniem wielkoÊci problemu z jakim mamy do czynienia
przy produkcji poligraficznej. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e tak naprawd´ problem odpadów
i Êcieków sprowadza si´ nie tyle do iloÊci ich powstawania, a jedynie do stworzenia sprawnie dzia∏ajàcego systemu zagospodarowania odpadów opierajàcego si´ na: selekcji, przetwarzaniu, oczyszczaniu oraz spalaniu odpadów w sposób bezpieczny dla Êrodowiska naturalnego. NajproÊciej mówiàc kilka nowoczesnych spalarni jest w stanie rozwiàzaç w bardzo du˝ym stopniu problem odpadów przemys∏owych.
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Harald Weimer
Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg Technologia Direct
Imaging

Mo˝liwoÊci zastosowania i potencja∏ cyfrowych systemów
druku offsetowego
Technologia cyfrowa w bardzo krótkim czasie zmieni∏a wszystkie obszary przygotowania do drukowania. Nie potrzeba ˝adnej umiej´tnoÊci jasnowidzenia, aby dostrzec, ˝e
jej rozwój w bran˝y poligraficznej b´dzie kontynuowany. W zwiàzku z tym Heidelberger
Druckmaschinen AG wszed∏ ju˝ do Êwiata druku cyfrowego. Praktyczna przydatnoÊç technologii Direct Imaging jest udowodniona ju˝ od roku 1991. To know-how jest obecnie popierane systemami Quickmaster DI 46-4 oraz Speedmaster 74 DI.

Nowe szanse
rynkowe wymagajà nowych rozwiàzaƒ
Przemys∏ graficzny jest kszta∏towany przez malejàce wielkoÊci nak∏adów, wzrost produkcji w czterech kolorach i silny wzrost cyfryzacji w procesie przygotowalni. Rynek druków czterokolorowych w ma∏ych i Êrednich nak∏adach (Short Run Color Market) b´dzie
rozwija∏ si´ bardzo szybko. Technologia Direct Imaging firmy Heidelberg oferuje rozwiàzania systemowe w formacie A3 jak te˝ A2, aby optymalnie zaspokoiç potrzeby tego rynku.
Direct Imaging stanowi bezpoÊrednie po∏àczenie pomi´dzy danymi cyfrowymi a zadrukowanym arkuszem. Prowadzi to do du˝ego zainteresowania i popytu na Quickmastera DI
oraz Speedmastera DI, i to nie tylko ze strony tradycyjnych klientów Heidelberga, lecz równie˝ firm zajmujàcych si´ przygotowalnià i punktów us∏ugowych powielania dokumentów.

Quickmaster DI 46-4
Ponad 1000 instalacji Quickmastera DI na ca∏ym Êwiecie, dokona∏o prze∏omu na rynku. Wa˝nych powodów tego sukcesu nale˝y upatrywaç w pr´dkoÊci, automatycznym
przygotowaniu do druku i bezpoÊrednim po∏àczeniu z przygotowalnià cyfrowà. Dzi´ki temu mo˝liwe jest wyprodukowanie przy pomocy Quickmastera DI, na podstawie bitmapy,
500 jednostronicowych czterokolorowych prospektów w czasie krótszym ni˝ 20 minut.
W tym celu RIP przekszta∏ca dane z przygotowalni w bitmapy, naÊwietla p∏yty za pomocà
diod laserowych, czyÊci p∏yty i przejmuje profil barwny z przygotowalni do wst´pnego
ustawienia stref farbowych - wszystko w pe∏ni automatycznie.
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Speedmaster 74 DI
Speedmaster 74 DI mia∏ swojà Êwiatowà premier´ na targach IPEX 1998. Ta rewolucja w Êrednim formacie stanowi konsekwentny rozwój technologii Direct Imaging. Grupà
docelowà sà drukarnie i zak∏ady zajmujàce si´ przygotowalnià, które w krótkim czasie muszà produkowaç ma∏e i Êrednie nak∏ady w formacie A2. Idealnymi odbiorcami sà równie˝
klienci, którzy majà ju˝ doÊwiadczenie z Quickmasterem DI.

Instrumenty marketingowe dla Direct Imaging
Wymagania stawiane us∏ugodawcom w przemyÊle graficznym zmieniajà si´ i w przysz∏oÊci b´dzie to jeszcze bardziej widoczne. Trend idzie w kierunku coraz mniejszych czterokolorowych nak∏adów, które muszà byç produkowane w krótkim czasie. Oprócz wsparcia technicznego, Heidelberg oferuje równie˝ wsparcie marketingowe dla obecnych i przysz∏ych klientów, posiadajàcych maszyny DI.
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Tadeusz Figurski, Krzysztof Puçko

Miejsce ma∏oformatowych maszyn
offsetowych w obliczu
digitalizacji/integracji procesów.

Wp∏yw na kszta∏towanie wspó∏czesnej offsetowej maszyny drukujàcej w formacie poni˝ej
B2 ma szereg czynników, które mo˝na uformowaç w dwóch podstawowych grupach:
- tendencje na rynku zamówieƒ poligraficznych;
- proces digitalizacji / integracji etapów produkcyjnych;
Obie powy˝sze grupy sà z sobà ÊciÊle zwiàzane, tzn. tendencje zamówieƒ nie tylko
wymusi∏y zmiany konstrukcyjno-technologiczne, ale tak˝e zmiany w procesach produkcyjnych. Wed∏ug prognoz dotyczàcych przysz∏oÊci poszczególnych sektorów rynku
poligraficznego na szczególnà uwag´ zas∏uguje informacja dotyczàca druków reklamowych i direct-mailingu. Podczas gdy druk gazet i czasopism posiada przewidziane
tempo wzrostu na poziomie 2-2,5% w skali roku, to ma∏onak∏adowe druki reklamowe
oraz wysokojakoÊciowe katalogi posiadajà prognoz´ na poziomie 9-12% w skali roku.
Tendencje na rynku poligraficznym, nie tylko w omawianym segmencie rynku, obserwowane w chwili obecnej nie sà niczym nowym lecz wr´cz kontynuacjà tendencji utrzymujàcej si´ od kilku lat. Spadek nak∏adów, skrócenie oczekiwanych terminów wykonania
zlecenia oraz utrzymywanie si´ cen na zbli˝onym poziomie od d∏ugiego okresu – czasami
wr´cz ˝àdania obni˝enia cen – to coÊ co wszyscy bardzo dobrze znajà (wykres obrazujàcy tendencje np. 1994/1999). Tendencje te nie sà czymÊ wyjàtkowym i specyficznym
wy∏àcznie dla naszego rynku. Analogiczne zmiany zachodzi∏y i nadal post´pujà równie˝
w zachodniej cz´Êci naszego kontynentu i tam tak˝e zleceniobiorcy musieli i muszà przystosowywaç si´ do nowych realiów rynku. Reakcja drukarza – w ka˝dym zakàtku Europy –
jest jednakowa: silniejsze zorientowanie na klienta. Drukarz ze swojej strony mo˝e staraç
si´ spe∏niaç stawiane mu wymagania poprzez w∏aÊciwà organizacj´ pracy oraz racjonalne
wykorzystanie zasobów produkcyjnych osiàgajàc w ten sposób minimalizacje czasu
potrzebnego na realizacj´ zamówienia oraz uzyskanie optymalnie niskich kosztów
w∏asnych produkcji. Przy dobrze zorganizowanych procesach produkcyjnych i wdro˝onych
czynnoÊciach kontrolno pomiarowych mo˝na dodatkowo uzyskaç stabilnoÊç wysokiej
jakoÊci oraz terminowoÊci. Jednak˝e nawet najwy˝sze kwalifikacje i doÊwiadczenie
w zarzàdzaniu i optymalizacji produkcji doprowadzà Drukarza do bariery technologiczno
technicznej, której podstawà b´dzie sprz´t. Dlatego te˝, naturalnà rzeczà jest fakt,
i˝ zleceniobiorcy na rynku poligraficznym – czyli drukarze – aby podo∏aç oczekiwaniom
dynamicznie zmieniajàcego si´ rynku zamówieƒ musieli znaleêç odpowiednie wsparcie
u dostawców urzàdzeƒ i maszyn poligraficznych. W zakresie maszyn ma∏oformatowych poni˝ej B2 – mo˝emy wymieniç kilku wyró˝niajàcych si´ w Polsce dostawców:
- Adast Dominant– Ankovo z najwi´kszà iloÊcià instalacji w minionych latach,
z w∏asnym centrum pokazowym i szkoleniowym,
- Heidelberg – Heidelberg Polska z w∏asnà organizacjà serwisowà oraz logistycznà,
- Ryobi
– Grafikus Sp z o.o z w∏asnym serwisem i dzia∏em logistycznym,
- Shinohara – Mercator dotychczas dostawca czeskich maszyn Polly.
Dla tych to producentów i dostawców offsetowych maszyn drukujàcych polem do popisu
staje si´ sprostanie co raz wy˝szym wymaganiom w zwiàzku z wczeÊniej omówionymi tendencjami na rynku zamówieƒ poligraficznych.
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Drugim wspomnianym czynnikiem okreÊlajàcym rozwój i jego tendencje w odniesieniu do
ma∏oformatowych maszyn offsetowych staje si´ ciàg∏y – i wcià˝ przyÊpieszajàcy – proces
digitalizacji. Jego efektem w naszej bran˝y jest m.in. integracja procesów sk∏adajàcych si´
na ciàg produkcyjny pozwalajàcy uzyskaç finalny produkt zadrukowany. Integracja obejmuje – oczywiÊcie w ró˝nym stopniu – praktycznie wszystkie etapy (procesy) produkcji –
poczàwszy od elektronicznej przygotowalni oraz kopii, poprzez druk, a koƒczàc na uszlachetnianiu oraz introligatorni. Ten trend ku cyfrowej integracji, ÊciÊle zwiàzany z elektronicznà obróbkà danych oraz ich transferem, wp∏ywajàc oczywiÊcie na budow´ maszyn
drukujàcych, pozwala tak˝e sprostaç cz´sto sprzecznym – wysoka jakoÊç produkcji i
krótkie terminy realizacji przy niskich cenach – oczekiwaniom na rynku zamówieƒ
poligraficznych
Poni˝szy diagram przedstawia mo˝liwe sposoby wspó∏pracy procesów elektronicznej przygotowalni i kopii oraz druku a tak˝e sposoby ich integracji.
Plik postcriptowy

