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ПЕРЕДМОВА
Видання карт, як науково-технічна дисципліна, базується на сучасних досягненнях
картографії, хімії, фізики, а також поліграфії. Сьогодення картографічного виробництва
не можливе без сучасних комп’ютерних методик та технологій. При вивченні цього
навчального курсу студенти повинні отримати знання та базові практичні навички які
допоможуть їм у виробничій діяльності.
Фахова дисципліна «Технологія видання карт» – спеціалізований курс для
спеціалістів-картографів, що базується на отриманих знаннях з фахових предметів
підготовки, проектування та оформлення карт і є результуючим елементом всього циклу
картографічних робіт. Сучасний курс «Підготовка карт до видання» вимагає від
студентів

базових

знань

комп’ютерної

техніки,

спеціалізованого

програмного

забезпечення та основ комп’ютерного дизайну. У рамках цієї дисципліни вивчаються
теоретичні та технологічні аспекти підготовки картографічного матеріалу до видання,
обов’язковим

є

знайомство

з

технологією

друку

на

поліграфічному

виробництві,

розглядаються питання з теорії кольоротворення та кольороподілу.
Картографічні

твори

являють

собою

дуже

складні

об’єкти

для

видання.

Комп'ютерні технології стали в даний час основним способом створення карт. Вони
дозволяють

формувати

графічні

та

інформаційні

бази

даних

на

різні

території,

виконувати роботи по їх розширенню й актуалізації, використанню для багатоаспектного
картографування, рішення аналітичних задач. Комп'ютерні технології зводять в єдиний
процес роботи по укладанню, оформленню і підготовці карт до видання; забезпечують
високу

графічну

якість

отримуваних

картографічних

творів,

відкривають

широкі

можливості для поліпшення їх естетичних, ергономічних і комунікативних властивостей;
забезпечують зручність зберігання і простоту оновлення картографічної інформації.
Вибір тієї чи іншої технології залежить від призначення і способу використання карти,
що створюється.
Курс орієнтований на формування у студентів навиків та умінь практичної
діяльності в даній області, на теоретичну та практичну підготовку студентів-картографів,
отриману при вивченні попередніх начальних курсів з проектування та укладання карт.
Основні етапи створення картографічної продукції мають таку послідовність:
- редакційно-підготовчі роботи (створення програми проведення всіх робіт);
- укладання карти (раніше – нанесення на папір або пластик змісту карти за певними
законами, сучасне – комп’ютерна підготовка електронної карти);
- оформлювальні роботи (сучасні технології – дизайнерські роботи);
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- підготовка до видання карт (створення електронних та фотонабірних версій карт).
Технологія видання карт тісно пов'язана з розвитком поліграфії. Поліграфія
(від полі — багато; графо — пишу) — галузь техніки, сукупність технічних засобів для
множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Технологія поліграфії містить три основні групи виробничих процесів:


додрукарські (підготовчі),



друкарські (власне сам процес друку),



післядрукарські (оздоблювальні).

Додрукарські процеси спрямовані на виготовлення оригінал-макету, друкарської
форми.

Завдання

друкарських

процесів

—

отримання

тиражних

відбитків,

що

відтворюють оригінал. Оздоблювальні процеси завершують виготовлення друкованої
продукції.

Додрукарські

процеси

включають

усі

процеси

до

стадії

виготовлення

друкарських форм. За допомогою комп'ютерів виготовляють оригінал-макет видання,
якій потім переносять на друкарську форму.
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ВСТУП
Навчальна

дисципліна

«Технологія

видання

карт»

є

складовою

освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності - 103 «Науки про Землю», освітньої
програми - картографія.
Дана дисципліна входить у цикл вибіркової частини дисциплін вільного
вибору студента освітньої програми – картографія.
Викладається у 6-му семестрі 3 курсу в обсязі – 90 год. (3 кредити

ECTS),

зокрема: лекції – 18 год., лабораторні – 26 год., самостійна робота – 46 год. У курсі
передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується
дисципліна – іспитом на 3 курсі.
Мета дисципліни – дати базові знання з теорії, методології та практичного
застосування технологій видання карт. Надання студентам базових знань з теорії
підготовки карт до видання та їх видання, а також сформувати необхідні практичні
навички.
Завдання:
-

ознайомлення

з

основними

технологічними

схемами

картографічного

виробництва в Україні та за кордоном;
-

навчання правильному проведенню підготовки картографічного матеріалу до
видання, та контролю усіх технологічних етапів друку карт;

-

формування

вміння

аналізувати

якість

як

електронного

картографічного

матеріалу, так і готової картографічної продукції.
Курс складається з двох змістових модулів.
Перший присвячений вивченню питання підготовки картографічного матеріалу до
видання.

Розглядаються

загальні

відомості

докомп’ютерних

видавничих

технологій,

особливості діяльності сучасних картографічних підприємств. Вивченню комп’ютерних
технологій

підготовки

представленню

карт

матеріалів

у

до

видання,

растровому

укладальницько-оформлювальним
і

векторному

вигляді,

роботам,

геоінформаційних

технологіям у видавничій діяльності та програмам верстки.
Другий присвячений вивченню додрукової підготовки, фотоформ, виробництву
паперу та матеріалів для друку (фарби та лаки). Вивченню положень безпосередньо
друку, класифікацій друкарського устаткування, способів друку, видів друку, обладнання
для друку, процесів друку, оформленню карт та брошуровочно-палітурним роботам.
знати:
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особливості додрукової підготовки;



теоретичні та технологічні аспекти підготовки картографічного матеріалу до

видання;


технологію друку на поліграфічному виробництві;



базові

характеристики

комп’ютерної

техніки,

спеціалізованого

програмного

забезпечення та основ комп’ютерного дизайну;


теорію кольоровідтворення та кольороподілу;



мати базові знання в галузі комп'ютерних технологій оформлення картографічних

творів,

володіти

практичними

навичками

роботи

з

інструментальними

засобами

комп'ютерної графіки колірними моделями і колірними палітрами.
вміти:


здійснювати комп‘ютерну підготовку картографічних матеріалів до друку;



володіти прийомами оптимізації технології видання карт і атласів на основі

спільного використання вихідних матеріалів (картографічних, аерокосмічних, мікрокопій,
програм);


володіти

практичними

навичками

роботи

з

інструментальними

засобами

комп'ютерної графіки колірними моделями і колірними палітрами;


вміти виконувати роботи з проектування, розрахунку і реалізації основних

варіантів технології видання топографічних, загальногеографічних і тематичних карт,
атласів, глобусів.
Місце

дисципліни

в

системі

підготовки

фахівців-картографів:

дисципліна

«Технологія видання карт» є однією із базових складових комплексної підготовки
бакалаврату спеціальності «картографія».
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Технологія видання
карт» базується на циклі дисциплін професійної та практичної підготовки, зокрема на
фахових

предметах

рівня

бакалаврату:

«Карткреслення,

інженерна

і

комп'ютерна

графіка», «ГІС, бази даних та цифрова картографія з теорією систем і системного
аналізу»,

«Метрологія

проектування

та

і

стандартизація»

оформлення

карт

і

є

картографічне
результуючим

креслення
елементом

та
всього

дизайн,
циклу

картографічних робіт.
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
Контроль знань здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка передбачає
дворівневе

оцінювання

засвоєного

матеріалу,

зокрема

оцінювання

підготовки (50%) та оцінювання практичної підготовки (50%).

теоретичної
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Курс складається з двох змістових модулів.
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми
6-8. Обов’язковим для заліку та іспиту є виконання практичних робіт, передбачених робочою
програмою навчальної дисципліни.

Оцінювання за формами контролю на 3-му курсі:
ЗМ1

Max. – 30
бали
„10” х 2 =
20

Min. – 20 балів
Практичні
роботи

„8”

х

2 = 16

Реферати

„2”

х

1 = 5*

„4”

х

1 = 4

Модульна
контрольна робота 1
Модульна
контрольна робота
2

„20”

ЗМ 2
Min. – 20 балів
„8” х 2 =
16
„2” х 1 =
5*

Max. – 30
балів
„10” х 2 =
20

х 1 =
10
„4”

х

1 =

„20”

4

„3”
– мінімальна/максимальна оцінка,
1
–
мінімальна/максимальна залікова
*

6 - додаткові бали

х 1 =
10

яку може отримати студент.
кількість робіт чи завдань.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Для
студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 40
балів для одержання додаткових балів здають реферати, які оцінюється у 5 балів.
Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 50 балів.
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР
здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.
При простому розрахунку отримаємо(для 3-го курсу):
Змістовий
модуль1
Мінімум
Максимум

Змістовий
модуль2

20

20
30

Підсумкова
оцінка

іспит
60

20
30

40

Шкала відповідності (за умови іспиту)

100

Шкала відповідності (за

умови заліку)
За 100
шкалою

–

бальною

За
національною
шкалою

90 – 100
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64

Зараховано
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За 100
шкалою

–

бальною

90 – 100
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
35 – 59
1 – 34

За національною
шкалою

5

відмінно

4

добре

3

задовільн
о

2

не
задовільно

1 – 59

не
зараховано
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ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ПІДГОТОВКА КАРТОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДО ВИДАННЯ
Вступ. Зміст, завдання і структура курсу.
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ВИДАННЯ КАРТ
Історія поліграфії (загальний огляд). Розвиток картоукладальних методів і технологій
видання карт. Законодавча база.
Завдання для самостійної роботи
Користуючись

бібліотечними

фондами

дати

огляд

сучасних

картографічних

підприємств.

1.

Проаналізувати основні види діяльності.

2.

Здійснити

порівняльну

характеристику

картографічної

продукції

одного

типу

підготовлену різними картографічними підприємствами.
Контрольні запитання та завдання

1. Дати характеристику поліграфічної діяльності ДНВП «Картографія».
2. Дати

характеристику

поліграфічної

діяльності

ПрАТ

«Інститут

передових

технологій».

3. Дати характеристику поліграфічної діяльності «Укрморкартографії».
4. Дати характеристику поліграфічної діяльності Військової картографічної фабрики.
Рекомендована література:
1.

Берлянт А.М., Востокова А.В., Кравцова В.И. и др. Картоведение. – М.: Аспект
Пресс, 2003. – 477 с.

2.

Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.

3.

Дурняк, Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції.
Статистично-графічний огляд : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В.
Мельников. – Львів : УАД, 2006. – 274 с.

4.

Картография с основами топографии: учеб. пособие для вузов / Колосова Н.Н.,
Чурилова Е.А., Кузьмина Н.А. – М.: Дрофа, 2006. – 272 с.

5.

Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

6.

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
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7.

Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП “Картографія” (1945-2000 рр.):
Бібліографічний покажчик. –К.: ДНВП “Картографія”, 2001. – 216 с. – (“Серія
Українська картографія: історія, стан, перспективи”).

8.

Сосса

Р.І.

Картографічні

твори

на

територію

України

рр.):

(1945-2000

Бібліографічний покажчик. –К.: ДНВП “Картографія”, 2002. – 400 с. – (“Серія
Українська картографія: історія, стан, перспективи”).
Інтернет ресурси.

1.

http://www.ukrmap.com.ua/

2.

http://www.iat.kiev.ua/

3.

http://gki.com.ua/

4.

http://www.ukrndnc.org.ua/

5.

http://www.ukr-print.net/
ТЕМА 2. СУЧАСНЕ КАРТОГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНИ.
Огляд сучасних картографічних підприємств. Основні види діяльності. Огляд

продукції українських та зарубіжних картографічних підприємств.
ТЕМА 3. УКЛАДАЛЬНИЦЬКО-ОФОРМЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ЗА
ДОКОМП’ЮТЕРНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ ВИДАННЯ КАРТ
Укладальницько-оформлювальні роботи. Порівняльна схема докомп’ютерної та
комп’ютерної технології підготовки карт до видання. Загальний огляд. Докомп’ютерні
технології (загальна схема). Редакційна підготовка. Географічна основа. Тематичний
зміст. Укладання карти. Підписи. Редакторський перегляд, коректура та виправлення
укладальницьких

оригіналів.

Виготовлення

синіх

копій

на

жорсткій

основі.

Фотографування укладальницьких оригіналів. Оформлення. Укладальницький оригінал.
Видавничий

оригінал.

(Штрихові

видавничі

оригінали.

Оригінали

фонових

фарб.

Оригінали підписів. Напівтонові оригінали).
Виготовлення

копій

на

пластику

з

гравірувальним

шаром.

Гравірування.

Виготовлення видавничих оригіналів. Копіювання. Виготовлення суміщених позитивів
(географічна основа, тематичний зміст, шрифти) за кольорами. Друк штрихової проби.
Редакторський

перегляд,

корегування

та

виправлення

видавничих

оригіналів.

Виготовлення макетів фонових елементів. Виготовлення масок фонових елементів.
Введення

сіток та

фонового

забарвлення.

Виготовлення

робочих

позитивів.

Друк

кольорової проби. Фоторепродукційні процеси. Основні вимоги до якості фотоформ
(штрихові

фотоформи,

растрові

фотоформи,

растрові

кольороподільні

фотоформи,
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напівтонові негативи та діапозитиви, фотоформи після ретуші). Фотографічні матеріали
(фотографічні матеріали, обладнання для виготовлення фотоформ, фоторепродукційні
процеси,

копіювальні

Репродукційна
властивості

процеси,

фотографія

обробка

(створення

світлочутливих

фотоматеріалів).