RIP

NaÊwietlanie
NaÊwietlanie
formy drukowej
na maszynie

Monta˝ formy
drukowej
Kopia – wykonanie
formy drukowej

NaÊwietlanie p∏yt

Druk na maszynie
Mamy tutaj tradycyjny proces wykonania zlecenia poczàwszy od naÊwietlenia wyciàgów
poprzez standardowy monta˝, kopi´ oraz druk na maszynach, a tak˝e po przeciwnym
biegunie maszyny drukujàce bezpoÊrednio z plików cyfrowych, forma drukowa jest przygotowywana na maszynie drukujàcej.
W zwiàzku z powy˝szymi faktami – tendencje na rynku zamówieƒ oraz trendy integracyjne – obecne wymogi stawiane nowoczesnym ma∏oforamatowym maszynom drukujàcym znacznie si´ podnios∏y. Niezale˝nie od typu maszyny i jego dostawcy podstawà sà systemy umo˝liwiajàce skrócenie czasu zmiany pracy, narzàdu maszyny oraz ograniczenie
odpadów.
Zminimalizowanie tych czynników uzyskuje si´ poprzez zwi´kszenie poziomu automatyzacji i kontroli pracy maszyny:
-system automatycznej lub pó∏automatycznej zmiany p∏yt,
-system automatycznego mycia obciàgów, uk∏adu farbowego,
-system zdalnego sterowania uk∏adem farbowym,
-automatyczny system kontroli i regulacji pasowania,
-funkcje wst´pnego narzàdzania maszyny,
-system suszenia IR (niezale˝nie od wysokoÊci wyk∏adania)
Rozwijajàc technologi´ produkcji oraz proponujàc nowe typy maszyn drukujàcych dostawcy, podobnie jak we wczeÊniej przedstawionym diagramie integracji procesów, poszli
dwoma drogami: pe∏na integracja czyli maszyny cyfrowe oraz tradycyjne maszyny, lecz
o najwy˝szym stopniu automatyzacji i z mo˝liwoÊcià cyfrowego transferu danych.
Mamy wi´c z jednej strony np. Xerox’a z DocuColor lub Elcorsy Model 200, który by∏
prezentowany na Ipex’ie, Indigo z E-Print 1000 i Omnius’em, z drugiej Heidelberg’a ze
Speedmasterem czy te˝ Ryobi z maszynami serii 3300HA lub 520 HXX.
Cyfrowe maszyny stanowià alternatyw´ oraz przysz∏oÊç, ale dla pewnego bardzo ÊciÊle
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okreÊlonego segmentu rynku maszyn ma∏oformatowych. Dotyczy to zamówieƒ o bardzo
krótkich nak∏adach ( do 500 lub max.1000 egz.) oraz niewymagajàcych najwy˝szej jakoÊci
druku. Znajdziemy tego potwierdzenie nie tylko w ofercie najbardziej znanego dostawcy
na naszym rynku poligraficznym – firmy Heidelberg, ale tak˝e w doniesieniach
z najbardziej wizjonerskiego rynku dla bran˝y poligraficznej jakim jest Ameryka Pó∏nocna.
Jest to zwiàzane z licznymi zaletami oraz przewagà osiàgni´tà przez rozwiàzania, które
zosta∏y oparte na zautomatyzowanej, tradycyjnej offsetowej maszynie drukujàcej oraz
cyfrowym systemie naÊwietlania p∏yt (tzw. CtP - ang. Computer to Plate). W obecnej
chwili oferowane maszyny sà w stanie – dzi´ki wspomnianym uk∏adom automatyki podo∏aç spadajàcym nak∏adom prac – zapewniajàc rentownoÊç takiej produkcji – a jednoczeÊnie gwarantujà znacznie wy˝szà jakoÊç produktów.
Mówiàc o rentownoÊci systemu, która to jest niezmiernie istotna dla drukarza w obecnych
niestabilnych czasach na rynku zamówieƒ, nie mo˝na nie wspomnieç o dwóch
dodatkowych czynnikach:
- maszyna mo˝e pracowaç non-stop gdy˝ nie ma koniecznoÊci oczekiwania na
naÊwietlenie formy drukowej – jak ma to miejsce w maszynach cyfrowych –
poniewa˝ p∏yty mogà byç przygotowane z wyprzedzeniem; w efekcie unikamy
dodatkowych postojów technologicznych maszyny, które od zawsze by∏y najbardziej
kosztownym elementem w drukarni, nie mówiàc ju˝ o sytuacjach awarii technicznych kiedy usterka jednej tylko cz´Êci eliminuje ca∏y proces produkcji;
- koszt inwestycji w maszyn´ oraz naÊwietlark´ CtP jest relatywnie ni˝szy je˝eli chcielibyÊmy osiàgnàç drogà cyfrowà zbli˝one rezultaty jakoÊciowe;
Innym argumentem przemawiajàcym za omawianym rozwiàzaniem jest fakt znacznie
∏atwiejszego uzyskania akceptacji przez tradycyjnych drukarzy, którzy od poczàtku pracowali na bazie dostarczonych do maszyn gotowych form drukarskich. Nie jest to zdecydowanie najbardziej wa˝ki czynnik, lecz mo˝e on stanowiç j´zyczek u wagi, który przy
wejÊciu drukarni w technologi´ XXI wieku, mo˝e zadecydowaç o jej powodzeniu lub te˝
nie, gdy˝ same maszyny i komputery – przynajmniej w obecnej chwili – bez ludzi i ich nadzoru stanowià jedynie bardzo drogie zabawki kryjàce w stalowych i krzemowych konstrukcjach najÊmielsze pomys∏y innych ludzi.
Równie˝ oferowane przez firm´ Grafikus Systemy Graficzne Sp. z o.o. rozwiàzanie bazuje na powy˝ej wspomnianych przes∏ankach. Opiera si´ ono na sprz´cie dwóch
renomowanych w swych segmentach dostawców: Ryobi - japoƒskim producencie maszyn
offsetowych, który jest jednym z g∏ównych konkurentów Heidelberga na jego w∏asnym
niemieckim rynku, oraz Purup-Eskofot - duƒskim dostawcà urzàdzeƒ i systemów informatycznych dla studiów graficznych i naÊwietlarni. Maszyny Ryobi spe∏niajà wszelkie
wymogi zwiàzane z digitalizacjà procesów oraz umo˝liwiajà spe∏nienie oczekiwaƒ rynku
zamówieƒ. Jest to mo˝liwe dzi´ki nie tylko bardzo mocnej i precyzyjnej konstrukcji, dzi´ki
czemu zdoby∏y uznanie u Drukarzy w zachodniej cz´Êci naszego kontynentu, ale tak˝e
bogatemu wyposa˝eniu. Oprócz rozwiàzaƒ automatyzujàcych prac´ oraz systemów kontroli i sterowania posiadajà one szereg innowacyjnych elementów odró˝niajàcych tego
producenta od znanych na naszym rynku maszyn niemieckich. Warto tutaj wspomnieç np.
o systemie automatycznej kontroli nawil˝ania. Ten unikatowy uk∏ad wspomagania procesu drukowania dost´pny jest jako standardowe wyposa˝enie maszyn Ryobi, zaÊ idea jego
dzia∏ania polega na pomiarze p∏aszcza roztworu zwil˝ajàcego na p∏ycie formowej
i automatycznej korekcie poprzez uk∏ad sprz´˝enia zwrotnego (patrz rys.)

Jak ∏atwo zauwa˝yç ten drobny element mo˝e okazaç si´ bardzo pomocny dla utrzymania stabilnoÊci jakoÊci produkcji przy fluktuacjach warunków na hali produkcyjnej (wilgotnoÊç, temperatura) w trakcie pracy maszyny jak te˝ samej pracy maszyny – np. zmiana
pr´dkoÊci drukowania. Nale˝y w tym miejscu podkreÊliç fakt i˝ nie ma w tej chwili odwrotu od systemów nawil˝ania ciàg∏ego zwanego w Polsce potocznie alkoholowym. Kwestià
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otwarta pozostaje tylko poziom zawartoÊci alkoholu oraz u˝yte Êrodki dodatkowe.
Natomiast drugi element tej „uk∏adanki” systemy CtP dla formatów to rozwiàzanie PurupEskofot’a bazujàce na p∏ytach poliestrowych. Drukowanie na p∏ytach poliestrowych nie
tylko w najmniejszych formatach – poliestrowe formy znajdujà zastosowanie do formatu
B2 – jest stosowane w Stanach Zjednoczonych, ale tak˝e w Europie (szczególnie zachodniej) np. w Anglii czy te˝ Niemczech. I tutaj w∏aÊnie naÊwietlarki firmy Purup-Eskofot znajdujà si´ na wyposa˝eniu licznych drukarƒ, które zdecydowa∏y si´ wejÊç w takie
rozwiàzanie niezale˝nie od parku maszyn drukujàcych. Oferowany system DPX (patrz
rysunek) nie jest bowiem dedykowany ˝adnej konkretnej maszynie i wspó∏pracuje praktycznie z ka˝dà maszynà drukujàcà.
Materia∏
Max. format p∏yt
powtarzalnoÊç
êród∏o Êwiat∏a
rozdzielczoÊç
szybkoÊç
RIP
Nak∏ady prac

p∏yty poliestrowe od
0.12 do 0.2 mm
460*550 mm
25µm
dioda laserowa 670 nm
900 - 3600 dpi
17 p∏yt/godz. przy 2540 dpi
Harlequin RipMate
od 200 do 20.000 egz

Parametry systemu DPX:
.
Op∏acalnoÊç nak∏adów zaczyna si´ od 200 arkuszy zaÊ maksymalny nak∏ad osiàgalny
z p∏yty poliestrowej dochodzi nawet do 20000 egzemplarzy (ÊciÊle zale˝ne od u˝ytych
materia∏ów oraz warunków produkcji).
Bardzo istotne w tym rozwiàzaniu – w przeciwieƒstwie do wspomnianych maszyn DI – jest
równie˝ to, i˝ samo naÊwietlenie p∏yt odbywa si´ poza maszynà i nie zabiera czasu pracy
samej maszyny drukujàcej. Oznacza to, ˝e maszyna drukujàca mo˝e zajmowaç si´ przede
wszystkim drukowaniem, a wiadomo i˝ najbardziej kosztowny w drukarni jest postój
maszyny – niezale˝nie od przyczyny.
Co do podniesienia jakoÊci przy zastosowaniu tej technologii nie trzeba chyba nikogo
przekonywaç – jest to naturalne ze wzgl´du na pomini´cie kilku etapów poÊrednich
mi´dzy elektronicznà cz´Êcià przygotowania dokumentu a maszynà drukujàcà.
Dla sceptyków zastosowania p∏yt poliestrowych, jako materia∏u zbyt delikatnego dla
obs∏ugi maszyny, nale˝y dodaç i˝ obecnie stosowane rozwiàzania na maszynie gwarantujà bezpieczeƒstwo u˝ywania tego typu materia∏ów. Dla przyk∏adu, system automatycznej
zmiany p∏yt praktycznie eliminuje niebezpieczeƒstwo przeciàgni´cia p∏yty.
Z
Koszty
Tradycyjna metoda
Technologia z DPX
film