фотографічного

матеріалів.

Відтворення

Кольорова

репродукція.

зображення).

Фотографічні

напівтонових

одноколірних

оригіналів. Копіювальні процеси. Відтворення підписів на картах. Способи виготовлення
офсетних форм для друку. Отримання подібних відбитків на офсетному верстаті.
Порівняльна схема традиційної та комп’ютерної технології підготовки карт до видання.
Завдання для самостійної роботи

1. Користуючись бібліотечними фондами здійснити огляд історії поліграфії (у вигляді
таблиці).

2. Проаналізувати розвиток картоукладальних методів та технологій видання карт.
3. За літературними джерелами провести аналіз технологічних схем підготовки карт до
видання в докомп’ютерних технологіях..
Контрольні запитання та завдання

1. Дати характеристику основних етапів розвитку історії поліграфії.
2. Дати

визначення

термінів

«укладальницький»

і

«видавничий»

оригінал

(доком’ютерні технології).

3. Основні вимоги до якості фотоформ.
4. Назвіть способи виготовлення офсетних форм для друку.
Рекомендована література:

1. Берлянт А.М., Востокова А.В., Кравцова В.И. и др. Картоведение. – М.: Аспект
Пресс, 2003. – 477 с.

2. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.

3. Картография с основами топографии: учеб. пособие для вузов / Колосова Н.Н.,
Чурилова Е.А., Кузьмина Н.А. – М.: Дрофа, 2006. – 272 с.

4. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

5. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
6. Сосса Р.І. Картографічні твори видані ДНВП “Картографія” (1945-2000 рр.):
Бібліографічний покажчик. –К.: ДНВП “Картографія”, 2001. – 216 с. – (“Серія
Українська картографія: історія, стан, перспективи”).
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7. Сосса

Р.І.

Картографічні

твори

на

територію

України

(1945-2000

рр.):

Бібліографічний покажчик. –К.: ДНВП “Картографія”, 2002. – 400 с. – (“Серія
Українська картографія: історія, стан, перспективи”).
Інтернет ресурси.

6.

http://www.ukrmap.com.ua/

7.

http://www.iat.kiev.ua/

8.

http://gki.com.ua/

9.

http://www.ukrndnc.org.ua/

10.

http://www.ukr-print.net/

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ТЕМА 4. РЕДАКЦІЙНІ РОБОТИ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ
КАРТОГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ КАРТ ДО ВИДАННЯ.
УКЛАДАЛЬНИЦЬКО-ОФОРМЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ЗА КОМП’ЮТЕРНОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ ВИДАННЯ КАРТ. РЕДАКЦІЙНІ РОБОТИ В УМОВАХ
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ КАРТОГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. ПРЕДСТАВЛЕННЯ
КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РАСТРОВОМУ ТА ВЕКТОРНОМУ ВИГЛЯДІ.
Загальний

огляд.

Використання

цифрових

картографічних

матеріалів

при

підготовці карт до видання. Особливості редакційної підготовки при комп’ютерній
технології видання карт. Програми векторної та растрової графіки. Вимоги до макетів.
Програмне забезпечення для векторизації растрових карт.
Завдання для самостійної роботи

1. Користуючись

інтернет-джерелами

здійснити

огляд

сучасних

технологічних

можливостей підготовки карт до видання за кордоном.

2. Проаналізувати розвиток сучасних картоукладальних методів та технологій видання
карт.

3. За літературними джерелами зробити тематичний огляд використання цифрових
картографічних матеріалів.
Контрольні запитання та завдання

1. Дати

характеристику

використання

підготовці карт до видання.

цифрових

картографічних

матеріалів

при
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2. Дати

характеристику

особливості

редакційної

підготовки

при

комп’ютерній

технології видання карт.

3. Основні вимоги до якості сканування.
4. Назвати технічні відмінності при роботі з дигітайзерами та сканерами.
5. Основне програмне забезпечення для векторизації карт.
Рекомендована література:

1. Берлянт А.М., Востокова А.В., Кравцова В.И. и др. Картоведение. – М.: Аспект
Пресс, 2003. – 477 с.

2. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.

3. Дурняк, Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції.
Статистично-графічний огляд : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В.
Мельников. – Львів : УАД, 2006. – 274 с.

4. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
5. Картография с основами топографии: учеб. пособие для вузов / Колосова Н.Н.,
Чурилова Е.А., Кузьмина Н.А. – М.: Дрофа, 2006. – 272 с.

6. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

7. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.

8. Салищев К.А. Картография. М., Высшая школа, 1982.
9. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
10. Шаблій, І. В. Технологія друкарських процесів : навч.посібник / І. В. Шаблій. –
Львів : "Оріяна-Нова", 2003. – 208 с. : іл.
Інтернет ресурси.

11.

http://www.ukrmap.com.ua/

12.

http://www.iat.kiev.ua/

13.

http://gki.com.ua/

14.

http://www.ukrndnc.org.ua/

15.

http://www.ukr-print.net/
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Представлення картографічної інформації в растровому і векторному вигляді
Комп’ютерні

технології.

Редакційно-технічна

підготовка

оформлення

картографічного матеріалу. Вибір шрифтів, створення умовних знаків та розробка макету
карти. Укладально-оформлювальні роботи. Підготовка базової географічної основи та
тематичного навантаження у два способи: сканування та підготовка растрової підложки
(масштабування, поворот, «зшивання» фрагментів), залучення цифрових основ із ГІС.
Комп‘ютерна

графіка

(computer

graphics).

Апаратне

забезпечення

(hardware).

Програмне забезпечення (software). Інформація про колір. Основні моделі опису кольору
(CMYK, RGB, Grayscale та ін.). Основні поняття про шрифти.
Сутність представлення інформації у растровому вигляді. Основні переваги та
недоліки представлення інформація в растровому вигляді. Найбільш поширені растрові
графічні формати. Розподільча здатність растрового зображення. Сутність представлення
інформації

в

векторному

вигляді.

Основні

переваги

та

недоліки

представлення

інформації у векторному вигляді. Векторні графічні формати, що найбільш широко
використовуються. Програмне забезпечення для створення та редагування векторної та
растрової графіки.
Оформлення
принтерні

карт

роздруки.

за

допомогою

Редакторський

програм

перегляд,

векторної

корегування

та
та

растрової

графіки,

виправлення

файлів.

Підготовка файлу до фотонабірного автомату.
Завдання для самостійної роботи

1. Користуючись бібліотеками поширених електронних шрифтів підібрати подібні до
картографічних, необхідних для оформлення карт .

2. Проаналізувати

запропоновані

географічні

основи

і

підібрати

необхідну

для

конкретної карти.

3. За літературними джерелами провести порівняльний аналіз програм векторної і
растрової графіки, у вигляді таблиці оформити подібності та відмінності, виділити
переваги та недоліки.
Контрольні запитання та завдання

1. Загальне порівняння докомп’ютерної та комп’ютерної технологій видання карт.
2. Головні відмінності докомп’ютерної та комп’ютерної технологій видання карт.
3. Особливості редакційної роботи при комп’ютерній технології видання карт.
4. Комп’ютерні технології укладання та підготовки карт до видання.
5. Використання цифрових картографічних матеріалів при укладанні карт
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6. Укладання карт у векторних редакторах. Основні види форматів імпорту/експорту
зображення.

7. Художнє оформлення карт у растрових редакторах. Основні види форматів
імпорту/експорту зображення.
Рекомендована література:

1. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. – Мн.:
ООО„Попурри”, 1997.– 192 с.

2. Берлянт А.М., Востокова А.В., Кравцова В.И. и др. Картоведение. – М.: Аспект
Пресс, 2003. – 477 с.

3. Бурлаков М. Самоучитель по компьютерной графике. – К.: Издательская группа
BHV, 2000. – 640 с.

4. Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. Оформление карт. Компьютерный
дизайн: учебник / под ред. А.В.Востоковой. – М.: Аспект Пресс, 2002.

5. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.

6. Дисон Корригал. Компьютерная графика: Секреты и решения: Пер. с англ.М.:Энтрон, 1995.– 352 с.

7. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
8. Картография с основами топографии: учеб. пособие для вузов / Колосова Н.Н.,
Чурилова Е.А., Кузьмина Н.А. – М.: Дрофа, 2006. – 272 с.

9. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

10. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.

11. Салищев К.А. Картография. М., Высшая школа, 1982.
12. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
13. Стефан Стефанов. Допечатные технологии. – М.: «Репроцентр М», 2003. – с.118 с
ил.

14. Ткаченко, В. П. Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем : навч.
посібник / В. П. Ткаченко, А. М. Чурсін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 304 с. –
МОН України

15. Шаблій, І. В. Технологія друкарських процесів : навч.посібник / І. В. Шаблій. –
Львів : "Оріяна-Нова", 2003. – 208 с. : іл.
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Інтернет ресурси.

1. http://www.ukrmap.com.ua/
2. http://www.iat.kiev.ua/
3. http://gki.com.ua/
Геоінформаційні технології в картографічному виробництві
Оцифрування вихідного картографічного матеріалу. Редагування і оформлення
географічної основи та тематичного змісту в цифровому вигляді. Підбір проекцій.
Масштабування.

Генералізація.

Підготовка

цифрової

моделі

рельєфу.

Імпорт

підготовленої карти в програму векторної графіки.


спеціалізовані картографічні програми, що входять до складу програмно-

апаратних картографічних комплексів, призначених для картографічних виробництв;


картографічні блоки геоінформаційних систем (Arclnfo, Maplnfo, AutoCAD,

MGE фірми InterGraph, CADdy, WinGiS та подібних до них);


векторні

графічні

програми

загального

призначення

(AdobeIllustrator,

Macromedia FreeHand, CorelDraw та подібних до них).
Продукція світових та вітчизняних виробників програмного забезпечення.
Класифікації

ГІС

за

функціональними

особливостями.

Видавничі

системи

та

графічні редактори.
Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізувати

інтернет-сайти

фірм-виробників

та

поширювачів

програмного

забезпечення ГІС, зробити порівняльну таблицю (технічні можливості програмного
забезпечення).

2. Проаналізувати інтернет-сайти державних відомств, які залучають у свою діяльність
можливості сучасних ГІС..

3. Знайти в мережі інтернет приклади використання ГІС у діяльності закордонних
організацій.
Контрольні запитання та завдання

1. Загальне порівняння программного забезпечення ГІС для технологій видання карт.
2. Головні відмінності программного забезпечення ГІС.
3. Особливості
діяльність.

редакційної

роботи

при

залученні

ГІС-технологій

у

видавничу
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4. Використання цифрових картографічних матеріалів при укладанні карт в ГІС.
5. Застосування геоінформаційних технологій при комп’ютерній технології видання
карт
Рекомендована література:

1. Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. – Мн.:
ООО„Попурри”, 1997.– 192 с.

2. Бурлаков М. Самоучитель по компьютерной графике. – К.: Издательская группа
BHV, 2000. – 640 с.

3. Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. Оформление карт. Компьютерный
дизайн: учебник / под ред. А.В.Востоковой. – М.: Аспект Пресс, 2002.

4. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.

5. Дисон Корригал. Компьютерная графика: Секреты и решения: Пер. с англ.М.:Энтрон, 1995.– 352 с.

6. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
7. Картография с основами топографии: учеб. пособие для вузов / Колосова Н.Н.,
Чурилова Е.А., Кузьмина Н.А. – М.: Дрофа, 2006. – 272 с.

8. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.

9. Салищев К.А. Картография. М., Высшая школа, 1982.
10. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
11. Стефан Стефанов. Допечатные технологии. – М.: «Репроцентр М», 2003. – с.118 с
ил.

12. Ткаченко, В. П. Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем : навч.
посібник / В. П. Ткаченко, А. М. Чурсін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 304 с. –
МОН України
Інтернет ресурси.

1. http://www.ukrmap.com.ua/
2. http://www.iat.kiev.ua/
3. http://gki.com.ua/
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ТЕМА 5 ФОТОФОРМИ (ФФ) В ПОЛІГРАФІЇ
Основні поняття: фотоформа і друкарська форма. Класифікація фотоформ (за
виглядом зображення на фотоформі, за характером зображення на фотоформі, за
полярністю

зображення,

фотоформ).

Основні

за

вимоги

способом
до

виготовлення,

фотоформ.

за

Перевірка

технологічністю
та

коректура

готових

фотоформ.

Друкарські форми.
Завдання для самостійної роботи

1.

Проаналізувати вимоги для фотоформ різних репроцентрів.

2.

Зробити перелік репроцентрів, які працюють з картографічним матеріалом.
Контрольні запитання та завдання

1. Підготовка

картографічного

матеріалу

для

фотонабірного

апарату

(вимоги

репроцентрів).
2. Класифікація фотоформ.
3. Які основні вимоги висувають до фотоформ?
4. Контроль якості фотоформ.
Рекомендована література:

1.

Айриг С., Айриг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. – Мн.:

ООО„Попурри”, 1997.– 192 с.

2. Бурлаков М. Самоучитель по компьютерной графике. – К.: Издательская группа
BHV, 2000. – 640 с.

3. Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. Оформление карт. Компьютерный
дизайн: учебник / под ред. А.В.Востоковой. – М.: Аспект Пресс, 2002.

4. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.

5. Дисон Корригал. Компьютерная графика: Секреты и решения: Пер. с англ.М.:Энтрон, 1995.– 352 с.

6. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
7. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

8. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.
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9. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
10. Ткаченко, В. П. Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем : навч.
посібник / В. П. Ткаченко, А. М. Чурсін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 304 с. –
МОН України
Інтернет ресурси.

1.

http://www.ukrmap.com.ua/

2.

http://www.iat.kiev.ua/

3.

http://gki.com.ua/

4.

http://www.ukrndnc.org.ua/

5.

http://www.ukr-print.net/

6.

http://www.mistral.in.ua/index.php?l=ukr&c=poligraf&type=49

7.

http://www.ruprint.ru/

8.

http://company.ruprint.ru/
ТЕМА 6. ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ПАПІР ДЛЯ КАРТОГРАФІЧНОГО ДРУКУ.
Виробництво паперу. Види сировини. Джерела отримання натуральної сировини.

Види хімічної сировини. Підготовка паперової маси. Формування, пресування та сушіння
паперової маси. Проклеювання та крейдування. Глянсування та каландрування. Різання,
пакування та транспортування готової продукції. Зведені характеристики паперу для
друку.
Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізувати вимоги для картографічного паперу.
2. Здійснити пошук і оформити таблицю основних постачальників паперу для друку
карт.

3. Підібрати зразки картографічних творів надрукованих на різних видах паперу та
презентувати їх на лекції.
Контрольні запитання та завдання

1. Які існують види сировини для паперу?
2. Назвіть основні характеристики хімічної сировини для виготовлення паперу.
3. Що таке каландрування та глянсування?
4. Які існують види транспортування паперу в залежності від його властивостей?
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Рекомендована література:

1. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.

2. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
3. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

4. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.

5. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
Інтернет ресурси.

1. http://www.ukrmap.com.ua/
2. http://www.iat.kiev.ua/
3. http://gki.com.ua/
4. http://www.ukrndnc.org.ua/
5. http://www.ukr-print.net/
6. http://www.mistral.in.ua/index.php?l=ukr&c=poligraf&type=49
7. http://www.ruprint.ru/
8. http://company.ruprint.ru/

ТЕМА 7. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДРУКУ (ФАРБИ, ЛАКИ), ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО
МАТЕРІАЛІВ
Фарби для офсетного друку. Склад. Призначення. Характеристика. Переваги.
Властивості.

Розріджувачі.

Рекомендації

щодо

використання.

Заходи

безпеки.

Зберігання.
Завдання для самостійної роботи

1.

Проаналізувати вимоги для матеріалів для друку.

2.

Здійснити пошук і оформити таблицю основних постачальників фарб для друку

карт.
Контрольні запитання та завдання
1.

Які існують види фарби та лаки для поліграфії?

24

Назвіть основні характеристики хімічної сировини для виготовлення фарб та

2.
лаків.
3.

Назвіть основні властивості фарб та лаків для поліграфії?

4.

Які існують заходи безпеки при роботі з лаками та фарбами для поліграфії?

Рекомендована література:
1. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.
2. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
3. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

4. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.
5. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
Інтернет ресурси.
1. http://www.ukrndnc.org.ua/
2. http://www.ukr-print.net/
3. http://www.mistral.in.ua/index.php?l=ukr&c=poligraf&type=49
4. http://www.ruprint.ru/
5. http://company.ruprint.ru/
Змістовий модуль 2 ДРУК КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ
ТЕМА 8. КЛАСИФІКАЦІЇ ДРУКАРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ
За
фарб, за

схемою побудови, за
форматом друку, за

друкарською формою, за

геометрією задрукованого матеріалу, за

рівнем автоматизації, за

технологією друку, за

кількістю

технологіями способу друку, за

різноманітністю технології в

лінії (по

агрегатуванню технологій).
Машини для друку: високого, плоского, глибокого і трафаретного. Тигельні
машини високого друку. Плоскодрукарські

машини. Ротаційні друкарські машини.

Ручний друкарський прес. Друкарський прес. Друкарський верстат.
верстат.

Пробнодрукарський
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Завдання для самостійної роботи
1. Підготуйте реферат з характеристиками друкарського устаткування Державної
акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання".
2. Зробити розширену презентацію друкарського устаткування, що залучають для
друку картографічних творів.
Контрольні запитання та завдання
1.

Як класифікують машини для друку?

2.

Дайте характеристику друкарського обладнання за схемою побудови.

3.

Дайте характеристику друкарського обладнання за геометрією задрукованого

матеріалу.
4.

Дайте характеристику друкарського обладнання за кількістю фарб.

5.

Дайте характеристику друкарського обладнання за форматом друку.

6.

Дайте характеристику друкарського обладнання за

7.

Дайте характеристику друкарського обладнання за технологіями способу друку.

8.

Дайте характеристику друкарського обладнання за

рівнем автоматизації.
різноманітністю технології в

лінії.

Рекомендована література:
1. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.
2. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
3. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

4. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.
5. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
Інтернет ресурси.
1. http://www.ukrndnc.org.ua/
2. http://www.ukr-print.net/
3. http://www.mistral.in.ua/index.php?l=ukr&c=poligraf&type=49
4. http://www.ruprint.ru/
5. http://company.ruprint.ru/
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ТЕМА 9. СПОСОБИ ДРУКУ. ВИДИ ДРУКУ. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДРУКУ.
ПРОЦЕСИ ДРУКУ
Плоский друк. Високий друк. Глибокий друк. Глибока автотипія. Трафаретний
друк.

Контактний,

безконтактний

спосіб

друку.

Спосіб

флексографічного

друку.

Металографія. Спосіб струменевого друку (струменевий друк). Спосіб трафаретного
друку

(трафаретний

друк,

шовкотрафаретний

друк,

шовкографія).

Різографія.

Термографія.
Екзотичні способи друку: Анагліфічний друк. Ірисовий друк (райдужний друк,
друк в розкат). Спосіб орловського друку. Спосіб тамподруку. Термографія.
Спосіб цифрового друку. Односторонній друк. Друк «по-сухому». Друк «посирому». Друкування «гума до гуми». Двосторонній друк. Друк зі своїм оборотом.
Ірисовий друк.
Завдання для самостійної роботи
1. Підготуйте презентацію з характеристиками способів друку та їх ілюстраціями на
прикладах.
2. Здійснити пошук і оформити таблицю основних видів екзотичного друку.
Контрольні запитання та завдання
1. Як класифікують способи друку?
2. Дайте характеристику видів друку.
3. Спосіб високого друку.
4. Спосіб глибокого друку.
5. Спосіб плоского друку.
6. Офсетний друк.
7. Екзотичні способи друку.
8. Анагліфічний друк.

Рекомендована література:
1. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.
2. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
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3. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

4. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.
5. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
Інтернет ресурси.
1. http://www.ukrndnc.org.ua/
2. http://www.ukr-print.net/
3. http://www.mistral.in.ua/index.php?l=ukr&c=poligraf&type=49
4. http://www.ruprint.ru/
5. http://company.ruprint.ru/
Обладнання для друку (класифікація машин, принципи роботи). Процеси
друку (основні вузли та механізми друкарського обладнання).
Процеси друку (основні положення). Види друку. Основні види машин для друку.
Класифікація машин для друку. Ротаційні машини для друку. Цифрові машини для
друку. Листові офсетні машини для друку (класифікація машин). Листові машини для
друку (головні вузли та механізми). Рулонні ротаційні машини для друку. Секції для
друку. Фарбний апарат. Апарат для зволоження. Фальцапарат.
Друкарська

форма

(поліметалічна,

монометалічна,

склографічна

форма,

літографська форма, ксилографська форма, флексографська форма). Основні вузли
друкарської машини: друкарський апарат для перенесення фарби з форми на папір;
фарбний апарат, що наносить фарбу на форму; паперовопровідна система, що подає
папір до друкарського апарату і виводить відбитки з машини; додаткові пристрої для
приймання і обробки віддрукованої продукції; привід і системи управління машиною.
Завдання для самостійної роботи
1. Підготуйте презентацію з характеристиками процесів друку та їх ілюстраціями на
прикладах.
2. Здійснити пошук і оформити таблицю основних видів друкарських форм.
3. Здійснити пошук і оформити таблицю основних вузлів друкарської машини (тип
визначає викладач).
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4. Проаналізуйте діяльність і дайте характеристику Поліграфкомбінату «Україна».
5. Проаналізуйте діяльність і дайте характеристику КВКФ.
Контрольні запитання та завдання
1. Як класифікують процеси друку?
2. Як класифікують основні види машин для друку.
3. Цифровий друк.
4. Листові машини для друку.
5. Рулонні ротаційні машини для друку.
6. Секції для друку.
7. Апарат для зволоження.
8. Фальцапарат.
9. Основні вузли друкарської машини.
10. Друкарська форма.
Рекомендована література:
1. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.
2. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
3. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

4. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.
5. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
Інтернет ресурси.
1. http://www.ukrndnc.org.ua/
2. http://www.ukr-print.net/
3. http://www.mistral.in.ua/index.php?l=ukr&c=poligraf&type=49
4. http://www.ruprint.ru/
5. http://company.ruprint.ru/
ТЕМА 10. ОФОРМЛЕННЯ КАРТ, БРОШУРОВОЧНО-ПАЛІТУРНІ РОБОТИ
Палітурні та брошурувальні процеси, що завершують загальний технологічний
цикл поліграфічних робіт. Операції по обробці відбитків, виготовленню книжкових
блоків та виготовленню брошур в м'якій обкладинці. Операції по виробництву деталей
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палітурки і палітурних кришок, а також по вставці блоку

в кришку. Основні

технологічні операції формування блоку видання:
1. Фальцювання відбитків.
2. Зіштовхування зошитів.
3. Пресування пачок зошитів.
4. Приклеювання основних і додаткових елементів видання.
5. Комплектування блоків видання.
Завдання для самостійної роботи
1. Підготуйте презентацію зі зразками картографічних творів, що мають різне
поліграфічне оформлення.
2. Підготуйте презентацію «Атласи» - оформлення палітурок.
3. Підготуйте презентацію «Атласи» - варіанти зшивок.
Контрольні запитання та завдання
1. Післядрукова обробка картографічних видань.
2. Обробні операції для обкладинок атласів.
3. Варіанти складання аркушів та їх зшивки.
4. Практичне питання: Аналіз та оцінка поліграфічного видання
Рекомендована література:
1. Даценко Л.М. Технологія видання карт. Частина 1. Підготовка карт до видання /
ПП “Карт-дизайн”, 2007. – 22 с.
2. Издание карт: Справочное пособие. — М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995.
3. Копылова А.Д., Филин В.Н., Филатов В.П. Стефанов С.И. Издание карт: Справ.
Пособие.–

М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 205 с.

4. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. /
Уклад.: Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Львів: Афіша,
2002. – 456 с.
5. Сергунин Е.Г. Издание карт. М., Недра, 1980.
Інтернет ресурси.
1. http://www.ukrndnc.org.ua/
2. http://www.ukr-print.net/
3. http://www.mistral.in.ua/index.php?l=ukr&c=poligraf&type=49
4. http://www.ruprint.ru/
5. http://company.ruprint.ru/
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ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
Вимоги до знань та вмінь студентів-картографів при роботі з програмами
векторної та растрової графіки
Растрова графіка.
Сучасні

програми

растрової

графіки.

Інструменти

сучасних

програм

растрової

графіки. Інструмент Pen: контрольна точка, напрямний вектор, кутова точка, точка
перегину. Інструменти створення нового зображення: прості фігури, тіні, світіння,
текстуровані букви, імітація хромованих букв та інші ефекти. Інструмент “текст”.
Інструменти виділення. Швидка маска. Модифікація виділених областей. Використання
каналів. Робота з шарами. Використання фільтрів. Корекція кольору. Градієнт. Основні
операції обробки растрових зображень. Фільтрація зображень: лінійні (матричні) фільтри,
згладжування, зміна різкості, барельєф, розмиття під час швидкого руху. Морфінг.
Збереження зображень. Оптимізація зображень. Оптимізація зображень у форматі GIF.
Оптимізація зображень у форматі JPG.
Векторна графіка.
Сучасні

програми

для

роботи

з

векторною

графікою.

Робота

з

панелями

інструментів. Панель властивостей і її застосування. Засоби креслення ліній (крива
Безьє, натуральні лінії, розмірні лінії). Креслення простих фігур. Обробка вузлів кривих.
Типи вузлів, додавання та видалення вузлів, операції з вузлами. Трансформація,
виключення, перетин, злиття об’єктів. Ефекти та приклади їх використання. Робота з
текстом. Створення фігурного та простого тексту. Робота з текстовими вузлами.
Розміщення тексту вздовж довільної кривої.
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Лабораторна робота 1.
Оформлення цифрової основи карти в програмі векторної графіки Adobe Illustrator.

Покрокова інструкція
Зробити резервну копію базового шару TOPOLOGY. Розділити базову основу на
основні шари: рамка; легенда; текст; текст гідрографії; пунсони; кордони та межі ;
озера та водосховища; річки; острови; берегова лінія; полігони.
1. Майже кожен блок елементів карти має сірий колір різного %.
2. Приклад – вся гідрографія та сітка – 59,5% К. Для виділення одночасно кількох
елементів одного кольору варто використовувати наступні функції – Select-SameStroke Color. Для цього необхідно виділити один лінійний елемент, який стане
вашим шаблоном для виділення.