5,20 z∏

0,00

p∏yty

4,00 z∏

6,00 z∏

robocizna procesów
poÊrednich

9,50 z∏

0,00 z∏

oszcz´dnoÊç
na jednej p∏ycie

12.70 z∏

drugiej strony równie˝ finansowo produkcja staje si´ tak˝e bardziej op∏acalna, na co
wskazuje poni˝sze zestawienie:
Je˝eli za∏o˝ymy bardzo ostro˝ne miesi´czne zu˝ycie p∏yt na poziomie np 500 p∏yt
miesi´cznie to wówczas oszcz´dnoÊç wynosi 6350,00 z∏, co daje rocznie zaoszcz´dzone
76.200,00 z∏.
A to oznacza, i˝ tylko na tych podstawowych oszcz´dnoÊciach – nie uwzgl´dniajàc innych
elementów zwiàzanych z procesami poÊrednimi jak: oszcz´dnoÊç metrów wynajmowanych pomieszczeƒ, ich ogrzewania, zu˝ycia energii elektrycznej itp. – osiàgamy
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pe∏ny zwrot naÊwietlarki DPX w ciàgu ok. 2,5 roku.
Naturalnym rozszerzeniem konfiguracji opartej na naÊwietlarce p∏yt poliestrowych oraz
maszynie drukujàcej jest zapewnienie transferu danych z komputera przygotowujàcego
prace do naÊwietlenia (RIP) do maszyny drukujàcej. Chodzi tutaj o wst´pne ustawienie
maszyny – obecnie przede wszystkim nastawy ka∏amarza farbowego.
Ten czynnik pozwala jeszcze bardziej skróciç narzàd maszyny oraz zmniejszyç iloÊç
drukowanej makulatury z etapu przygotowania do drukowania. Operacja transferu
danych do maszyny jest mo˝liwa dzi´ki opracowaniu przez dostawców maszyn drukujàcych oraz urzàdzeƒ prepress’u formatu plików – CIP3 (z j´zyka ang. International
Cooperation for Integration of Prepress, Press and Postpress) .
Oznacza to, i˝ wspomniany format plików jest zaprojektowany do przesy∏ania danych produkcyjnych oraz statystycznych w ramach ca∏ej drukarni – praktycznie od przyj´cia zlecenia poprzez przygotowalni´ a koƒczàc na spedycji i logistyce. Niektórzy
producenci/dostawcy maszyn ju˝ w obecnej chwili oferujà w ramach systemów sterowania maszynami lub urzàdzeniami mo˝liwoÊç komunikacji i korzystania z tego typu plików.
W efekcie prowadziç to mo˝e do pe∏nej digitalizacji procesów produkcyjnych, gwarantujàc poprzez prawid∏owy obieg danych to czego dziÊ wszyscy sobie ˝yczà:
-podniesienie wydajnoÊci produkcyjnej,
-podniesienie jakoÊci,
-obni˝enie kosztów.
Naturalnie, jak ju˝ wspomnia∏em, pozostaje integracja procesów uszlachetniania oraz
introligatorni. Ten pierwszy aspekt bardzo cz´sto znajduje odzwierciedlenie w budowie
maszyn drukujàcych gdzie, jak ju˝ mówi∏em, co raz cz´Êciej obserwujemy instalowane
wie˝e lakierujàce – a czasem i dwie: IR, UV – oraz odpowiednie suszarki. Systemy
te spe∏niajà oczywiÊcie podwójnà rol´: pozwalajà szybko podnieÊç stan wykoƒczenia
(uszlachetnienia) zadrukowanego produktu, ale tak˝e skracajà okresy technologicznych
przerw mi´dzy nast´pnymi procesami. Drugi aspekt zwiàzany z introligatornià determinowany jest – jak i wczeÊniej omawiane sprawy – charakterystykà zamówieƒ. Skrócenie
czasu pracy w poprzednich etapach produkcji oraz zaoszcz´dzenie czasu traconego pierwotnie mi´dzy nimi nie mo˝e byç marnotrawione na tym ostatnim etapie. Dlatego warto
wspomnieç, i˝ w przypadku drukarƒ bazujàcych na ma∏oformatowych maszynach offsetowych, których podstawà sà zlecenia w przedziale 500-15.000 egz., podstaw´ tego
etapu produkcyjnego mogà stanowiç kompaktowe systemy firmy Horizon. Bazujà one na
zbieraczkach wie˝owych, zarówno ssawkowych jak te˝ ciernych, sprz´gni´tych
z modu∏ami oprawy szytej jak te˝ klejonej, obcinarkami i innymi elementami. OczywiÊcie,
b´dàc w zgodzie z czasem digitalizacji, sà one zautomatyzowane i sterowane cyfrowo.
Systemy Horizona potwierdzi∏y swojà klas´ – elastycznoÊç, wydajnoÊç oraz ˝ywotnoÊç – w
przemys∏owej produkcji w ró˝nych krajach Europy, w tym osiàgn´∏y bardzo mocne pozycje na dwóch bardzo ró˝niàcych si´ rynkach tzn. Niemiec oraz Anglii. Taka wizja mocno
zintegrowanych procesów produkcyjnych – silnie oparta na realnych rozwiàzaniach technicznych ju˝ teraz dost´pnych na naszym rynku – pozwala nam wyobraziç sobie drukarni´
czystà, cichà oraz obs∏ugiwana zaledwie przez kilka osób ubranych w sterylnie bia∏e kitle.
I nie jest to nic futurystycznego, na co musielibyÊmy czekaç zbyt d∏ugo, poniewa˝ samo
˝ycie i nasi klienci do tego nas popychajà.
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Dr Klaus-Dieter Heincke

Lakiery utwardzane
promieniami UV

Spis treÊci

Lakiery UV sà stosowane do uszlachetniania zadrukowanych powierzchni na materia∏ach nak∏adowych. Lakiery te sà utrwalane promieniowaniem o wysokim poziomie energetycznym. Dzi´ki wysokiemu po∏yskowi lub matowi lakiery UV znakomicie podnoszà jakoÊç
druków reklamowych, ponadto bardzo dobrze zabezpieczajà powierzchnie. Utrwalone
warstewki lakieru majà bardzo wysokie parametry wytrzyma∏oÊci na Êcieranie oraz na oddzia∏ywanie wi´kszoÊci pakowanych towarów. Lakierowanie lakierami UV jest op∏acalnà
alternatywà foliowania, choç nie pod ka˝dym wzgl´dem dorównujà temu rodzajowi
uszlachetniania, jeÊli chodzi o po∏ysk i zabezpieczanie powierzchni. W przeciwieƒstwie do
lakierów rozpuszczalnikowych lakiery UV nie zawierajà ˝adnych rozpuszczalników i sà zaliczane do produktów proekologicznych.
Na rynku sà dost´pne dwa rodzaje lakierów UV, a mianowicie utrwalane rodnikowo
i kationowo. Oba typy lakierów mo˝na stosowaç do wszystkich technologii lakierowania,
z wyjàtkiem lakierów UV do lakierowania w offsecie konwencjonalnym, które sà oferowane wy∏àcznie w wersji utrwalanej rodnikowo. Lakiery UV utrwalane kationowo sà
ch´tnie stosowane do lakierowania opakowaƒ ˝ywnoÊci, poniewa˝ ta grupa produktów
polimeryzuje ca∏kowicie po naÊwietleniu promieniowaniem UV, a po ca∏kowitym
utwardzeniu jest neutralna organoleptycznie.

Sk∏adniki
recepturowe
Lakiery UV sà zbudowane z wysoce reaktywnych i ca∏kowicie syntetycznych sk∏adników
spoiwa.
Budowa lakierów utrwalanych promieniowaniem UV

Lakiery utrwalane
rodnikowo

Spoiwo

Fotoinicjator

akrylany

Substancje
tworzàce
rodniki

prepolimery monomery
(o wysokiej (o niskiej
lepkoÊci)
lepkoÊci)

Ârodki
pomocnicze

Êrodki
stabilizujàce
Ârodki poÊlizgowe
Wype∏niacze

Lakiery utrwalane

˝ywice
epoksydowe

Ârodki
zakwaszajàce

Ârodki poÊlizgowe
wype∏niacze
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Lakiery UV utrwalane rodnikowo
Podstawà spoiwa lakierów UV utrwalanych rodnikowo sà akrylany o ró˝nej lepkoÊci
oraz ró˝nym sk∏adzie chemicznym i ró˝nej wielkoÊci czàsteczek. Sk∏adniki spoiwa o wysokiej lepkoÊci sà okreÊlane jako prepolimery a o niskiej lepkoÊci jako monomery. Zmieniajàc
proporcje prepolimerów o wysokiej lepkoÊci i tzw. monomerów o niskiej lepkoÊci mo˝na
regulowaç lepkoÊç lakierów i dopasowywaç jà do technologii lakierowania.
Budowa chemiczna tych sk∏adników wp∏ywa na takie w∏aÊciwoÊci lakierów, jak szybkoÊç i stopieƒ polimeryzacji, od której z kolei zale˝à takie parametry lakierów jak twardoÊç i elastycznoÊç oraz przyczepnoÊç do pod∏o˝a.
Fotoinicjatory sà niezb´dnym sk∏adnikiem recepturowym, koniecznym dla procesu
polimeryzacji lakierów UV. W przypadku lakierów utrwalanych rodnikowo sà to zwiàzki
chemiczne, które pod wp∏ywem promieniowania UV przechodzà w wysoce reaktywne
produkty, tzw. rodniki.
Dodatki wp∏ywajà przed procesem utwardzania na stabilnoÊç, zwil˝anie i przyczepnoÊç do
pod∏o˝a oraz nadajà warstewce lakieru po∏ysk, g∏adkoÊç powierzchni i elastycznoÊç.
Przyk∏adowo woski i pochodne silikonu sà stosowane jako Êrodki poÊlizgowe i Êrodki
polepszajàce zwil˝anie pod∏o˝a, zmi´kczacze jako Êrodki uelastyczniajàce, Êrodki matowiàce obni˝ajà po∏ysk a pigmenty podbarwiajà lakier. Oprócz tego sà stosowane dodatki
w rodzaju Êrodków odpieniajàcych oraz stabilizatory, podwy˝szajàce stabilnoÊç lakierów
podczas d∏u˝szych okresów magazynowania.
Lakiery utrwalane kationowo
W tej grupie produktów sk∏adnikami spoiwa sà cykloalifatyczne ˝ywice epoksydowe,
a fotoinicjatory stosowane w tym rodzaju lakierów wydzielajà kationy pod wp∏ywem
promieniowania UV.
Podobnie jak w przypadku lakierów UV utrwalanych rodnikowo jako dodatki sà
stosowane Êrodki poÊlizgowe i Êrodki polepszajàce zwil˝anie pod∏o˝a. Sà to takie same
woski i pochodne silikonu, Êrodki matowiàce obni˝ajàce po∏ysk oraz pigmenty podbarwiajàce i Êrodki odpieniajàce jak poprzednio.
Przebieg reakcji
Reakcje chemiczne w lakierach utrwalanych rodnikowo i kationowo przebiegajà jak na
schematach poni˝ej:
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lakiery utrwalane rodnikowo

lakiery utrwalane kationowo

promieniowanie UV

promieniowanie UV i energia cieplna

p∏ynne spoiwo z inicjatorem

p∏ynne spoiwo z inicjatorem

inicjator tworzy rodniki

inicjator tworzy grupy kwaÊne

rodniki oddzia∏ujà na spoiwo

oddzia∏ywanie na spoiwo

polimeryzacja

polimeryzacja

utrwalona, nie kleista
warstewka lakieru

utrwalona, nie kleista
warstewka lakieru

Lakiery UV utrwalane rodnikowo
W lakierach utrwalanych rodnikowo proces polimeryzacji p∏ynnych, reaktywnych
sk∏adników spoiwa przebiega jako chemiczna, rodnikowa reakcja ∏aƒcuchowa. Pod
wp∏ywem promieniowania UV fotoinicjatory zawarte w lakierze rozpadajà si´ na reaktywne produkty rozpadowe, tzw. rodniki, oddzia∏ujàce na spoiwo i powodujàce polimeryzacj´. Produktem koƒcowym jest utrwalona, nie kleista warstewka sztucznego tworzywa.
Lakiery UV utrwalane kationowo
Fotoinicjatory lakierów UV utrwalanych kationowo tworzà pod wp∏ywem wysokoenergetycznego promieniowania UV kationy, oddzia∏ujàce na spoiwo i inicjujàce polimeryzacj´.
Kationowa reakcja utwardzania przebiega wolniej ni˝ reakcja rodnikowa i oprócz promieniowania UV wymaga nieco energii cieplnej. Wilgoç i alkalia utrudniajà proces utwardzania.
Po zakoƒczeniu ∏aƒcuchowej reakcji rodnikowej w utwardzonej warstewce lakierów utrwalanych promieniowaniem UV pozostajà sk∏adniki niskoczàsteczkowe, którymi sà
najcz´Êciej fotoinicjatory i ich produkty rozpadowe. Te ostatnie sà lotne i majà charakterystyczny zapach. W przypadku lakierów utrwalanych kationowo utwardzone warstewki lakieru nie zawierajà ˝adnych sk∏adników niskoczàsteczkowych i po ca∏kowitym
utwardzeniu sà organoleptycznie neutralne.
Technologia lakierów UV
Do lakierowania UV mo˝na stosowaç prawie wszystkie techniki druku i lakierowania,
nale˝y jednak dostosowaç lepkoÊç lakieru do konkretnych warunków technologicznych.
W poni˝szej tabeli sà podane metody nanoszenia lakieru na pod∏o˝e i odpowiednie
lepkoÊci lakieru. LepkoÊci lakieru mogà wykazywaç drobne ró˝nice w zale˝noÊci od ró˝nic
konstrukcyjnych metod lakierowania.

Metoda lakierowania

LepkoÊç lub czas wylotu

Offset konwencjonalny

35.000 - 50.000 mPa . s

suchy offset / druk wypuk∏y

3.000 - 4.000 mPa . s

Kubek wg normy DIN w temp. 20 C
Lakierowanie z zespo∏u wodnego

80 - 140s O 4 mm

60 - 80 s Ø 6 mm

Zespó∏ lakierujàcy w maszynie

60 - 100s Ø 4 mm

40 - 60 s Ø 5 mm

Lakierówka

25 - 60s Ø 4 mm

30 - 45 s Ø 5 mm

Zespó∏ fleksograficzny

40 - 60s Ø 4 mm

40 - 80 s Ø 5 mm

Wkl´s∏odruk

25 - 30s Ø 4 mm

35 - 40 s Ø 5 mm

Sitodruk

40 - 60s Ø 4 mm

40 - 80 s Ø 5 mm

Najcz´Êciej lakieruje si´ pe∏ne p∏aszczyzny lub z oszparowaniem, np. w offsecie konwencjonalnym lub wkl´s∏odruku arkuszowym oraz z p∏yt wypuk∏ych w druku wypuk∏ym,
suchym offsecie i fleksodruku. Do offsetu konwencjonalnego mo˝na stosowaç wy∏àcznie
lakiery utwardzane rodnikowo.
Lakiery z wysokim po∏yskiem: wp∏ywanie na po∏ysk, zwil˝anie pod∏o˝a, pylenie
Po∏ysk lakierów UV zale˝y w du˝ej mierze od gruboÊci warstewki. Optymalny po∏ysk
uzyskuje si´ przy nanoszeniu 3 - 4 g/m2 lakieru na pod∏o˝e. Tym mo˝na wyjaÊniç niewielki po∏ysk, uzyskiwany w offsecie konwencjonalnym. Ta technika druku pozwala jedynie na
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nanoszenie niewiele ponad 2,5 g/m2 lakieru, jeÊli druk ma przebiegaç prawid∏owo.
Po∏ysk zale˝y tak˝e od charakterystyki zachowania si´ lakieru po naniesieniu na pod∏o˝e.
Im g∏adsza powierzchnia, na którà jest nanoszony lakier, tym wi´kszy po∏ysk. Lakiery
o mniejszej lepkoÊci lepiej i szybciej zwil˝ajà powierzchni´ pod∏o˝a drukowego.
Mo˝na wp∏ywaç Êrodkami technicznymi na zwil˝anie pod∏o˝a przez lakier, np. mo˝na
go temperowaç, choç w tym przypadku nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç,
poniewa˝ przy wzroÊcie temperatury zmniejsza si´ stabilnoÊç lakieru, magazynowanego
przez d∏u˝szy czas, mo˝na równie˝ wyd∏u˝yç odcinek mi´dzy sekcjà lakierujàcà i utrwalaniem, aby umo˝liwiç dobre zwil˝enie pod∏o˝a i wyg∏adzenie powierzchni lakieru.
W stacji utrwalajàcej nast´puje natychmiastowa polimeryzacja, uniemo˝liwiajàca
wyg∏adzenie.
W przypadku lakierowania w offsecie konwencjonalnym/suchym na maszynach
dwukolorowych do wyg∏adzania powierzchni lakieru mo˝na u˝yç drugiego zespo∏u.
Nale˝y równie˝ wymieniç mo˝liwoÊç wspó∏bie˝noÊci farbowych wa∏ków nadajàcych
w wy∏àczonym zespole farbowym w maszynie drukujàcej, gdy lakierowanie odbywa si´
z zespo∏u wodnego podobnie jak przeciwbie˝ne wa∏ki nadajàce w zespo∏ach lakierujàcych.
Dla wyeliminowania pylenia lakieru zaleca si´ lakierowanie w suchym offsecie z zespo∏u
wodnego.
Lakiery matowe
Optymalny efekt matu lakierów UV uzyskuje si´ przy minimalnej gruboÊci utwardzonej warstewki lakieru. Najodpowiedniejsze technologie lakierowania lakierami
matowymi to offset konwencjonalny i suchy oraz druk wypuk∏y.
Lakiery z po∏yskiem i matowe sà oferowane w wersjach ze Êrodkami poÊlizgowymi
i bez, z których te drugie mo˝na opisywaç i t∏oczyç folià.
Lakiery podk∏adowe pod kaszerowanie
Lakiery podk∏adowe pod kaszerowanie sà oferowane w wersji spoiwowej utrwalanej rodnikowo i kationowo. Stosuje si´ je jako „kleje do kaszerowania“ przy laminowaniu
zadrukowanego i niezadrukowanego materia∏u nak∏adowego przezroczystà folià.
Nanoszenie lakieru na pod∏o˝e odbywa si´ w zespole lakierujàcym, nast´pnie jest
k∏adziona „inline“ folia na nie utwardzonà jeszcze warstewk´ lakieru, która utwardza si´
pod folià w trakcie przechodzenia przez stacj´ lamp UV.
Lakierowanie farb o niskim stopniu odpornoÊci
W przypadku lakierowania UV farb drukarskich upigmentowanych bez odpornoÊci na roz®
puszczalniki i alkalia takich jak HKS 13, 25, 33 ,43 i PANTONE PMS Warm Red, PMS
Rhodamine Red, PMS Purple, PMS Blue 072 i PMS Reflex Blue metodà mokro na mokro
jak równie˝ mokro na sucho mo˝e dochodziç do zmiany koloru farby. Takie zjawisko jest
spowodowane okreÊlonymi fotoinicjatorami, które reagujà z pigmentem. Mo˝na wyeliminowaç problemy tego rodzaju, stosujàc specjalnie zrecepturowane lakiery UV lub farby
o wy˝szych parametrach wytrzyma∏oÊci.
Lakierowanie mokro na mokro konwencjonalnych farb drukarskich
Lakierowanie UV mokro na mokro konwencjonalnych farb typograficznych/offsetowych jest k∏opotliwe ze wzgl´du na no, ˝e spoiwa farb i lakierów sà ca∏kowicie ró˝ne.
W ostatnim czasie uda∏o si´ tak dalece dopasowaç do siebie oba systemy, ˝e lakier UV
zwil˝a bez problemów warstewk´ farby. Warstewka konwencjonalnej farby nie utrwala si´
podczas przechodzenia przez stacj´ lamp UV i jest jeszcze mokra pod warstewkà utrwalonego lakieru UV. Dlatego te˝ tu˝ po polakierowaniu lakierowany druk jest wra˝liwy
na obcià˝enia mechaniczne.
Lakierowanie UV mokro na mokro konwencjonalnych farb offsetowych jest
w pewnym zakresie mo˝liwe na ch∏onnych i porowatych pod∏o˝ach drukowych, jednak
w zale˝noÊci od ch∏onnoÊci pod∏o˝a i stopnia krycia powierzchni pod∏o˝a farbà mo˝e
dochodziç do mniejszych lub wi´kszych efektów zmatowienia warstewki lakieru.
W przypadku lakierowania poÊredniego lakierem dyspersyjnym metodà inline
w po∏àczeniu z suszeniem ciep∏ym powietrzem i koƒcowego lakierowania UV mo˝na
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uzyskaç znacznie lepszy po∏ysk, nie mo˝na jednak ca∏kowicie wykluczyç lekkiego zmatowienia w obr´bie druku o wysokim stopniu na∏o˝enia farby.
Innà wyst´pujàcà wadà jest s∏aba przyczepnoÊç warstewki lakieru do warstewki farby.
Lakierowanie mokro na mokro farb UV
Farby UV mo˝na bez problemów lakierowaç mokro na mokro lakierami utrwalanymi
promieniowaniem UV. Ze wzgl´du na jednakowà biegunowoÊç obu systemów nie nale˝y
oczekiwaç problemów z przyjmowaniem lakieru przez warstewk´ farby.
W przypadku lakierowania mokro na mokro ciemnych i mocno kryjàcych farb UV mo˝e
dochodziç do niedostatecznego spolimeryzowania dolnych warstewek farby podczas utrwalania promieniowaniem UV ze wzgl´du na zbyt ma∏à przenikliwoÊç warstewek farby
dla skutecznej cz´Êci promieniowania UV.
Konsekwencjà tego zjawiska jest wadliwa przyczepnoÊç do pod∏o˝a, objawiajàca si´
np. ∏uszczeniem farb lakierowanych mokro na mokro na mi´kkim PCW podczas sztancowania. Mo˝e dochodziç tak˝e do zmatowieƒ na obrazie drukowym. Mo˝na wyeliminowaç t´ wad´, stosujàc poÊrednie utrwalanie warstewek farb UV.