3. Ви отримаєте карту з виділеними елементами всієї гідрографії та сітки (59,5% К).
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4. Створюєте новий шар.
5. Вирізаєте виділені елементи і вставляєте в новий шар (не користуватися просто
Paste).

6. Подібну операцію проводите з полігональними об’єктами – водосховищами та
озерами (полігональні) – Select-Same-Fill Color.
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7. Географічну сітку вручну переносити у наступний новостворений шар.
8. Продовжити розшарування карти і створити нові шари для кожного блоку
елементів.
9. Порядок подачі шарів має відповідати усім правилам картографії (приклад:
пунсони над річками і сіткою, водосховища над річками…).
10. Отриману карту оформити у кольорі. Ця практична не передбачає проектування
карти, тому рекомендовано використати тематичний зміст карт підготовлений
студентами під час вивчення курсу «Проектування та складання карт».
11. Оформити технічний опис готової векторної карти:
Назва файлу – Прізвище.eps (зберігати у версії SC6)
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Рекомендований перелік шарів
Рамка карти:
Зовнішня (лінія);
Внутрішня (лінія);
внутрішній біли фон (полігон).
Градусна сітка:
меридіани та паралелі (лінії);
підписи меридіанів та паралелей.
Легенда (полігон).
Клапан

- ділянки Державного кордону України та полігони областей, що виходять за

межі внутрішньої рамки карти.
Кордони:
державний;
обласні межі;
межі окремих адміністративних одиниць (Київ, Севастополь);
кордони інших держав.
Гідрологія:
Річки (лінії);
озера, водосховища (полігони);
берегова лінія Чорного моря та Азовського моря (лінії).
море (полігон) - частина акваторії Чорного моря та акваторія Азовського моря;
острови (полігони).
Підписи:
міста.
Населені пункти:
Обласні (пунсони);
території сусідніх держав (пунсони);
Київ (полігони) .
Області (полігони)
Зарубіжні території (полігони)
Вихідні шари:
TOPOLOGY (Duplicate Layer) – базовий шар.
TOPOLOGY – робочий – має бути порожнім.
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Технічні параметри карти оформити у вигляді таблиці:
ПРИКЛАД
Звернути увагу:
- рамка карти (к-сть елементів, розміри рамок, товщини, колір)
- кількість шарів (дати всі назви шарів та зміст їх наповнення)
- технічні параметри кожного елементу карти, за зразком.
ШАР
Назва
Геометрія
Розмір
Технічні
елементу
шару
параметри
мм
Рамка
Ramka 1
лінія
266*192
колір: С0 М0 Y0
1.Зовнішня
К100
2.Внутрішня
товщина лінії 0,4
3.Фон
мм
Ramka 2
лінія
258*184
колір: С0 М0 Y0
К100
товщина лінії 0,12
мм
Ramka 3
полігон
--колір: С0 М0 Y0
К0
Річки
river
лінія
--колір: С100 М50
Y0 К0
товщини ліній від
0,4 до 0,1 мм
пересихаючі
ділянки:
1) 0,5-0,25
2)0,4-0,3
3) 0,3-0,25
4) 0,2-0,2.
Озера/водосховища
lake
полігон
-колір полігону: С25
М0 Y0 К0
колір контуру
С100 М50 Y0 К0
товщина лінії
контуру 0,12 мм
Населені пункти
city
полігон
0,99*0,99
колір полігону: С0
М0 Y0 К0
колір контуру С0
М0 Y0 К100
Населені пункти

txt city

текст

***

***

***

***

Times New Roman
Regular
10 pt
колір С0 М0 Y0
К100
***

P.S.
Зверніть увагу, що лінійний кордон України має полігональні «заплатки». Їх
необхідно розмістити в одному шарі.
Окремим шаром зробити «клапани» - території, що виходить за межі рамок.
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Лабораторна робота 2.
Оформлення ілюстративного матеріалу в програмі растрової графіки
Adobe Photoshop.
Мета роботи – надбання навичок роботи з програмами растрової графіки
для виконання робіт по підготовці до друку растрових зображень .
Частина 1
Студенти повинні ознайомитися з інтерфейсом користувача програми, що
подібний до вікон програми векторної графіки Adobe Photoshop

Системне меню

Заголовки

Стрічка меню

Системні кнопки

Блок інструментів

Палітри програми
Стрічка стану

Користуючись головним блоком інструментів виконати практичну роботу:
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Про програму

Rectangular

Move (переміщення)

marquee (прямокутна
область)
Lasso (ласо)
Crop (кадрування)

Magic wand (чарівна паличка)
Slice (розрізання)
Paintbrush (пензель),

Slice select (вибір

History Brush (пензель попередньої

модулів)

історії)

Clone Stamp

Gradient (градієнт),

(штамп копіювання)
Dodge (освітлення),
Eraser (гумка)
Type (текст),
Blur (розмиття)
Rectangle (прямокутник)
Path Component
Selection (виділення

Eyedropper (піпетка),

компонентів шляхів)
Zoom (лупа).
Pen (перо)
Notes (нотатки)
Hand (рука)
Quick Mask (швидка маска),

Screen Mode
(режим екрана)
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Студенту необхідно провести наступні роботи :
-

визначити розміри зображення та задати необхідну розподільчу здатність;

-

провести корегування кольорової палітри (узгодження між собою 2-3
фотографій);

-

провести корегування яскравості на насиченості отриманих зображеннь;

-

провести, за необхідністю, ретушування зображення.

Робота проводиться на прикладі наданої викладачем колекції фотографій і
передбачає усунення локальних дефектів піксельного зображення за допомогою
інструментів малювання, витирання та локальної корекції, а також змінення стану
зображення в цілому (використання фільтрів).

Хід роботи:
1. Збалансувати кольорову гаму підготовлених фотографій за допомогою
редактора зображення (Image – Adjustments – Levels……….).

2. Провести корекцію фотографій з метою усунення подряпин, дефектів
зображення, відтворення втрачених фрагментів.
Корекцію можна проводити за допомогою таких інструментів:
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 Використовуючи інструмент:Clone Stamp (штамп копіювання) - [S] - дозволяє
робити копіювання (клонування) однієї частини зображення в іншу. Для
використання цього інструмента необхідно визначити ділянку на зображенні звідки
буде зроблене копіювання. Для цього треба натиснути клавішу Alt і, утримуючи її,
клікнути мишею в обраному місці. Після цього клавішу Alt треба відпустити і
почати малювати штампом як звичайним пензлем. Тільки замість кольору
малювання буде відтворюватися зображення, скопійоване з обраної

раніше

ділянки.
 Простим копіюванням схожих фрагментів і накладанням їх на спотворені
фрагменти фотографії (шляхом накладання “заплаток”).
 Використовуючи інструменти:
Blur (розмиття) - [R] - розмиває зображення, тобто
зменшує його контрастність.
Sharpen (різкість) - [R] - робить зображення більш
чітким, тобто підвищує його контрастність.
Smudge (розмазування) - [R] - дозволяє розмазати
зображення.
Dodge (освітлення) - [O] - дозволяє освітлити
зображення. Використання цього інструмента робить
зображення більш яскравим.
Burn (затемнення) - [O] - дозволяє затемнити
зображення. Використання цього інструмента робить
зображення менш яскравим.
Sponge (губка) - [O] - дозволяє зменшувати або
збільшувати насиченість кольорів зображення.

 Використовуючи фільтри:
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Результати роботи:
Підготовити растрове зображення для передачі в репроцентр для виводу
фотоформ за такими параметрами:
- не менше 300 dpi

роздільча здатність

-

растрового зображення
кольорова гамма всіх об’єктів

-

- CMYK, Grayscale

- файл не повинен бути зжатим
(скомпресованим)

*.tiff (або *.eps, *.dcs)

- зберегти файл у форматі

Частина 2

Мета роботи – оформлення векторної карти (підготовленої у попередній
практичній) із залученням растрової графіки.
.
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Хід роботи:
1. Підібрати растрові зображення для умовних знаків карти.
2. Підготувати файли (відповідного розміру і роздільної здатності) для
нанесення на карту та в легенду.
3. Підібрати комплект фотографій для створення колажу на карті (за темою
карти).
4. Сформувати у Adobe Photoshop колаж і розмістити його на карті
(зарубіжна територія).
Результати роботи:
Підготовити растрове зображення за такими параметрами:
-

роздільна здатність растрового зображення - не менше 300 dpi

-

кольорова гамма всіх об’єктів - CMYK, Grayscale

-

файл не повинен бути скомпресованим

-

зберегти файл у форматі *.tiff (або *.eps)

-

растрові файли зберігати окремо з власними іменами

результуюча карта (векторне та растрове зображення) з технічним описом має
бути роздрукована.
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Оцінювання практичної роботи з курсу
«Технологія видання карт»
Види робіт

КАРТА

Рамка
Легенда
Гідрографія
Вектор /
Межі та кордони
Adobe
Області/закордон
Illustrator
ні території
Сітка
20 б.
Населені пункти
Підписи
Клапан
Растр / Значки
Adobe
Photoshop
10 б.

Технічне
завдання на
оформлення
карти

Σ

30 б.

60

Колаж

Наявність опису

Контроль

БАЛИ

Якість оформлення

10

Кольорові палітри

2

Товщини

2

Розміри об’єктів

2

Вставка/приєднання
растру

4

Кольорові палітри
Розміри/масштабування
Роздільна здатність
Формати файлів
Кольорові палітри
Розміри/масштабування
Роздільна здатність
Формати файлів
Перелік шарів/зміст
Кольорові палітри
Товщини
Розміри об’єктів
Шрифти
Формати файлів/
Роздільна здатність

1
2
1
1
1
1
1
2
5
5
5
5
5
5

Оцінюван
ня
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ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Сучасне картографічне виробництво (огляд підприємств).
Історія поліграфії (загальний огляд).
Розвиток картоукладальних методів та технологій видання карт.
Укладальницький оригінал при традиційній технології видання карт.
Видавничий оригінал при традиційній технології видання карт.
Загальне порівняння традиційної та комп’ютерної технологій видання карт.
Головні відмінності традиційної та комп’ютерної технологій видання карт.
Застосування геоінформаційних технологій при комп’ютерній технології видання
карт.
9. Особливості редакційної роботи при комп’ютерній технології видання карт.
10. Укладальницько-оформлювальні роботи при традиційній технології видання карт.
11. Укладальницько-оформлювальні роботи при комп’ютерній технології видання карт.
12. Комп’ютерні технології укладання та підготовки карт до видання.
13. Використання цифрових картографічних матеріалів при укладанні карт.
14. Укладання карт у векторних редакторах. Основні види форматів імпорту/експорту
зображення.
15. Художнє оформлення карт у растрових редакторах. Основні види форматів
імпорту/експорту зображення.
16. Загальні положення додрукової підготовки (види робіт).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Модуль
“Фотоформи в поліграфії”
Курс, група ______________________
Прізвище _________________
Фотоформа
 однокольоровий негатив або позитив
 багатокольоровий позитив або позитив
 двокольоровий позитив або позитив
Форма для друку
 поверхня пластини
 поверхня пластику
 папір
 Негативні
Фотоформи поділяються за  Позитивні
видом зображення
 Багатокольорові
 Однокольорові
 Штрихові
Фотоформи поділяються за  Растрові
характером зображення
 Однотонові
 Напівтонові
 Комбіновані
 Багатокольорові
 Прямі
Фотоформи поділяються за  Дзеркальні
полярністю зображення
 Непрямі
 Штрихові
 Фотографічні
Фотоформи поділяються за  Гравірувальні
способом зображення
 Накреслені
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Фотоформи поділяються за
технологією виготовлення





Намальовані
Електронні
Одноаркушеві
Монтажні
Фрагментні
Комбіновані

1. Кожна наступна фарба наноситься ні відбиток після висихання попередньої… Який це вид друку?
2. Друк лицьового і зворотного боку паперу за один аркушепрогін…
Який це вид друку?
3. На друкарській формі друкарські і пробільні елементи розташовані практично в
одній площині….
Який це вид друку?
4. На оборотній стороні паперу при цьому виді друку можна помітити рельєф від
друкованих елементів….
Який це вид друку?
5. Що таке анагліфічний друк?
6. Чим відрізняється ірисовий друк від орловського?
7. Який вид друку використовують для друку зображень на ручках?
Питання
1 Всі частини
друкарського апарату
мають форму циліндру…

Варіант відповіді
Ротаційний
Плоскодрукарський
Тигельний

2 Всі частини
друкарського апарату
мають плоску форму …

Ротаційний
Плоскодрукарський
Тигельний

3 Формний апарат –
плоский, а друкарський –
у вигляді циліндру…

Ротаційний
Плоскодрукарський
Тигельний

4 Допоміжний циліндр
між формним та
друкарськими
циліндрами…

Офсетний друк

5 Друкарська форма
кріпиться на…

Талері

Плоский друк
Трафаретний друк
Друкарському циліндрі
Формному циліндрі

6 Відтворення об’ємних
зображень на площині
поліграфічними засобами

Тамподрук
Анагліфічний друк
Орловський друк

Бали
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7 Друк стінних карт
відбувається на ….

Аркушевих машинах
Ролевих (рулонних) машинах
Різальних машинах

8 Фотоформи не
використовуються при…

Плоскому друці
Цифровому друці
Високому друці

9 Контурні карти
друкують на друкарських
машинах з…

Однією друкарською секцією
Двома друкарськими секціями
Чотирма друкарськими секціями

0

1 Послідовне згортання
аркушів карти це…

Біговка
Фальцювання
Каширування
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ

Сучасне картографічне виробництво (огляд підприємств).
Історія поліграфії (загальний огляд).
Розвиток картоукладальних методів та технологій видання карт.
Укладальницький оригінал при докомп’ютерній технології видання карт.
Видавничий оригінал при докомп’ютерній технології видання карт.
Загальне порівняння докомп’ютерній та комп’ютерної технологій видання карт.
Головні відмінності докомп’ютерній та комп’ютерної технологій видання карт.
Застосування геоінформаційних технологій при комп’ютерній технології видання
карт.
9. Особливості редакційної роботи при комп’ютерній технології видання карт.
10. Укладальницько-оформлювальні роботи при докомп’ютерній технології видання
карт.
11. Укладальницько-оформлювальні роботи при комп’ютерній технології видання карт.
12. Комп’ютерні технології укладання та підготовки карт до видання.
13. Використання цифрових картографічних матеріалів при укладанні карт.
14. Укладання карт у векторних редакторах. Основні види форматів імпорту/експорту
зображення.
15. Художнє оформлення карт у растрових редакторах. Основні види форматів
імпорту/експорту зображення.
16. Загальні положення додрукової підготовки (види робіт).
17. Підготовка картографічного матеріалу для фотонабірного апарату (вимоги
репроцентрів).
18. Класифікація фотоформ.
19. Контроль фотоформ.
20. Виробництво паперу (сировина).
21. Виробництво паперу (хімічна обробка, формовка, пресовка, сушка).
22. Класифікація друкарських машин.
23. Цифровий друк.
24. Класифікація машин для друку.
25. Ротаційні машин для друку
26. Плоскодрукарські машин для друку
27. Тигельні машини для друку
28. Основні види машин для друку.
29. Основні агрегати машин для друку (загальна схема видів машин).
30. Процеси друку (основні положення).
31. Основні види друку.
32. Спосіб високого друку.
33. Спосіб глибокого друку.
34. Спосіб плоского друку.
35. Офсетний друк.
36. Екзотичні способи друку.
37. Анагліфічний друк.
38. Післядрукова обробка картографічних видань.
39. Обробні операції для обкладинок атласів.
40. Варіанти складання аркушів та їх зшивки.
41. Практичне питання: Аналіз та оцінка поліграфічного видання.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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МАТЕРАЛИ ДО ЛЕКЦІЙ
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ВИДАННЯ КАРТ
Стародавня історія
Історія виникнення друкарства сягає своїми коренями глибин історії. Три основні
системи писемності виникли в державах Єгипту, Вавилону та Китаю.
Єгиптяни 4 000 років тому вирізали історичні оповіді та легенди на каменях
своїх пірамід. Писемні знаки збереглися на каменях руїн Вавилону. Писали на глиняних
дощечках, і ці записи складали суспільні книгосховища та бібліотеки стародавньої знаті.
Пізніше у єгиптян, греків та римлян різного роду вісті, оповіді та офіційні
документи вирізалися на кам’яних та бронзових пластинах.
Звичай писати на вкритих воском дерев’яних дощечках виник в древні часи і
перейшов до середніх віків. Проте, камінь, глина, метал та дерево були незручним
матеріалом

для

письма.

Значним

кроком

вперед

було

винайдене

єгиптянами

використання папірусу. Найстародавніший папірусний свиток відноситься до XXV віку
до нашої ери.

Греки та римляни перейняли від єгиптян письмо на папірусі.

Обмеженість

географічного

розповсюдження

папірусу

та

складність

його

отримання визвали появу нового матеріалу для письма – пергаменту. Вперше його було
введено в Пергамі у другому віці царем Евнімом ІІ, який для створення великої
бібліотеки організував вичинку шкіри. Пергамен уступав папірусу в дешевині, проте був
значно міцніший і міг бути використаний з обох сторін. Проте, все це не годилося для
масового виготовлення книжок. Книгодрукування, як поліграфія вимагало спочатку
створення нового дешевого матеріалу.
Розповсюдження паперу в Європі

обігнало книгодрукування майже на століття.

До цього часу виробництво паперу пройшло довгий шлях і було випробуване у ряді
країн земної кулі.
Винаходження паперу відноситься до 153 року до нашої ери, ім’я винахідника –
Небесна Імперія – Китай. Сировиною для виготовлення паперу слугували волокна
бамбуку та шовковичного дерева. Процес був дуже простим, винахідник розварював ці
компоненти у гарячій воді, подрібнював їх та з цієї рідкої маси формував паперові
аркуші. Вже тоді папір отримав в Китаї різнобічне та широке використання.
На

Європейському

континенті

паперове

виробництво

заснували

араби

у

завойованій ними Іспанії в XI ст. Паперова промисловість у XII – XV ст.. швидко

49

акліматизувалася в європейських країнах, спочатку в Італії, Франції, а потім і в
Німеччині.
Легенда

про

виникнення

книгодрукарства

була

написана

в

1568

році

голландським істориком Адріаном Юніем і з’явилася в друці в 1588 році в історії
Голландії: «Відкриття книгодрукарства належить місту Гарлему. У 1440 році, навчаючи
читати своїх онуків Лауренс Янсзон Костер (церковний сторож) став вирізати літери з
дерева і робити ними відбитки на папері, так він здогадався, що можна друкувати
книжки, спочатку з дерев’яних дошок, а потім відливаючи літери зі свинцю, а потім і
олова. Його підмайстерний Йохам Фауст втік від нього з усім запасом літер і
надрукував ними у 1442 році в місті. Майнц.
Технологія видання карт історично тісно зв'язана з розвитком методів друку. Її
початок можна віднести до XVII в., коли при виданні карт стали використовувати
гравюру на металі.
Гравюра панувала у картовидавництві до середини ХІХ ст. При гравіруванні
друкований відбиток отримували з мідної або дерев’яної пластини («дошки»), на якій
попередньо ручним способом вирізали малюнок карти – заглиблений на міді та
випуклий на дереві (ксилографія). Малюнок вирізався по дзеркальному відображені,
скопійованому з рукописного оригіналу карти на поверхню дошки, при гравюрі на міді
покритій восковим шаром. Відбитки при ксилографії завжди відрізнялися крупним та
грубим малюнком, що обумовлювалося матеріалом – деревом. А при гравюрі на міді
штриховий

малюнок

мав

у

досвідчених

різчиків

чудову

чіткість

і

справжню

витонченість. Гравюра дозволяла лише однокольоровий друк, проте дорогі видання часто
ілюстрували акварельними фарбами від руки.
У 1667 р. З'явилася перша російська карта Сибіру, складена Годуновым і
видрукувана способом гравюри. У 1701 р. був складений і надалі видрукуваний тим же
способом перший російський атлас «Креслярська книга Сибіру», що містить 23 карти.
До 1705 р відноситься поява першого приватного картографічного підприємства в Росії
- друкарні В.Киприянова. У 1797 р. для військових цілей було утворено Депо карт зі
спеціальною гравірувальною частиною, що відала складанням і виданням карт. З 1816 р.
при створенні карт застосовують більш простий спосіб друку – літографію. Нарешті, у
1885 р. У Росії було розроблено багатоколірний друк карт із гравюр, витиснута пізніше
багатоколірною літографією. Найбільш великим спеціалізованим підприємством був
заклад А.А.Ільїна, оснащений п'ятнадцятьма літографськими машинами. Цим закладом
був виданий ряд оригінальних робіт, у тому числі «Докладний атлас Російської імперії».
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Літографія – спосіб друку, що використовує пласкі (нерельєфні) форми для
друку, на яких малюнок спочатку наносять на дзеркальну копію оригіналу, ручним
способом – жирною тушшю та літографським олівцем. Після хімічної обробки форми
для друку малюнок добре сприймає жирну фарбу та при зволожені відштовхує воду,
коли інша поверхня змочується водою і не сприймає фарбу. Можливість виготовлення
для

однієї

карти

декількох

літографських

форм

для

друку

відкрила

шлях

до

виготовлення багатокольорових карт та на півтонових зображень.
Картографічні твори – це дуже складні для поліграфії об’єкти для видання їх
поліграфічними
напівтонові

засобами,

елементи.

необхідно мати свій

так як вони містять

Для

поліграфічного

багатоколірні

відтворення

фонові,

кожного

з

штрихові

цих

і

елементів

спосіб і свої фарби для друку. Довгий час все різноманіття

фонових та штрихових елементів карт та атласів друкувалося на офсетних аркушевих
машинах великою кількістю фарб для друку: при односторонньому друці – 10-14 та
більше, при друці геологічних карт – 20 та більше. Для цього існував спеціальний
асортимент картографічних фарб різних кольорів та відтінків.
Використання фотографії з метою створення репродукцій дали можливість в
середині

ХІХ

ст.

замінити

ручну

працю

виготовлення

форм

для

друку

–

фоторепродукційним процесом, більш економічним, швидким та точним (на той період
часу).
Сучасна історія
Вперше у 1953 році ЦНДІІГАіК
відтворення

стандартною

тріадою

розробив технологію, що давала можливість

фарб

для

друку

(голуба,

жовта,

пурпурова)

багатоколірних фонових елементів карт з використанням ручних способів виготовлення
фотографічних фотоформ. Потім, у 1965-1972 рр. – відтворення стандартною тріадою
фарб одночасно фонових і штрихових елементів карти, а в 1980-1983 рр. – одночасно
гіпсометричного забарвлення та на півтонового зображення рельєфу

з використанням

фотомеханічного та електронного кольороподілу.
РОЗВИТОК КАРТОУКЛАДАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИДАННЯ
КАРТ
(за Берлянтом)
Основні етапи розвитку методів та

Історичний період

технологій
Малювання на камені, дереві, папірусі та

З найдавніших часів
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тканинах
Укладання рукописних карт на папері

З ІІІ ст. до н.е.

Гравірування карт на камені, металі,

З середини XV ст.

впровадження друку карт
Застосування фотохімічних та

З другої половини

фотокопіювальних процесів

XIX ст.

Фотограметричні технології укладання карт

З початку ХХ ст.

Цифрові та електронні методи та

З середини ХХ ст.

технології укладання карт, формування баз і
банків даних, геоінформаційне картографування
Укладання карт в комп’ютерних мережах,

З кінця ХХ ст.

віртуальне картографування
РОЗВИТОК КАРТОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
Картографічні роботи в Україні за радянських часів здійснювали цивільна
державна

картографо-геодезична

картографування),

служба

військово-топографічна

СРСР
служба

(топографічне
Міністерства

та

тематичне

оборони

СРСР

(топографічне та навігаційне картографування), всесоюзні та республіканські міністерства
і відомства (тематичне картографування).
Основні

обсяги

картографічних

робіт

в

Україні

виконувалися

підрозділами

Головного управління геодезії та картографи при Раді Міністрів СРСР (ГУГК СРСР) яке
у післявоєнний період декілька разів змінювало своє підпорядкування (до 15 березня
1953 р. – ГУГК при Раді Міністрів СРСР; 15 березня 1953 р. – 9 березня 1960 р. –
ГУГК Міністерства внутрішніх справ СРСР; 9 березня 1960 р. – 10 травня 1967 р. –
ГУГК Міністерства геології СРСР; 10 травня 1967 р, – 13 квітня 1991 р. – ГУГК при
Раді Міністрів СРСР; 13 квітня 1991 р. – 1 грудня 1991 р. – Комітет геодезії та картографії СРСР). Знімальні роботи, укладання й підготовку до видання топографічних карт
проводило

Українське

аерогеодезичне

підприємство

(УкрАГП,

попередні

назви

–

Підприємство №13, Південно-Західне АГП, у середині 1990-х років реорганізовано у
декілька окремих підприємств); знімальні роботи, укладання та підготовку до видання
топографічних планів міст – Український державний науково-виробничий інститут
«Укргеоінформ» ім. А.В.Шаха (раніше Український державний інститут інженерногеодезичних

вишукувань

і

зйомок),

а

також

державні

підприємства

«Донбас

маркшейдерія», «Київгеоінформатика», «Кримгеоінформатика», «Східгеоінформ» (раніше

52

Харківське відділення інституту «Укргеоінформ»); укладання й підготовка до видання
тематичних карт та картовидавничі роботи — ДНВП «Картографія» (ДКФ, раніше
Київська

картографічна

фабрика,

фабрика

№

1

ГУГК,

Науково-редакційне

картоукладальне підприємство (НРКП), НРКП ВКО «Картографія», Київське НРКП ВКО
«Картографія»,

НВП

«Картографія»)

та

Державна

картографічна

фабрика

(раніше

фабрика № 10 ГУГК, Вінницька картографічна фабрика). Окремі типи тематичних карт
і атласів розробляли та готували до видання в СРСР винятково підрозділи ГУГК. До
середини 1970-х років ці картографічні твори на територію України готували, в
основному, в НРКП. У другій половині 1970-х років частину традиційної тематики
картоукладальних

робіт

НРКП

було

передано

фабриці

№

10.