Lakierowanie
suchych
warstewek farb
konwencjonalnych

Lakierowanie lakierem UV suchych, utrwalonych warstewek farb konwencjonalnych
na zadrukowanym materiale nak∏adowym mo˝e przysparzaç sporych problemów ze
zwil˝aniem a w konsekwencji do niew∏aÊciwej przyczepnoÊci suchej warstewki farb lub do
odpychania przez nià lakieru, objawiajàcego si´ efektem skórki pomaraƒczy lub tworzeniem minikraterków. Przyczyny to z jednej strony oleje mineralne w farbach offsetowych
a z drugiej produkty rozpadowe, tworzàce si´ w mniejszym lub wi´kszym stopniu podczas
utrwalania farb konwencjonalnych przez utlenianie.
Powstawanie produktów rozpadowych jest zwiàzane bezpoÊrednio ze sk∏adnikami
spoiw farb konwencjonalnych; poÊrednio tak˝e z przebiegiem procesu utrwalania a ten
z kolei zale˝y od warunków klimatycznych podczas druku, zastosowanego rodzaju pod∏o˝a
drukowego i charakterystyki jego powierzchni, iloÊci farby nanoszonej na pod∏o˝e, rodzaju pigmentów zastosowanych do produkcji farby oraz rodzaju i sk∏adu dodatku do wody,
a tak˝e iloÊci dodatku do wody zemulgowanego w farbie. DoÊç istotne znaczenie dla przyczepnoÊci lakierów UV do farb i zwil˝ania nimi ich powierzchni ma stopieƒ utrwalenia
konwencjonalnych farb offsetowych. Niedostatecznie utrwalone warstewki konwencjonalnych farb sà przyczynà wadliwych wyników lakierowania.
Pod∏o˝a drukowe powlekane na wysoki po∏ysk i pod∏o˝a z powierzchnià o obni˝onej
ch∏onnoÊci, a tak˝e wszelkiego rodzaje folie bardzo cz´sto sà przyczynà wadliwej przyczepnoÊci utrwalonych lakierów UV na suchych warstewkach farb konwencjonalnych.
Ârodki poÊlizgowe, stosowane w farbach offsetowych, jak np. woski mogà tak˝e
przysparzaç dodatkowych problemów w postaci wadliwej przyczepnoÊci do pod∏o˝a lub
wadliwego zwil˝ania pod∏o˝a lakierem.
Dla uzyskania mo˝liwie dobrego efektu lakierowania lakierem UV druków, wykonanych
konwencjonalnymi farbami zaleca si´:
- stosowanie specjalnych farb offsetowych, dostosowanych do lakierowania lakierem
UV,
- unikanie dodatków do farb,
- stosowanie czystych stabilizatorów wartoÊci pH jak przyk∏adowo HYDROFIX-B 8013
39 w po∏àczeniu z 5 – 8% izopropanolu,
- obni˝anie do minimum Êrodka nawil˝ajàcego, podawanego na p∏yty podczas druku,
- intensyfikowanie schni´cia konwencjonalnych farb offsetowych po druku, w stosie
przez wielokrotne napowietrzanie druków,
- testowanie nowych pod∏o˝y drukowych pod kàtem przydatnoÊci do lakierowania
lakierami UV,
- przetestowanie gotowych druków pod kàtem mo˝liwoÊci lakierowania lakierami UV
(nale˝y testowaç arkusze wzi´te ze Êrodka stosu),
- zastosowanie lakierów UV dostosowanych do materia∏u nak∏adowego, który ma byç
lakierowany.
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Utwardzona
warstewka
lakieru

W∏aÊciwoÊci
W zale˝noÊci od zrecepturowania utrwalona warstewka lakieru nanoszonego optymalnie
na pod∏o˝e ma wysoki po∏ysk lub jest matowa i ma stosunkowo niewielkà elastycznoÊç.
Warstewka lakieru UV ma wysokie parametry wytrzyma∏oÊci mechanicznej i chemicznej,
które zale˝à od stopnia spolimeryzowania. Mocno spolimeryzowane systemy sà bardzo
kruche i majà niskà termoplastycznoÊç.
Od zrecepturowania lakierów UV zale˝à w du˝ej mierze takie ich w∏aÊciwoÊci, jak
odpornoÊç na zgrzewanie, odpornoÊç na zamra˝anie, przyczepnoÊç, podatnoÊç na kleje,
g∏adkoÊç powierzchni, odpornoÊç na chemiczne oddzia∏ywanie ró˝nych zapakowanych
materia∏ów oraz podatnoÊç na t∏oczenie folià.
W zale˝noÊci od po˝àdanych w∏aÊciwoÊci producent optymalizuje sk∏ad lakierów UV,
mimo to zaleca si´ przetestowanie produktu koƒcowego, aby zapewniç sobie w∏aÊciwy
przebieg procesu produkcyjnego i po˝àdanà jakoÊç.
Wp∏ywanie na przyczepnoÊç do pod∏o˝a, testowanie, sposoby polepszania przyczepnoÊci
do pod∏o˝a
PrzyczepnoÊç lakierów UV do pod∏o˝a zale˝y nie tylko od ich zrecepturowania.
Czynnikami utrudniajàcymi lub uniemo˝liwiajàcymi przyczepnoÊç do pod∏o˝a mogà byç:
zmi´kczacze na powierzchni pod∏o˝a drukowego, Êrodki rozdzielajàce i poÊlizgowe na
powierzchni folii i folii metalizowanych, resztkowe iloÊci rozpuszczalników oraz produkty
rozpadowe na powierzchni farb nadrukowanych i wyschni´tych farb. Produkty rozpadowe
powstajà np. podczas schni´cia farb typograficznych i offsetowych.
Mo˝na polepszyç zwil˝anie powierzchni farb schnàcych oksydacyjnie lakierami UV choçby
przez napowietrzanie druków w stosie oraz przez wyd∏u˝enie czasu od momentu druku
do lakierowania.
Ârodki pomocnicze i stabilizatory powierzchniowe w pastach farb na pigmentach metalicznych i proszki metaliczne pogarszajà przyczepnoÊç do pod∏o˝a w przypadku niech∏onnych pod∏o˝y drukowych, podobnie jak nie wyparowujàce, organiczne sk∏adniki
w Êrodku zwil˝ajàcym w rodzaju gumy arabskiej i gliceryny oraz Êrodki do gumowania
p∏yt. W przypadku z∏ocenia bràzowym proszkiem nie wolno stosowaç stearynianu magnezu! PrzyczepnoÊç do pod∏o˝a mo˝na testowaç taÊmà samoprzylepnà. Skrajne utrunienia
w zwil˝aniu pod∏o˝a lakierem sà widoczne w postaci efektu skórki pomaraƒczy lub w
postaci odpychania lakieru. Mo˝na polepszyç zwil˝anie przez poddanie pod∏o˝a dzia∏aniu
wy∏adowaƒ koronowych, zagruntowanie pod∏o˝a lakierami podk∏adowymi lub przez
lakierowanie poÊrednie lakierami dyspersyjnymi z obni˝onà zawartoÊcià Êrodków poÊlizgowych lub ca∏kowicie bez nich. W przypadku lakierowania poÊredniego lakierami dyspersyjnymi nale˝y zapewniç odpowiednià gruboÊç warstewki lakieru dyspersyjnego na
pod∏o˝u. Bardzo korzystne jest lakierowanie mokro na mokro konwencjonalnych farb offsetowych lakierami dyspersyjnymi.
Lakiery UV utrwalane kationowo majà podczas polimeryzacji znacznie mniejszà tendencj´
do kurczenia ni˝ lakiery UV utrwalane rodnikowo, w zwiàzku z czym majà lepszà przyczepnoÊç do popd∏o˝a.

OdpornoÊç na
zginanie (elastycznoÊç)
Ze wzgl´du na kruchoÊç utrwalonych warstewek lakierów UV ich przyczepnoÊç do
pod∏o˝a ma olbrzymie znaczenie dla ich odpornoÊci na zginanie. Z∏e zwiàzanie
z pod∏o˝em u∏atwia p´kanie warstewki farby.
Pod∏o˝a z ma∏o elastycznà powierzchnià, grube warstewki utrwalonego lakieru oraz nadmierne utwardzenie obni˝a odpornoÊç na rowkowanie. Wysoka ch∏onnoÊç pod∏o˝a oraz
niska lepkoÊç lakieru intensyfikujà wnikanie lakieru w pod∏o˝e. Po utrwaleniu lakieru
równie˝ i tu wyst´puje dodatkowo kruchoÊç lakieru.

˚ó∏kni´cia,
przebarwienia
Lakiery UV ˝ó∏knà tylko w niewielkim stopniu. Dodatki wybielaczy optycznych
np. w bia∏ych pod∏o˝ach drukowych mogà obni˝aç biel lakieru. Powodujà to reaktywne
sk∏adniki lakieru oraz produkty rozpadowe, powstajàce podczas procesu utwardzania.
Ze wzgl´du na reakcje rozpadowe mo˝e równie˝ dochodziç do ˝ó∏kni´cia kontaktowego,
szczególnie na pod∏o˝ach powlekanych obustronnie, zw∏aszcza pod∏o˝a powlekane
na wysoki po∏ysk.
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Pod wp∏ywem ciep∏a lakier UV mo˝e si´ przebarwiç na lakierach podk∏adowych,
stosowanych na folie jako warstwa poÊrednia polepszajàca przyczepnoÊç. Mo˝na wyeliminowaç ten problem, stosujàc specjalne lakiery UV.
Mo˝na sobie pomóc tylko w ten sposób, ˝e ewentualne przyczyny przebarwieƒ lakieru UV
przetestuje si´ i wykluczy przed lakierowaniem w∏aÊciwego nak∏adu.
Sp´kania warstewki lakieru
Lakiery UV na spoiwach akrylanowych po spolimeryzowaniu zmniejszajà swojà obj´toÊç,
tzn. kurczà si´. W przypadku póêniejszego obcià˝enia termicznego i / lub mechanicznego
mo˝e dochodziç do sp´kaƒ warstewki lakieru. Zjawisko sp´kaƒ wyst´puje tylko w przypadku niew∏aÊciwej przyczepnoÊci lakieru do pod∏o˝a.
Szarzenie lakieru
Szarzenie lakierów UV obserwuje si´ cz´sto na kartonach powlekanych. Lakiery UV wnikajàce w pow∏ok´ powodujà przezroczystoÊç warstw wierzchnich kartonu, przez które
przeÊwitujà ciemne, spodnie i Êrodkowe warstwy kartonu w innym kolorze ni˝ pow∏oka.
Sklejanie
Pod wp∏ywem ciÊnienia i ciep∏a utwardzone warstewki lakierów UV mogà si´ sklejaç
w stosie lub na roli ze wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci termoplastyczne. Dodatki poÊlizgowe,
podwy˝szajàce g∏adkoÊç powierzchni lakieru wzgl´dnie obni˝ajàce w∏aÊciwoÊci adhezyjne
jego utwardzonej warstewki nie dajà ˝adnej gwarancji, ˝e problem zblokowania nie wystàpi. Zaleca si´ ch∏odzenie druków po lakierowaniu np. przez przewietrzanie stosu.
W∏aÊciwoÊci powierzchni
-

odpornoÊç na Êcieranie,
zwil˝anie,
odpornoÊç na zgrzewanie,
podatnoÊç na klej,
podatnoÊç na foliowanie na goràco,
odpornoÊç na g∏´bokie zamra˝anie,
mo˝liwoÊç nadruku i ponownego lakierowania,
opisywalnoÊç.

G∏adkoÊç powierzchni utwardzonych lakierów UV zale˝y od dodatków takich jak
woski i pochodne silikonu. Bez takich dodatków utwardzone warstewki lakierów UV
mia∏yby wysoki po∏ysk ale by∏yby jednoczeÊnie „t´pe“, nie mia∏yby poÊlizgu. Takie
w∏aÊciwoÊci jak odpornoÊç na Êcieranie, zwil˝anie pod∏o˝a, g∏adkie rozchodzenie si´ po
pod∏o˝u, odpornoÊç na zgrzewanie, podatnoÊç na klej, mo˝liwoÊç t∏oczenia folià na goràco i odpornoÊç na g∏´bokie zamra˝anie równie˝ zale˝à od wspomnianych dodatków –
zarówno pod wzgl´dem negatywnym jak i pozytywnym.
OdpornoÊç na Êcieranie zwi´ksza si´ po dodaniu w/w dodatków. To samo dotyczy
odpornoÊci na zamra˝anie.
Pochodne silikonu obni˝ajà napi´cie powierzchniowe lakierów UV i polepszajà dzi´ki
temu charakterystyk´ zwil˝ania pod∏o˝a.
Lakiery UV zawierajàce Êrodki poÊlizgowe posiadajà odpornoÊç na zgrzewanie w stosunku do folii polipropylenowej, natomiast tylko warunkowo w przypadku folii MSAT.
Folia XS nie nadaje si´ do stosowania w uk∏adzie z lakierem |UV.
Materia∏y lakierowane dwustronnie i ju˝ ca∏kowicie utwardzone, mogà mimo to si´
sklejaç i zblokowaç w stosie na skutek oddzia∏ywania ciÊnienia i ciep∏a, ze wzgl´du
na termoplastyczne w∏aÊciwoÊci utwardzonych warstewek lakieru, w przypadku zbyt
ma∏ej zawartoÊci Êrodków poÊlizgowych.
Dodatki zwi´kszajàce g∏adkoÊç powierzchni oddzia∏ujà jednoczeÊnie negatywnie na
podatnoÊç na kleje i podatnoÊç na foliowanie na goràco. W poszczególnych przypadkach
jest mimo to mo˝liwe sklejanie klejami dyspersyjnymi. Je˝eli proces produkcyjny ma przebiegaç bez zak∏óceƒ i niespodzianek, nale˝y przetestowaç klej. Kleje typu hotmelt nie
nadajà si´ do sklejania powierzchni polakierowanych lakierami UV. Klejenie jest
zapewnione tylko w miejscach oszparowanych, bez lakieru.
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Do z∏oceƒ folià z∏otà i do t∏oczenia folià na goràco nale˝y stosowaç lakiery UV nie zawierajàce Êrodków poÊlizgowych.
Nie mo˝na ju˝ powtórnie lakierowaç utrwalonych lakierów UV zawierajàcych Êrodki
poÊlizgowe. Druga warstwa lakieru nie mia∏aby przyczepnoÊci do pod∏o˝a, a w skrajnych
przypadkach dochodzi∏oby do zjawisk odpychania Êwie˝ej warstwy lakieru przez drugà,
ju˝ utwardzonà. Wyjàtek stanowià powierzchnie pod lakierowanie, poddane obróbce
wy∏adowaniami koronowymi.
Lakiery przeznaczone do nadruku lub opisywalne muszà byç zrecepturowane bez Êrodków
poÊlizgowych wzgl´dnie z ich obni˝onà zawartoÊcià.
Podczas utwardzania lakierów zrecepturowanych ze Êrodkami poÊlizgowymi, Êrodki poÊlizgowe wychodzà na powierzchni´ lakieru UV i powodujà, ˝e na powierzchni lakieru sà
widoczne odciski palców przy dotykaniu utwardzonych warstewek r´kà.

Aspekty
fizjologiczne
Klasyfikacja i obchodzenie si´ z lakierami UV
Lakiery UV zawierajà sk∏adniki recepturowe, które nale˝y sklasyfikowaç jako dra˝niàce
skór´ i b∏ony Êluzowe, dlatego te˝ nale˝y unikaç kontaktu skóry i b∏on Êluzowych
z lakierem. Zosta∏y opracowane specjalne wskazówki, dotyczàce obchodzenia si´
z lakierem i technologii lakierowania, które oferujemy wszystkim u˝ytkownikom.
Opakowania lakierów UV sà zaetykietowane etykietami, informujàcymi o zachowaniu
Êrodków ostro˝noÊci, które zgodnie z obowiàzujàcà dyrektywà zarzàdzenia o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) wymieniajà niebezpieczne sk∏adniki, zawierajà informacje o zagro˝eniach i Êrodkach ostro˝noÊci (patrz etykieta powy˝ej na str. 12).
W lakierach UV nie ma ˝adnych lotnych sk∏adników.
Podczas lakierowania nale˝y si´ liczyç z ewentualnym pyleniem lakieru. Urzàdzenia
odsysajàce nad zespo∏em lakierujàcym mogà zapobiec rozprzestrzenianiu si´ kropelek
lakieru.
Ocena w∏aÊciwoÊci utrwalonej warstewki lakieru
Warstewki lakierów UV sà po spolimeryzowaniu chemicznie neutralne i nie stanowià
˝adnego zagro˝enia.
W Niemczech mo˝na stosowaç lakiery UV do zewn´trznego lakierowania podstawowych opakowaƒ ˝ywnoÊci. Dysponujemy odpowiednià deklaracjà nieszkodliwoÊci produktu.
Produkty rozpadowe fotoinicjatorów w lakierach utrwalanych rodnikowo, tworzàce
si´ podczas przechodzenia przez stacj´ lamp UV i pozostajàce na powierzchni lakieru sà
cz´sto êród∏em charakterystycznego zapachu. Poniewa˝ sà lotne, dajà si´ ∏atwo usuwaç.
IntensywnoÊç zapachu mo˝na znacznie zmniejszyç przez intensywne napowietrzanie, np.
przez przedmuchanie jeszcze ciep∏ego stosu powietrzem w urzàdzeniu do odwracania
stosów.
Lakiery UV utrwalane kationowo sà po utwardzeniu ca∏kowicie neutralne organoleptycznie.
Post´powanie z odpadami lakieru
Nie utwardzone lakiery UV sà, podobnie jak produkty konwencjonalne, traktowane jako
odpady specjalne i nale˝y je spalaç w odpowiednich urzàdzeniach.
Opakowania, w których si´ znajdujà resztki nieutwardzonych lakierów, sà traktowane
równie˝ jako odpady specjalne. Opakowania metalowe lakierów UV mo˝na przekazywaç
na z∏om, je˝eli zosta∏y dok∏adnie oczyszczone z resztek lakierów.
Utwardzone lakiery UV nie sà aktywne chemicznie i nie stanowià ˝adnego problemu ekologicznego. Je˝eli pod∏o˝a drukowe, polakierowane lakierami UV nie sà przeznaczone na
makulatur´, mo˝na je traktowaç podobnie jak odpady z gospodarstwa domowego.
Powtórny przerób
Zasadniczo jest mo˝liwy powtórny przerób ch∏onnych pod∏o˝y drukowych
lakierowanych lakierami UV. O wiele ∏atwiejszy jest powtórny przerób w przypadku kartonów i papierów powlekanych. Rozpuszczanie sk∏adników pow∏oki powoduje jed-
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noczesne usuwanie utwardzonych warstewek lakieru. W przypadku papierów naturalnych lakier wnika mi´dzy w∏ókna papieru i trudno go usunàç, dlatego te˝ jakoÊç
powtórnie przerobionych papierów i kartonów jest znacznie gorsza.
Podczas powtórnego przerobu ch∏onnych pod∏o˝y drukowych, zawierajàcych celuloz´ i polakierowanych lakierami UV mo˝na zaobserwowaç rozpad warstewki lakieru na
wzgl´dnie du˝e czàstki, które mogà wp∏ywaç negatywnie na proces filtrowania. Czàstki
lakieru sà zatrzymywane na sicie razem z czàsteczkami celulozy. Mo˝na rozdzieliç czàstki
papieru od czàstek lakieru metodà flotacyjnà ze wzgl´du na ich zró˝nicowanà szybkoÊç
opadania na dno.
Polakierowane folie, zwyk∏e i metalizowane mo˝na powtórnie przerabiaç bez
˝adnych problemów.
Podsumowanie
Lakiery utrwalane promieniowaniem UV to produkty ró˝niàce si´ zasadniczo od
zwyk∏ych lakierów. Syntetyczne, reaktywne sk∏adniki ich spoiwa umo˝liwiajà b∏yskawiczne
utwardzanie pod wp∏ywem energii promieniowania UV i tym samym natychmiastowà dalszà obróbk´ polakierowanych druków. Jest oczywiste, ˝e te nietypowe chemikalia z ich
specyficznymi w∏aÊciwoÊciami i czynnikiem pewnego ryzyka wymagajà od poligrafii
szczególnego obchodzenia si´ z nimi i stosowania odpowiednich technologii.
Przy pomocy nowoczesnych metod badawczo-naukowych mo˝na doÊç dok∏adnie
wyodr´bniç czynniki ryzyka i odpowiednio im przeciwdzia∏aç. Przy odpowiedniej starannoÊci i czystoÊci lakierowanie lakierami UV nie stanowi ˝adnego zagro˝enia dla zdrowia.
Jednak obiektywnie rzecz bioràc - podobnie jak w przypadku wszystkich nowych metod –
równie˝ i tu jest jeszcze ca∏y szereg problemów do wyjaÊnienia. Producenci surowców,
u˝ytkownicy lakierów UV, stosujàcy je do uszlachetniania oraz konstruktorzy urzàdzeƒ
lakierujàcych uczynili wiele w zakresie edukacji i czynià dalsze starania w kierunku
zmniejszenia istniejàcych jeszcze czynników ryzyka.
WszechstronnoÊç zastosowaƒ lakierów UV, wysoka jakoÊç polakierowanego produktu koƒcowego, korzystna relacja cenowa w porównaniu do foliowania oraz niewielkie
obcià˝enie Êrodowiska naturalnego przez lakiery UV to czynniki zapewniajàce lakierom
utrwalanym promieniowaniem UV poczesne miejsce w sektorze technik uszlachetniania
i ich dalszy rozwój.
Dalsze informacje techniczne
Informacja techniczna 1.20

Lakiery UV-Temp Wskazówki technologiczne
do farb i lakierów UV

Informacja techniczna 4.55

Lakiery UV-Temp

Informacja techniczna 4.56

Lakiery UV-Temp utrwalane (kwaÊno) kationowo

Informacja techniczna 1.63

Lakierowanie lakierami UV druków wykonanych
konwencjonalnymi farbami offsetowymi
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Krzysztof Puçko

Studio – drukarnia.
Razem czy osobno?