Картоукладальні

підприємства ГУГК готували до видання також карти і атласи, що розробляли інші
міністерства та відомства, а картографічні фабрики, відповідно, їх друкували.
Підрозділи Військово-топографічної служби (ВТС) укладали, готували до видання
та друкували топографічні карти (Київська військово-картографічна фабрика), а також
створювали морські навігаційні карти (Головне управління навігації і океанографії
Міністерства оборони СРСР).
Велику кількість тематичних карт і атласів було розроблено науковими та
виробничими установами й організаціями різних міністерств і відомств. Значний внесок
у розвиток тематичного та комплексного картографування України зробив Інститут
географії Національної академії наук України (раніше Сектор географії АН УРСР).
Негативно

на

розвиток

картографування

з

початку

1970-х

років

вплинула

монополізація ГУГК, за невеликим винятком, усіх картоукладальних і картовидавничих
робіт. Багато карт і атласів, розроблених іншими міністерствами та відомствами, не
було видано взагалі або видано ними на низькому поліграфічному рівні у зв'язку з
недосконалим

технологічним

і

матеріально-технічним

забезпеченням

відомчих

картографічних підрозділів.
Високі теоретичний та методологічний рівні розвитку картографічних досліджень
в Україні, зокрема у Секторі географії АН УРСР, на жаль, не були підкріплені
достатньою кількістю опублікованих тематичних карт і атласів.
Після

проголошення

незалежності

України

на

стан

її

топографічного

та

тематичного картографування передусім вплинула загальна економічна криза суспільства,
що розбалансувала десятиліттями відпрацьовану систему картографічного забезпечення
потреб господарства, оборони, науки, освіти, широких верств населення. У 1990-х роках
було істотно скорочено обсяги бюджетного фінансування на проведення картографічних

53

робіт державного значення, а також обсяги відомчого тематичного картографування. В
умовах

ринкової

економіки

пріоритетний

розвиток

одержали

картографічні

твори,

видання яких здійснюється на самоокупній основі (атласи та карти автомобільних
шляхів, атласи та плани міст, шкільні навчальні атласи та контурні карти тощо),
масовими стали картографічні видання з рекламними матеріалами (часто такі карти і
атласи створюють не картографи, тому якість цих видань іноді досить низька). Для
цього періоду характерні поява низки приватних підприємств картографічного профілю
(«Мапа», ЗАТ «Інститут передових технологій», «Географіка» тощо) і залучення до
випуску картографічних творів масового попиту підприємств державної картографогеодезичної служби, які раніше виконували лише топографо-геодезичні роботи, а також
картографічних підрозділів Військово-топографічної служби.
Ознакою нового етапу у розвитку картографування території України став перехід
на комп'ютерні технології створення карт не лише у картовидавничих підприємствах, а
й у багатьох відомчих установах, де карти складають основу геоінформаційних систем.
З одного боку, комп'ютерні технології використовують для підготовки картографічної
продукції до поліграфічного видання, а з іншого — інформацію виданих традиційних
карт

закладають

в

основу

різноманітних

за

тематикою

та

призначенням

геоінформаційних систем. Загальна комп'ютеризація діяльності суспільства привела до
появи нового виду картографічної продукції — електронних карт та атласів на компактдисках (СD) (за матеріалами Р.І.Сосси).
Картовидавнича діяльність підприємств, що готують картографічні твори до
видання, спирається на правові основи закладені у законодавчу базу України. Серед
нормативних документів варто відзначити базові положення Закону про видавничу
справу, його загальні положення та визначення термінів.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про видавничу справу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141
N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429
N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.553

54

N 317-V ( 317-16 ) від 02.11.2006, ВВР, 2007, N 1, ст.3
N 521-VI ( 521-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.20
N 3352-VI ( 3352-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.486
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41
N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014, ВВР, 2014, N 34, ст.1172
N 927-VIII ( 927-19 ) від 25.12.2015, ВВР, 2016, N 6, ст.61
N 954-VIII ( 954-19 ) від 28.01.2016, ВВР, 2016, N 10, ст.102
N 1780-VIII ( 1780-19 ) від 08.12.2016, ВВР, 2017, N 4, ст.41
N 1982-VIII ( 1982-19 ) від 23.03.2017, ВВР, 2017, N 18, ст.222
N 2530-VIII ( 2530-19 ) від 06.09.2018 }
Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює
порядок організації та провадження видавничої діяльності,
виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, умови
взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи.
{ Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) цей Закон
покликаний сприяти національно-культурному розвитку українського
народу, громадян України всіх національностей, утвердженню їх
духовності та моралі, доступу членів суспільства до
загальнолюдських цінностей, захисту прав та інтересів авторів,
видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів і споживачів
видавничої продукції.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
1) виготовлення видавничої продукції виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем
видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними
засобами;
2) виготовлювач видавничої продукції - суб’єкт
господарювання, що здійснює виготовлення тиражу видання;
3) видавець - суб’єкт господарювання, що здійснює видавничу
діяльність;
4) видавництво - юридична особа, основним видом діяльності
якої є видавнича діяльність;
5) видавнича діяльність - організаційно-творча,
господарсько-виробнича діяльність видавців, спрямована на
підготовку і випуск у світ видавничої продукції;
6) видавнича організація - юридична особа, що здійснює
видавничу діяльність разом з іншими видами діяльності;
7) видавнича продукція - сукупність видань, випущених
видавцем (видавцями);
8) видавнича справа - провадження або поєднання суб’єктами
господарювання таких видів діяльності: видавничої діяльності,
виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої
продукції;
9) видання - твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче
опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим
способом, містить інформацію, призначену для поширення, і
відповідає вимогам національних стандартів, інших нормативних
документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і
технічного виконання;
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10) вихідні відомості видання - сукупність даних, що
характеризують видання та призначені для його оформлення,
бібліографічного опрацювання, статистичного обліку та інформування
споживача;
11) замовник видавничої продукції - фізична чи юридична
особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові
зобов’язання;
12) міжнародний стандартний номер - номер, який на
міжнародному рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця;
13) розповсюдження видавничої продукції - доведення
видавничої продукції до споживача через торговельну мережу або в
інший спосіб;
14) розповсюджувач видавничої продукції - суб’єкт
господарювання, що здійснює розповсюдження видавничої продукції;
15) суспільно необхідні видання - види видань, передбачені до
випуску за державним замовленням для задоволення пріоритетних
державних потреб;
16) тематична програма - програма випуску суспільно
необхідних видань за бюджетні кошти, розроблена в установленому
порядку;
17) тираж (наклад) - кількість виготовлених примірників
видання. { Стаття 1 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
{ Статтю 2 виключено на підставі Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 3. Мета видавничої справи
Видавнича справа спрямована на:
задоволення потреб особи, суспільства, держави у видавничій
продукції та отримання прибутку від цього виду діяльності;
створення можливостей для самовиявлення громадян як авторів
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
забезпечення права на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань;
сприяння національно-культурному розвитку українського народу
шляхом збільшення загальної кількості тиражів, обсягів та
розширення тематичного спрямування українського книговидання;
забезпечення доступу українського суспільства до
загальнолюдських цінностей шляхом перекладу державною мовою кращих
здобутків світової літератури, науки тощо, налагодження співпраці
з іноземними видавництвами, українською діаспорою, укладення
відповідних міжнародних угод;
випуск видань мовами національних меншин України для
задоволення їхніх культурно-освітніх потреб; { Абзац сьомий статті
7 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
{ Абзац восьмий статті 7 виключено на підставі Закону
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
збільшення кількості видань іноземними мовами, які поширювали
б у світі знання про Україну;
{ Абзац десятий статті 7 виключено на підставі Закону
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N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
сприяння закордонним українцям у забезпеченні вітчизняними
виданнями. { Статтю 3 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 4. Законодавство про видавничу справу
Відносини у сфері видавничої справи регулюються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Господарським кодексом України ( 436-15 ),
законами України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про обов’язковий
примірник документів" ( 595-14 ), "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про
державну підтримку книговидавничої справи в Україні" ( 601-15 ),
"Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"
( 2782-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами. { Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N
521-VI
( 521-17 ) від 18.09.2008; в редакції Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 5. Державна політика у видавничій справі
Державна політика у видавничій справі визначається Верховною
Радою України і грунтується на принципах дотримання свободи у
видавничій справі, протидії її монополізації, зміцнення
матеріально-технічних, організаційних, правових і наукових засад
видавничої справи, гарантії соціального і правового захисту її
працівників.
Державна політика у видавничій справі спрямовується на
підтримку розвитку національного книговидання, наповнення
україномовними виданнями ринку, фондів бібліотек, забезпечення
потреб навчальних і наукових закладів, Збройних Сил України та
інших військових формувань, правоохоронних органів, підприємств,
установ і організацій необхідними виданнями державною мовою.
Державна політика підтримки культур національних меншин у
видавничій справі здійснюється через відповідні органи виконавчої
влади із залученням національно-культурних товариств, а також
Українського інституту книги в межах повноважень, визначених
законом та статутом. { Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 954-VIII ( 954-19 ) від 28.01.2016 }
Кабінет Міністрів України забезпечує проведення політики у
видавничій справі, спрямовує і координує роботу міністерств та
інших органів виконавчої влади у цій сфері.
Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у видавничій сфері (далі - уповноважений орган). { Статтю 5 доповнено новою частиною
п'ятою згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Державна політика у видавничій справі може конкретизуватися і
коригуватися в законах України на основі вивчення ринку видавничої
продукції, аналізу потреб, попиту і пропозицій з урахуванням
державної статистики друку.
Держава надає пріоритети щодо випуску суспільно необхідних
видань з метою забезпечення функціонування органів законодавчої,
виконавчої та судової влади, охорони здоров'я, науки, освіти,
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культури, соціального захисту населення за державними тематичними
програмами і на засадах державного замовлення.
Державна політика у видавничій справі відповідно до
поставленої мети здійснюється також шляхом податкового, митного,
валютного та інших видів регулювання.
Держава надає підтримку суб’єктам видавничої справи, створює
сприятливі умови для розвитку книговидання відповідно до Закону
України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"
( 601-15 ). Передача в оренду державного та комунального майна
суб’єктам видавничої справи здійснюється відповідно до Закону
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ).
{ Статтю 5 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 6. Державна підтримка і особливості приватизації
у видавничій справі
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у видавничій сфері, разом з іншими органами державної
влади вживає заходів із розвитку книговидання та
книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої
продукції. { Статтю 6 доповнено новою частиною першою згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Приватизація книжкових, газетно-журнальних видавництв,
підприємств поліграфії та книгорозповсюдження загальнодержавного
значення, що мають на своєму балансі приміщення і/або високі
технологічні лінії для випуску високоякісної друкованої продукції
та її поширення, може здійснюватися шляхом акціонування в такому
порядку:
51 відсоток акцій залишається за державою;
25 відсотків акцій передається акціонованим поліграфічним та
книготорговельним підприємствам;
24 відсотки акцій передається юридичним особам - видавцям,
які випускають продукцію на даному поліграфічному підприємстві або
розповсюджують її через дане підприємство оптового
книгорозповсюдження, що перетворені в акціонерні товариства
відкритого типу або є такими. Пакети акцій між ними розподіляються
пропорційно до обсягів продукції, що друкується і
розповсюджується.
Держава надає підтримку видавництвам, видавничим
організаціям, поліграфічним та книготорговельним підприємствам, що
випускають або розповсюджують не менше 50 відсотків продукції
державною мовою та малотиражні (до 5 тисяч примірників) видання
мовами нечисленних національних меншин, а також видання,
аудійовані у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з
порушеннями зору та осіб з дислексією або надруковані
рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих, шляхом надання пільг щодо
сплати податків та зборів. Така підтримка надається і при
вивезенні видавничої продукції, випущеної в Україні, та при
ввезенні видавничої продукції вітчизняних видавців, виданої
українською мовою та мовами нечисленних національних меншин, що
проживають в Україні. { Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 927-VIII ( 927-19 ) від 25.12.2015 }
Видавництва користуються послугами організацій поштового,
телеграфного і телефонного зв'язку за тарифами, передбаченими для
бюджетних організацій та установ.
Видавництвам, що спеціалізуються на випуску продукції
рекламного та еротичного характеру, підтримка з боку держави не
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надається.
Стаття 7. Фонди підтримки і розвитку видавничої справи
Для фінансування заходів, спрямованих на підтримку і розвиток
видавничої справи, її матеріально-технічної і наукової бази,
можуть утворюватися фонди з міжнародним, всеукраїнським та
місцевим статусом.
Стаття 8. Мова у видавничій справі
У видавничій справі мова застосовується відповідно до статті
10 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та визначається законом. { Частина перша статті 8 в
редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 )
від 01.07.2014 }
Уся друкована продукція, призначена для службового та
ужиткового користування (бланки, форми, квитанції, квитки,
посвідчення, дипломи тощо), що розповсюджується через державні
підприємства, установи і організації, видається державною мовою.
Держава заохочує здійснення видавничої діяльності,
виготовлення і розповсюдження видавничої продукції державною мовою
та мовами національних меншин, що проживають в Україні. { Частина третя статті 8 із
змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Завдання щодо забезпечення дотримання державної мовної
політики у видавничій сфері покладається на центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій
сфері. { Частина четверта статті 8 в редакції Закону N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
Стаття 9. Організаційно-правові форми у видавничій справі { Назва статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
У видавничій справі на засадах різних форм власності
використовуються будь-які організаційно-правові форми, передбачені
законодавством.
Стаття 10. Суб'єкти та об'єкти видавничої справи { Назва статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
До суб'єктів видавничої справи відносяться видавці,
виготовлювачі та розповсюджувачі видавничої продукції.
Суб'єктами видавничої справи в Україні є фізичні особи підприємці, юридичні особи України та іноземних держав. { Частина друга статті 10 в
редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 )
від 01.07.2014 }
Суб'єкти видавничої справи вступають у правові, майнові,
виробничі відносини із суб'єктами інших сфер діяльності відповідно
до законодавства.
Суб'єкт видавничої справи може бути одночасно видавцем та/чи
виготовлювачем та/чи розповсюджувачем видавничої продукції. { Частини четверту і п'яту
статті 10 замінено однією частиною
згідно із Законом N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Відносини між суб'єктами видавничої справи регулюються
окремими угодами, укладеними згідно з законодавством.
Об'єктом видавничої справи є видавнича продукція. Види
видань, що належать до видавничої продукції, визначаються
відповідними національними стандартами. { Статтю 10 доповнено частиною шостою згідно із
Законом N 1554-VII