Bardzo intensywny rozwój rynku przygotowalni elektronicznych – tzw. studiów
graficznych – w naszym kraju datuje si´ od drugiej dekady lat 80-tych. A˝ do chwili obecnej trwa bardzo intensywny rozwój techniczno-technologiczny tej cz´Êci rynku
poligraficznego. Zawdzi´czamy to m.in. niezmiernie szybkim post´pom w dziedzinie
informatyki – zarówno od strony sprz´towej jak te˝ oprogramowania. W poprzednich latach mo˝na wyró˝niç kilka okresów rozwoju tego segmentu:
- 1988-1991 – okres szybkiego wzrostu liczby bardzo profesjonalnych studiów
graficznych wyposa˝onych w sprz´t ówczesnych leaderów tego rynku: Dainippon,
Hell i najbardziej popularny w Polsce Crosfield. Sprz´t ten to b´bnowe skanery oraz
naÊwietlarki. Systemy te charakteryzowa∏y si´ bardzo wysokà wydajnoÊcià oraz
jakoÊcià otrzymywanych prac, ale jednoczeÊnie pracujàce w Êrodowiskach
zamkni´tych wymagajàcych specjalnych platform oraz oprogramowania, a tak˝e
dedykowanych interface’ów otwierajàcych je na coraz powszechniejsze komputery.
- 1992-1995 – to okres zmierzchu sprz´tu generacji wspomnianej powy˝ej, a jednoczeÊnie du˝e k∏opoty wspomnianych producentów – utrata rynków, upad∏oÊç itp.
Za sprawà popularyzacji i zwi´kszonej dost´pnoÊci komputerów – przede wszystkim
komputerów klasy PC, ale tak˝e Macintosh – obserwowano dwie podstawowe rzeczy:
- popularyzacja PostScript’u oraz urzàdzeƒ pracujàcych z plikami w tym formacie
- gwa∏towny wzrost liczby firm Êwiadczàcych us∏ugi na rynku studiów graficznych
- ma∏e lub bardzo ma∏e firmy z jednym lub dwoma mocnymi PC’tami oraz p∏askim
skanerem.
- 1996 – do chwili obecnej – ostra walka konkurencji skupiajàca si´ przede wszystkim
na polu cen, a dopiero ostatnio pod kàtem jakoÊci us∏ug oraz ich terminowoÊci.
Rozwój sytuacji na tym rynku doprowadzi∏ do jeszcze wi´kszego rozdêwi´ku mi´dzy
studiami graficznymi (elektronicznà przygotowalnià) a procesami druku lub
bezpoÊrednio z nià zwiàzanà kopià.
Jednà z przyczyn by∏a mordercza konkurencja, która prowadzi∏a do zbijania cen
niestety kosztem m.in jakoÊci us∏ug – np. naÊwietlone filmy z formami drukowymi bez
próbnych odbitek (bo taniej!), utarczki mi´dzy przygotowalniami a drukarniami o to, kto
sknoci∏ kolorystyk´ lub pasowanie – grafik czy te˝ kopista w drukarni, a mo˝e sam drukarz.
W ówczesnej chwili obok us∏ugowych studiów graficznych (elektronicznie przygotowujàcych prace dla drukarƒ) oraz agencji reklamowych, równie˝ drukarnie – te du˝e lub Êrednie – posiada∏y dzia∏y elektronicznego prepress’u. Ale tak˝e i w tych przypadkach gdy wystepowa∏ problem jakoÊci dochodzi∏o mi´dzy dzia∏ami do rozgrywek typu: „to nie MY to
ONI“. W bardzo wielu przypadkach dzia∏y te pracowa∏y bardzo niezale˝nie, Êwiadczàc
równie˝ us∏ugi na zewnàtrz. JednoczeÊnie bardzo szybki post´p techniczny – szczególnie
w dziedzinie informatyki (komputery i oprogramowanie) oraz automatyki (procesy
sterowania, zarzàdzania oraz kontroli maszyn i urzàdzeƒ) – pozwoli∏y na:
- ogólnà dost´pnoÊç komputerów o najwy˝szych mocach obliczeniowych;
- mo˝noÊç wyboru w systemach, które mo˝na ∏àczyç bez skazywania si´ na jednego
dostawc´ sprz´tu;
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- spopularyzowanie formatów plików PostScript, PDF, CIP3;
- wzrost dost´pnoÊci tradycyjnych maszyn drukujàcych o bardzo wysokim stopniu
automatyzacji pracy (pó∏automatyczna zmiana p∏yt, automatyczne myjki,
automatyczne pasowanie itp.);
- pojawienie si´ maszyn drukujàcych cyfrowych dla prac wymagajàcych personalizacji, o bardzo krótkich nak∏adach (kilkaset arkuszy) i ograniczeniami jakoÊci;
Naturalnie wspomnianemu post´powi technicznemu towarzyszy∏ i nadal towarzyszy szybki rozwój technologii u˝ytkowanych materia∏ów. Dotyczy to zarówno filmów do naÊwietlarek jak te˝ p∏yt – poczàwszy od tradycyjnych, które ewaluowa∏y od najprostszych do tych
wysokonak∏adowych oraz pozwalajàcych odwzorowaç grafik´ z najwy˝szà jakoÊcià, po
p∏yty do naÊwietlarek CtP (computer to plate). Jednym z wiodàcych leaderów tego segmentu rynków jest koncern KPG -KodakPolychromeGraphic.
To pozwoli∏o na rozpocz´cie wcià˝ trwajàcego procesu integracji poszczególnych etapów
produkcyjnych od przygotowalni elektronicznej a˝ po etap drukowania.
Poni˝szy diagram przedstawia wspó∏prac´ procesów prepress oraz druku, a tak˝e sposoby ich integracji:
Plik postcriptowy

RIP

NaÊwietlanie
NaÊwietlanie
formy drukowej
na maszynie

Monta˝ formy
drukowej
Kopia – wykonanie
formy drukowej

NaÊwietlanie p∏yt

Druk na maszynie
Mamy tutaj przedstawiony tradycyjny proces wykonania zlecenia, poczàwszy od
naÊwietlenia wyciàgów poprzez standardowy monta˝, kopi´ oraz druk na maszynach, a
tak˝e po przeciwnym biegunie – maszyny drukujàce bezpoÊrednio z plików cyfrowych, a
forma drukowa jest przygotowywana na maszynie drukujàcej. W tym te˝ okresie na
naszym rynku poligraficznym pojawi∏y si´ tendencje, które nadal sà aktualne.
Sà to mianowicie nast´pujàce oczekiwania zleceniodawców:
-zdecydowane skrócenie terminów realizacji zamówienia;
-najwy˝szej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug;
-maksymalnie niska cena;
-znaczne skrócenie d∏ugoÊci nak∏adów w przypadku drukarƒ oraz zleceƒ do
drukowania;
Tendencje te nie by∏y i nie sà czymÊ wyjàtkowym i specyficznym wy∏àcznie dla naszego
rynku. Analogiczne trendy mia∏y miejsce i nadal wyst´pujà równie˝ w zachodniej cz´Êci
naszego kontynentu i tam tak˝e zleceniobiorcy musieli i muszà przystosowywaç si´ do
nowych realiów rynku. Reakcja us∏ugobiorców – w ka˝dym zakàtku Europy – to silniejsze
zorientowanie na klienta.
Wszystkie zak∏ady poligraficzne – studia graficzne, agencje reklamowe, drukarnie – starajà si´ uzyskaç ten cel nie tylko poprzez optymalizacj´ procesów (wy˝sza jakoÊç oraz krótsze terminy) oraz ci´cia kosztów (ni˝sze ceny), ale tak˝e gwarantujàc pe∏en serwis dla
klienta: dopuszczenie do stanowisk komputerowych lub maszyn drukujàcych, mo˝liwoÊç
zmian w ostatniej chwili itp. Umo˝liwi∏y to zarówno procesy integracyjne, o których
wspomnia∏em wczeÊniej, jak te˝ czynniki le˝àce u ich podstaw. Ten bardzo silny trend –
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oferowanie klientowi kompleksowej obs∏ugi od projektu a˝ do zadrukowanego produktu
finalnego – ma tak˝e z punktu widzenia zarówno studiów graficznych, agencji reklamowych. jak te˝ drukarni dodatkowe aspekty, a sà nimi:
- skupienie w jednym miejscu odpowiedzialnoÊci za jakoÊç ca∏ego produktu oraz jego
terminowe wykonanie;
- podniesienie rentownoÊci przedsi´wzi´cia;
- dodatkowy komfort klienta podnoszàcy jego zadowolenie ze Êwiadczonej mu us∏ugi
mogàcy przyczyniç si´ do utrzymania sta∏ego klienta lub jego powrotu przy
nast´pnym zleceniu.
Sposoby realizacji tendencji kompleksowej obs∏ugi:
- ∏àczenie si´ studia lub agencji reklamowych z drukarniami (i odwrotnie) - kapita∏owo
lub inwestycyjnie
- inwestycja studia graficznego lub agencji w maszyny drukujàce;
- inwestycja drukarni w przygotowalni´ elektronicznà lub jej cz´Êç (naÊwietlarnia);
Tendencja ta jest nieodwracalna ze wzgl´du na oczekiwania rynku, ale jest niejednoznaczna:
- Nieodwracalna poniewa˝ umo˝liwia:
- podniesienie jakoÊci - cyfrowa kontrola procesów, likwidacja dzia∏u monta˝u i
kopii - cz´Êciowa w przypadku CTF lub ca∏kowita przy technologii CtP;
- zapewnienie terminowoÊci oraz skrócenia terminów;
- obni˝enie kosztów: automatyzacja procesów, mniejsze straty materia∏ów ze
wzgl´du na technologi´ jak te˝ czynnik ludzki, redukcja zatrudnienia itp.
- Niejednoznaczna z powodu:
- wysokich kosztów inwestycji przy bardzo niestabilnym rynku zamówieƒ;
- bardzo silnego uzale˝nienia kierunek rozwoju od niszy rynku zleceƒ na którym
dana firma us∏ugowa dzia∏a oraz jej aktualnego statusu – rozmiaru, rentownoÊci, portfela zamówieƒ itp;

Konkluzje.
W przypadku prac niskonak∏adowych do 1000 egzemplarzy, reklamowych do direct
mailingu, materia∏ów seminaryjnych itp. firmy wykonujàce je b´dà zdecydowanie posiada∏y ca∏y proces od stworzenia projektu po jego wydrukowanie i spedycj´. Wszystko odbywaç si´ b´dzie na drodze cyfrowego obiegu danych poczàwszy od skanera i stacji
graficznych a koƒczàc na cyfrowej maszynie drukujàcej, gdzie mo˝emy mieç ju˝ obecnie
do czynienia z nast´pujàcymi urzàdzeniami: Heidelberg Quickmaster DI, Karat firmy KBA,
Dominant 705 CDI firmy Adast w formacie A2 (prezentowana w Chicago na Print ‘97) ,
Mitsubishi DI, czy te˝ z drugiej strony Xerox DocuColor lub Elcorsy Model 200 prezentowany na Ipex’ie, Indigo z E-Print 1000 i Omnius raz paroma innymi. Alternatywnym
rozwiàzaniem, proponowanym m.in. przez firm´ Grafikus Sp z o.o., które poni˝ej
chcia∏bym szerzej omówiç, jest maria˝ tradycyjnej maszyny offsetowej – z wszystkimi jej
zaletami – oraz cyfrowego procesu przygotowania form drukowych CtP.Jest to idealne
rozwiàzanie ∏àczàce w sobie zalety sprawdzonego tradycyjnego systemu druku offsetowego z charakterystycznà dla niego jakoÊcià oraz cyfrowej obróbki danych a˝ po samà
form´ drukowà. Niekwestionowanà zaletà tego typu rozwiàzania jest mo˝liwoÊç p∏ynnego
przejÊcia od technologii tradycyjnej do systemu cyfrowego – bo za takie mo˝na uznaç
kompilacj´ zautomatyzowanych maszyn drukujàcych z technikà CtP w przygotowalni –
przy zachowaniu przez drukarza poczucia komfortu bezpieczeƒstwa oraz ciàg∏oÊci jego
wiedzy i doÊwiadczenia.
Oferowany przez firm´ Grafikus system bazujàcy na maszynach Ryobi oraz urzàdzeniach prepress firmy Purup-Eskofot opiera si´ na tych w∏aÊnie przes∏ankach.
Po∏àczenie „tradycyjnej“ maszyny drukujàcej, ale wyposa˝onej w odpowiednie
rozwiàzania automatyzujàce prac´ oraz systemy sterujàce i kontrolne, z systemem
naÊwietlania p∏yt poliestrowych firmy Purup-Eskofot stanowi bardzo interesujàcà alternatyw´. zarówno pod wzgl´dem jakoÊci druku, która pozostaje charakterystyczna dla
tradycyjnego offsetu, jak te˝ finansowym ze wzgl´du na poziom inwestycji w sprz´t.
Produkcja na p∏ytach poliestrowych w ma∏ych formatach jest dobrze rozpowszechniona w
Niemczech na bazie w∏aÊnie naÊwietlarek DPX firmy Purup-Eskofot oraz ró˝nych maszyn
drukujàcych.
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Parametry systemu DPX:
Materia∏
Max. format p∏yt
powtarzalnoÊç
êród∏o Êwiat∏a
rozdzielczoÊç
szybkoÊç
RIP
Nak∏ady prac

p∏yty poliestrowe od
0.12 do 0.2 mm
460*550 mm
25µm
dioda laserowa 670 nm
900 - 3600 dpi
17 p∏yt/godz. przy 2540 dpi
Harlequin RipMate
od 200 do 20.000 egz

Op∏acalnoÊç nak∏adów zaczyna si´ od 200 arkuszy, zaÊ maksymalny nak∏ad osiàgalny
z p∏yty poliestrowej to nawet do 20000.
Bardzo istotne w tym rozwiàzaniu jest równie˝ to, i˝ samo naÊwietlenie p∏yt odbywa si´
poza maszynà i nie zabiera czasu pracy samej maszyny drukujàcej. Oznacza to, ˝e maszyna drukujàca mo˝e zajmowaç si´ przede wszystkim drukowaniem, a wiadomo i˝
najbardziej kosztowny w drukarni jest postój maszyny – niezale˝nie od przyczyny.
Co do podniesienia jakoÊci przy zastosowaniu tej technologii nie trzeba chyba nikogo przekonywaç – jest to naturalne ze wzgl´du na pomini´cie kilku etapów poÊrednich
mi´dzy elektronicznà cz´Êcià przygotowania dokumentu a maszynà drukujàcà.
Z drugiej strony równie˝ finansowo produkcja staje si´ tak˝e bardziej op∏acalna, na co
wskazuje poni˝sze zestawienie:
Koszty

Tradycyjna metoda

Technologia z DPX

film

5,20 z∏

0,00

p∏yty

4,00 z∏

6,00 z∏

robocizna procesów
poÊrednich

9,50 z∏

0,00 z∏

oszcz´dnoÊç
na jednej p∏ycie

12.70 z∏

Je˝eli uwzgl´dnimy np. 500 p∏yt miesi´cznie, to wówczas oszcz´dnoÊç wynosi
6350,00 z∏, co daje rocznie zaoszcz´dzone 76.200,00 z∏.
Oznacza to i˝, tylko na tych podstawowych oszcz´dnoÊciach – nie uwzgl´dniajàc
innych elementów zwiàzanych z procesami poÊrednimi jak: oszcz´dnoÊç metrów wynajmowanych pomieszczeƒ, ich ogrzewania, zu˝ycia energii elektrycznej itp. – osiàgamy
pe∏ny zwrot naÊwietlarki DPX w ciàgu ok. 2,5 roku.
Ma∏e i Êrednie firmy to Êcis∏a kooperacja: studio graficzne – drukarnia.
W pierwszym etapie drukarnia by∏aby zasilana w kompletne formy z centrów
(studiów graficznych) przygotowujàcych i naÊwietlajàcych prace. Docelowo drukarnie
czeka∏aby przebudowa dzia∏u przygotowalni do wersji cyfrowej, gdzie finalne rozwiàzanie
umo˝liwia∏oby pomini´cie b∏on filmowych. Rozwiàzanie to mo˝e si´ opieraç na komputerze wspó∏pracujàcym z naÊwietlarkà form drukowych. System prosty w obs∏udze i akceptujàcy dane od partnera dostarczajàcego dane elektroniczne, a jednoczeÊnie gwarantujàcy jakoÊç i obni˝enie kosztów m.in. poprzez transfer danych cyfrowych do maszyn drukujàcych, który ju˝ teraz pozwala dokonywaç wst´pnych, automatycznych regulacji
narzàdzanej maszyny – np. u˝ycie ju˝ teraz cz´sto omawianego formatu plików CIP3 International Cooperation for Integration of Prepress, Press and Postpress.Drukarnie Êrednie i du˝e b´dà silnie uzale˝nione od swoich klientów – poziomu ich komputeryzacji
i przygotowania do kreowania prac w ramach w∏asnych zasobów.Generalnie wi´c b´dà
one oferowaç w∏asnà elektronicznà przygotowalni´ – naÊwietlanie na filmie kompletnych
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form lub p∏yt metodà cyfrowà – zintegrowanà z dzia∏em druku wyposa˝onym w cyfrowo
sterowane maszyny. Innà ewentualnoÊcià jest ograniczona przygotowalnia – okrojona do
serwera, proofera oraz naÊwietlarki – sprz´˝ona specjalnym systemem ∏àcznoÊci (np.
EskoNet) oraz siecià (np. dzier˝awionymi ∏àczami ISDN) z serwerem prac klienta lub jego
agencji.
Z punktu widzenia obecnej organizacji procesów oraz przep∏ywu danych nie b´dzie
mia∏o to ˝adnej ró˝nicy dla rezultatu finalnego (oczywiÊcie tak d∏ugo jak klient sam b´dzie
dba∏ o poziom przygotowania tych prac oraz terminowe udost´pnianie gotowych prac).
Dla tych rozwiàzaƒ firma Grafikus nie tylko mo˝e zaoferowaç najnowoczeÊniejsze
maszyny drukujàce firmy Mitsubishi w formatach od B2 do B0 - (o poziomie automatyki
godnej renomie i splendorowi jaka otacza japoƒskà elektronik´), ale tak˝e „klocki“
pozwalajàce dowolnie konfigurowaç systemy elektronicznej przygotowalni wg potrzeb
klienta.
S∏owo „klocki“ w odniesieniu do systemów duƒskiej firmy Purup-Eskofot nie jest tylko
sloganem. Idea, którà zaszczepi∏a firmie Purup-Eskofot grupa kapita∏owa LMX (w∏aÊciciel
m.in. klocków LEGO), polega na modu∏owej budowie systemów elektronicznej przygotowalni. W systemie tym mo˝na dowolnie budowaç i konfigurowaç wed∏ug w∏asnych
potrzeb i mo˝liwoÊç. Wszystko dzia∏a i pasuje do siebie, nie rozpadajàc si´ pod byle
pretekstem podobnie jak ma to miejsce z klockami LEGO.
Rozwiàzanie to – poparte dodatkowo doÊwiadczeniem producenta, który jako pionier
wprowadzi∏ do naÊwietlarek postscriptowych wewn´trzne b´bny, zaÊ do skanerów
p∏askich mo˝liwoÊç skanowania wyciàgów – zyska∏o ogromne uznanie na ca∏ym Êwiecie,
co zaowocowa∏o licznymi instalacjami.
Reasumujàc, to co nas czeka, co b´dzie dniem powszednim drukarni na naszym
rynku, to przysz∏oÊç, którà sami sobie mo˝emy stworzyç z „klocków“, jakie ju˝ teraz mamy
do dyspozycji. Potwierdza to maksyma szanownego Georges’a Bernanos’a:
„Przysz∏oÊç jest czymÊ co si´ opanowuje.
Przysz∏oÊci si´ nie ulega, lecz si´ jà tworzy.“
Majàc t´ myÊl w pami´ci nie bàdêmy tylko biernymi obserwatorami dajàcymi si´
unosiç nurtowi wydarzeƒ, lecz kszta∏tujmy naszà przysz∏oÊç mówiàc o swoich potrzebach
i dajàc temu wyraz w swoich poczynaniach.
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