59

( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 11. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої
справи
Засновником (співзасновниками) суб’єкта видавничої справи, що
є юридичною особою, можуть бути громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних
підставах, юридичні особи України та іноземних держав.
Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи
затверджує установчі документи суб’єкта видавничої справи, що є
юридичною особою.
Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи має
право брати участь у формуванні видавничої програми, доборі
кадрів, одержувати прибуток від видавничої діяльності,
виготовлення та розповсюдження видавничої продукції. { Стаття 11 в редакції Закону N 1554VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
Стаття 12. Державний реєстр видавців, виготовлювачів і
розповсюджувачів видавничої продукції
З метою обліку суб’єктів видавничої справи в порядку
( 135-2017-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України,
уповноваженим органом ведеться Державний реєстр видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі Державний реєстр).
Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій
справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі
свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного
реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої
продукції (далі - свідоцтво).
Видача свідоцтва або прийняття рішення про відмову в його
видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва
здійснюються уповноваженим органом.
Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного
реєстру провадять:
органи законодавчої, виконавчої, судової влади - для випуску
офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого
нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;
підприємства, установи, організації, навчальні заклади,
наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи - для випуску
і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних,
реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність;
видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань
таких підприємств, установ та організацій; службових та методичних
матеріалів, документів для потреб їхньої статутної діяльності, а
також матеріалів на правах рукопису, розмножених за допомогою
технічних засобів. { Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 13. Заява про внесення суб’єкта господарювання до
Державного реєстру
Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного
реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої
продукції (далі - заява) подається до уповноваженого органу і має
містити таку інформацію про суб’єкта господарювання:
для фізичної особи - підприємця:
прізвище, ім’я, по батькові;
вид (види) діяльності у видавничій справі;
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паспортні дані;
місце проживання;
номери засобів зв’язку;
для юридичної особи:
повне та скорочене найменування;
відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта
господарювання (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для
фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи),
місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв’язку;
вид (види) діяльності у видавничій справі;
місцезнаходження;
номери засобів зв’язку.
До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих
документів суб’єкта господарювання - юридичної особи.
Заява складається державною мовою, підписується керівником
суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є
юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною
особою - підприємцем. { Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1982-VIII ( 1982-19 ) від 23.03.2017 }
{ Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI
( 5492-17 ) від 20.11.2012; в редакції Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 14. Внесення суб’єкта господарювання до Державного
реєстру
Рішення про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта
господарювання до Державного реєстру або про надання письмового
повідомлення про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється
уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати
надходження заяви.
Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє
безстроково. { Стаття 14 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
{ Статтю 15 виключено на підставі Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 16. Відмова у видачі, переоформлення, видача
дубліката та анулювання свідоцтва про внесення
суб’єкта господарювання до Державного реєстру
Уповноважений орган відмовляє суб’єктові господарювання у
видачі свідоцтва у разі, якщо:
суб’єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до
Державного реєстру;
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання;
інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не
відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог,
встановлених статтею 13 цього Закону.
Свідоцтво підлягає переоформленню у разі зміни найменування
або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його
місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників)
та виду (видів) діяльності у видавничій справі.
Підставами для видачі дубліката свідоцтва є його втрата або
пошкодження.
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Анулювання свідоцтва здійснюється уповноваженим органом у
разі:
припинення діяльності суб’єкта видавничої справи з підстав,
передбачених статтею 32 цього Закону;
переоформлення свідоцтва;
винесення судом рішення про анулювання свідоцтва". { Стаття 16 в редакції Закону N 1554VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
Стаття 17. Замовник видавничої продукції { Назва статті 17 в редакції Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
Замовниками будь-якої видавничої продукції можуть бути:
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що
перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи
України та інших держав.
Умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та
обов’язки сторін визначаються відповідними угодами, укладеними
згідно із законодавством між замовником видавничої продукції та
відповідними суб’єктами видавничої справи. { Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із
Законом N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
{ Частину третю статті 17 виключено на підставі Закону
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
З метою видання творів видавці можуть використовувати, крім
власних коштів, кошти меценатів, спонсорів, благодійних та інших
фондів. { Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Замовник визначає мову, обсяг, тираж видання, самостійно
вирішує питання про його використання чи розповсюдження.
Видавець має право бути замовником перед виготовлювачем та
розповсюджувачем видавничої продукції.
Умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та
обов'язки сторін визначаються договорами між автором
(співавторами), їх спадкоємцями чи особами, яким автори чи їх
спадкоємці передали свої авторські майнові права на об'єкт
замовлення, замовником, видавцем, виготовлювачем та
розповсюджувачем, укладеними відповідно до законодавства. { Частина статті 17 в редакції
Закону N 1407-IV ( 1407-15 ) від
03.02.2004 }
Стаття 18. Видавці
{ Назва статті 18 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
До видавців належать видавництва, видавничі організації та
фізичні особи - підприємці, які здійснюють видавничу діяльність.
{ Статтю 18 доповнено новою частиною першою згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Основною структурною ланкою у видавничій справі є видавництва
і видавничі організації різних форм власності.
Видавництва та видавничі організації діють на підставі своїх
установчих документів, які, окрім відомостей, передбачених
законодавством, мають містити відомості про належність цих
видавців до видавництв або видавничих організацій. { Частина третя статті 18 в редакції
Закону N 1554-VII ( 1554-18 )
від 01.07.2014 }
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{ Частину четверту статті 18 виключено на підставі Закону
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 19. Гарантії прав видавців { Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Права видавців гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
законами України. { Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Втручання державних органів, їх посадових осіб, громадських
організацій, окремих громадян в організаційно-творчу діяльність
видавців, а також цензура як контроль за ідеологічним змістом
видань забороняються. Відповідними органами контролюється лише
зміст інформації, що охороняється законодавством.
Стаття 20. Права та обов'язки видавця
Права та обов'язки видавця у відносинах з автором
(співавторами) твору в галузі науки, літератури і мистецтва, їх
спадкоємцями чи з особою, якій автори чи їх спадкоємці передали
авторські майнові права, чи з особами, яким належать права на інші
об'єкти права інтелектуальної власності, визначаються
законодавством України з питань інтелектуальної власності. { Частина перша статті 20 в
редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 )
від 03.02.2004 }
З урахуванням специфіки видавничої діяльності видавець має
право:
формувати власну видавничу програму, визначати масштаби і
тематичну спрямованість своєї діяльності;
використовувати випущену за власною видавничою програмою
видавничу продукцію для забезпечення статутної діяльності,
розповсюджувати її самостійно або користуватися послугами іншого
розповсюджувача; { Абзац третій частини другої статті 20 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
випускати у світ як обнародувані, так і необнародувані твори
науки, літератури і мистецтва незалежно від їх призначення, жанру,
обсягу, а також способу відтворення, виражені в письмовій чи
будь-якій іншій формі, набувати невиключних або виключних майнових
прав на них; { Абзац четвертий частини другої статті 20 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на
підготовку і випуск у світ видань, надавати їм
редакційно-видавничі та інші послуги відповідно до профілю своєї
діяльності;
{ Абзац шостий частини другої статті 20 виключено на підставі
Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
висувати у встановленому порядку видані видавцем твори науки,
літератури і мистецтва на здобуття державних, громадських,
міжнародних премій;
установлювати творчі та виробничі відносини, культурні
зв'язки з видавцями інших держав;
брати участь у роботі міжнародних організацій видавців,
представляти свою видавничу продукцію на національних і
міжнародних конкурсах, виставках, ярмарках.
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Видавець зобов'язаний:
здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства
України, поважати права всіх суб’єктів видавничої справи та інших
сфер господарської діяльності; { Абзац другий частини третьої
статті 20 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
сприяти утвердженню загальнолюдських гуманістичних цінностей,
розвиткові науки, культури, задоволенню духовних потреб
українського народу, ставитися з повагою до національної гідності,
національної своєрідності й культури всіх народів;
дотримуватися норм авторського та патентного права, положень
національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів,
інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу
справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої
продукції; { Абзац четвертий частини третьої статті 20 в редакції
Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
забезпечувати своєчасне доставляння юридичним особам,
визначеним Законом України "Про обов’язковий примірник
документів" ( 595-14 ), обов’язкових примірників видань; { Абзац
п'ятий частини третьої статті 20 в редакції Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
подавати у встановленому порядку державну статистичну
звітність, інформацію про випущені в світ видання; { Абзац шостий
частини третьої статті 20 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 )
від 01.07.2014 }
відшкодовувати збитки, заподіяні внаслідок порушення
законодавства.
Стаття 21. Права та обов'язки виготовлювача видавничої
продукції
Виготовлювачем видавничої продукції може бути поліграфічне
підприємство, інша юридична особа будь-якої форми власності,
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що
перебувають в Україні на законних підставах, або юридичні особи
іншої держави, які мають у своєму розпорядженні засоби
поліграфічного виробництва чи копіювально-розмножувальну техніку.
Виготовлювач приймає замовлення на виготовлення видавничої
продукції за умови, що видавець внесений до Державного реєстру як
суб’єкт видавничої справи, крім випадків, передбачених частиною
четвертою статті 12 цього Закону. { Частина друга статті 21 в редакції Закону N 1554-VII (
1554-18 )
від 01.07.2014 }
Умови та терміни виконання замовлення на виготовлення
видавничої продукції визначаються договором між її замовником і
виготовлювачем. Спори між замовником і виготовлювачем вирішуються
судом.
Виготовлювач видавничої продукції несе відповідальність
згідно із законодавством перед видавцем за точне відтворення
видавничого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання
кожного примірника видання у замовленому тиражі, національних
стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних
умов та інших нормативних документів. { Частина четверта статті 21 в редакції Закону N
1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Виготовлювач не має права без дозволу видавця передавати
будь-кому, крім випадків, передбачених законодавством,
виготовлений тираж видання або його частину, видавничі оригінали,
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макети, фото чи друкарські форми, їх електронні відповідники. { Частина п'ята статті 21 із
змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Виготовлення без дозволу видавця додаткового тиражу видання
не допускається. { Частина шоста статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
{ Частину сьому статті 21 виключено на підставі Закону
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
{ Статтю 22 виключено на підставі Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 23. Вихідні відомості видання
Вихідні відомості видання - сукупність даних, які
характеризують видання і призначені для його оформлення,
інформування споживача, бібліографічного опрацювання і
статистичного обліку.
Кожний примірник видання повинен містити вихідні відомості.
{ Частину третю статті 23 виключено на підставі Закону
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Перелік, зміст і порядок оформлення вихідних відомостей для
кожного виду видань визначаються стандартами.
Вихідні відомості оформляє видавець.
Усі книжкові видання в Україні, незалежно від мови основного
тексту, повинні мати обов'язкову анотацію та вихідні
бібліографічні відомості державною мовою. Винятком можуть бути
тільки видання іноземними мовами, призначені для розповсюдження за
кордоном або серед іноземців.
Вихід у світ видання без обов'язкових для нього вихідних
відомостей або з недостовірними відомостями не допускається. { Частина сьома статті 23 із
змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
{ Статтю 24 виключено на підставі Закону N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 25. Розповсюдження видавничої продукції
{ Частину першу статті 25 виключено на підставі Закону
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Розповсюдження видавничої продукції може здійснюватися шляхом
її реалізації (продажу) в роздрібній та оптовій торгівлі,
безоплатного розповсюдження чи обміну на договірних засадах.
{ Частину третю статті 25 виключено на підставі Закону
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
{ Частину четверту статті 25 виключено на підставі Закону
N 317-V ( 317-16 ) від 02.11.2006 }
Вивезення за межі України і ввезення в Україну видавничої
продукції здійснюється відповідно до законодавства України.
Стаття 26. Права та обов'язки розповсюджувача видавничої
продукції
Розповсюджувач видавничої продукції має право:
здійснювати роздрібну і оптову купівлю-продаж видавничої
продукції;
самостійно формувати свої виробничі плани, визначати масштаби
своєї діяльності, добирати видавничу продукцію за тематичною
спрямованістю;
приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на
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розповсюдження видавничої продукції; { Абзац четвертий частини
першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
встановлювати виробничі відносини з іноземними видавцями,
розповсюджувачами видавничої продукції з метою її ввезення або
вивезення. { Абзац п'ятий частини першої статті 26 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
Розповсюджувач зобов'язаний:
здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства
України;
подавати у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку
державну статистичну звітність про вивезення за межі України і
ввезення видавничої продукції в Україну.
Стаття 26-1. Державне замовлення на випуск
видавничої продукції
Державне замовлення на випуск видавничої продукції формується
відповідно до вимог Закону України "Про державне замовлення для
задоволення пріоритетних державних потреб" ( 493/95-ВР ) з
урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
Державним замовником на випуск книговидавничої продукції є
Український інститут книги. { Статтю 26-1 доповнено новою частиною згідно із Законом
N 954-VIII ( 954-19 ) від 28.01.2016 }
Формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску
за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, щороку
здійснює Український інститут книги в порядку та відповідно до
критеріїв, встановлених центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах культури та
мистецтв. { Статтю 26-1 доповнено новою частиною згідно із Законом
N 954-VIII ( 954-19 ) від 28.01.2016 }
Порядок реалізації бюджетної програми випуску книжкової
продукції та критерії обрання книжкової продукції, що
підтримується відповідно до зазначеної програми, розробляються
Українським інститутом книги та затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сферах культури та мистецтв. { Статтю 26-1 доповнено новою частиною згідно із Законом
N 954-VIII ( 954-19 ) від 28.01.2016 }
Показниками державного замовлення на випуск видавничої
продукції є загальний обсяг друкованого видання, його тираж та
вартість. Загальні обсяги випущеної за державним замовленням
видавничої продукції повинні відповідати загальним обсягам її
розповсюдження.
Державні замовники як головні розпорядники коштів державного
бюджету в межах виділених коштів та виходячи із затверджених
показників державного замовлення відповідно до переліку книжкових
видань, передбачених до випуску за державним замовленням, що
складається на підставі експертних висновків, укладають державні
контракти, в яких визначаються економічні і правові зобов'язання
сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
Вибір виконавців державного замовлення здійснюється у
порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних
закупівель" ( 2289-17 ).
До переліку книжкових видань, передбачених до випуску за
державним замовленням, включаються видання, що висвітлюють
актуальні теми в контексті сучасних проблем державотворення та
історії України, сприяють розвитку культури, освіти і науки,
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зміцненню науково-технічного та інвестиційного потенціалу держави,
інтеграції України до європейського та світового співтовариства,
вихованню молоді, задовольняють читацький попит відповідно до
даних бібліотек України, у тому числі видання, аудійовані у
спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору
та осіб з дислексією або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом
для сліпих, а також видання, присвячені пам'ятним датам. { Частина статті 26-1 із змінами,
внесеними згідно із Законом
N 927-VIII ( 927-19 ) від 25.12.2015 }
Тираж видавничої продукції, випущеної за державним
замовленням, безоплатно передається відповідно до розподілу, що
здійснюється державним замовником з попереднім вивченням потреби,
для поповнення фондів публічних та спеціальних бібліотек державної
і комунальної форми власності, для посольств та українських громад
за кордоном, громадських організацій, національних культурних
товариств, органам державної влади та використовується для
задоволення загальнодержавних і суспільних потреб.
Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої
продукції та порядок її розповсюдження ( 850-2012-п )
затверджуються Кабінетом Міністрів України. { Закон доповнено статтею 26-1 згідно із
Законом N 3352-VI
( 3352-17 ) від 12.05.2011 }
Стаття 27. Книжкова палата України
Книжкова палата України - державна наукова установа у сфері
видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює:
{ Абзац перший частини першої статті 27 в редакції Закону
N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005 }
державну бібліографічну реєстрацію та централізовану
каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні;
збирання та використання адміністративних даних, які
характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі; { Абзац
третій частини першої статті 27 в редакції Закону N 3047-III
( 3047-14 ) від 07.02.2002 }
аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції,
вивчення книжкового ринку, його регіональних особливостей;
комплектування і збереження повного і недоторканного фонду
Державного архіву друку - головного сховища всіх видів видань,
випущених в Україні;
складання аналітичних оглядів з питань дотримання суб’єктами
видавничої справи положень національних стандартів щодо оформлення
вихідних відомостей у виданнях; { Абзац шостий частини першої
статті 27 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
розробку та обгрунтування короткострокових і довгострокових
прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні;
наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства,
соціології книги та читання, консервації та реставрації
документів;
наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних методів
визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку наукових
досліджень;
створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних
бібліографічних покажчиків, науково-аналітичних оглядів, карток
централізованої каталогізації; { Абзац десятий частини першої
статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }

67

розробку та експлуатацію бібліографічних баз даних і мереж
бібліографічної інформації.
{ Абзац дванадцятий частини першої статті 27 виключено на
підставі Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Книжкова палата України бере участь у розробленні проектів
національних стандартів з питань видавничої справи. { Статтю 27 доповнено новою частиною
згідно із Законом N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Книжкова палата України одержує безоплатно в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, обов’язкові примірники
всіх видань, випуск яких здійснюється суб’єктами видавничої справи
в Україні, узагальнює відомості про зазначені примірники,
оприлюднює в засобах масової інформації та надсилає їх
уповноваженому органові. { Частина третя статті 27 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18
)
від 01.07.2014 }
Книжкова палата України належить до сфери управління
уповноваженого органу. { Частина статті 27 в редакції Законів N 2855-IV ( 2855-15 ) від
08.09.2005, N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Фінансування основної діяльності Книжкової палати України
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. { Статтю 27 доповнено новою
частиною згідно із Законом N 1554-VII
( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Книжкова палата України підпорядковується центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій
сфері. { Частина статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 28. Обмеження права у видавничій справі
{ Частину першу статті 28 виключено на підставі Закону
N 1780-VIII ( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
У видавничій справі забороняється:
випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати
продукцію, що містить матеріали (висловлювання, заклики тощо),
зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, зміну
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету
і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне
захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства,
комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних
актів, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення;
{ Частину другу статті 28 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 1780-VIII ( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати
продукцію, що містить популяризацію або пропаганду органів
держави-агресора та їх окремих дій, що створюють позитивний образ
працівників держави-агресора, працівників радянських органів
державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію
території України; { Частину другу статті 28 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 1780-VIII ( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати продукцію,
яка містить інформацію, віднесену до недобросовісної реклами,
рекламу з використанням шаржування державних символів України
(Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у
будь-якому вигляді; { Абзац частини другої статті 28 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1554-VII ( 1554-18 ) від
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01.07.2014 }
випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу
продукцію, що містить інформацію, дані, відомості, поширення
та/або розповсюдження яких заборонено законодавством; { Абзац
частини другої статті 28 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 )
від 01.07.2014 }
випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу
продукцію, обіг якої заборонено законодавством; { Абзац частини
другої статті 28 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
{ Абзац п'ятий частини другої статті 28 виключено на підставі
Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
розповсюджувати видавничу продукцію без дозволу її власника
(співвласників), а також з порушенням законодавства України з
питань інтелектуальної власності. { Абзац частини другої статті 28
в редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
Суб'єкти видавничої справи не мають права розголошувати дані,
що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється
законодавством. { Частина третя статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Порушення вимог щодо додержання стандартів, норм і правил
тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.
Розповсюджувач не має права на розповсюдження вітчизняної
видавничої продукції, виданої з порушенням законодавства України
та ввезеної з-за кордону, яка підпадає під обмеження, визначені
цим Законом. { Частина п’ята статті 28 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1780-VIII ( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
Стаття 28-1. Ввезення з території держави-агресора, тимчасово
окупованої території України видавничої
продукції, що може бути розповсюджена на
території України
Видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або
ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої
території України, може бути ввезена на митну територію України та
розповсюджена на її території за умови наявності відповідного
дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в
ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не
більше 10 примірників.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, забезпечує
реалізацію цього Закону шляхом видачі (відмови у видачі,
переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу на ввезення
видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або
ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої
території України, на митну територію України (далі - дозвіл).
Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката,
анулювання) дозволу здійснюється відповідно до законів України
"Про адміністративні послуги" ( 5203-17 ), "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) в установленому
Кабінетом Міністрів України порядку ( 262-2017-п ).
Аналіз та оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до
такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України,
здійснює експертна рада центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику в
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інформаційній сфері, яка формується з представників органів
державної влади, галузевих асоціацій, спілок, громадського
експертного середовища, видавців, провідних діячів культури,
мистецтва, науки і освіти, соціальних психологів, медіаекспертів
та інших фахівців інформаційної сфери (далі - експертна рада).
Критерії оцінки видавничої продукції, що дозволена до
розповсюдження на території України ( z0586-17 ), розробляються та
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері,
відповідно до вимог цього Закону.
Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає до
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику в інформаційній сфері, такі документи:
заяву про надання дозволу, в якій зазначаються повна назва
видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік
виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну
територію України;
один примірник оригіналу видання, що ввозиться на митну
територію України;
оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку
копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує
надання права на розповсюдження видавничої продукції на території
України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим
нотаріально;
рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) щодо
оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом
власника прав на видання.
Зазначений перелік документів, що подаються суб’єктом
господарювання, є вичерпним.
Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання
(переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також
видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката,
анулювання) йому дозволу здійснюються у паперовій або електронній
формі через центр надання адміністративних послуг.
Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється
безоплатно протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви та
документів, необхідних для видачі дозволу.
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета
документів, необхідних для одержання дозволу згідно із
встановленим цим Законом переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання,
недостовірних відомостей;
негативний висновок експертної ради.
Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або
місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або
зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної
особи - підприємця.
Переоформлення дозволу здійснюється безоплатно за заявою, до
якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.
Строк видачі переоформленого дозволу становить п’ять робочих
днів з дня одержання заяви про його переоформлення.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або
пошкодження.
Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі
протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.
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Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, анулює дозвіл
з таких підстав:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання
дозволу;
припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,
перетворення, ліквідація);
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця;
негативний висновок експертної ради.
Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері,
про анулювання дозволу повинно містити перелік та опис підстав
(обґрунтування) анулювання дозволу. Центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в
інформаційній сфері, надсилає копію рішення про анулювання дозволу
не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Рішення про
анулювання дозволу може бути оскаржено до суду.
Дозвіл видається на строк дії угоди, укладеної власником прав
на видання, що підтверджує право на розповсюдження видавничої
продукції на території України, але не більше п’яти років.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, вносить до
єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для
міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених
електронним цифровим підписом, видані дозволи, а також інформацію
про їх анулювання в день видачі таких дозволів чи прийняття
рішення про їх анулювання. { Статтю 28-1 доповнено новою частиною згідно із Законом
N 2530-VIII ( 2530-19 ) від 06.09.2018 }
Випуск у вільний обіг на митній території України видавничої
продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з
території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
для розповсюдження на території України, здійснюється органом
доходів і зборів на підставі відповідного дозволу, отриманого від
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику в інформаційній сфері з використанням
механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України
( 4495-17 ). { Частина двадцята статті 28-1 в редакції Закону N 2530-VIII
( 2530-19 ) від 06.09.2018 }
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, веде реєстр
видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та
розповсюдження на території України ( z0670-17 ), забезпечує його
розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному
веб-порталі відкритих даних.
Розповсюдження на території України видавничої продукції, що
має походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без
наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне
за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції
адміністративно-господарських санкцій у формі накладення
адміністративно-господарського штрафу в розмірі десяти мінімальних
заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого
вперше, та у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за
кожен наступний випадок такого розповсюдження.
Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною
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двадцять першою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в
інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів,
юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо
визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають
міститися в рішенні про накладення штрафу.
Видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або
ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої
території України та розповсюджується на території України без
відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, вилучається з
обігу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, у
порядку ( 235-2017-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
{ Закон доповнено статтею 28-1 згідно із Законом N 1780-VIII
( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
Стаття 29. Права споживача
Споживач має право на: заміну видавничої продукції, в якій
виявлено поліграфічний та інший технологічний брак; гарантію
виконання відповідно оформлених передплатних зобов'язань.
Розділ III
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ
Стаття 30. Міжнародне співробітництво
Міжнародне співробітництво у видавничій справі здійснюється
на основі міжнародних договорів, ратифікованих Україною, та
законодавства України.
Міжнародне співробітництво у видавничій справі спрямовується
на:
зміцнення матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного
комплексу шляхом впровадження нових технологій, залучення для
цього іноземних інвестицій;
інтенсифікацію культурного і наукового обміну з іншими
державами, розширення участі у міжнародних виставках, ярмарках
тощо;
створення мережі розповсюдження вітчизняної видавничої
продукції за кордоном та відповідно - іноземної в Україні;
забезпечення культурних, наукових і освітніх потреб
українців, які проживають за кордоном.
Стаття 31. Участь у зовнішньоекономічній діяльності
Суб'єкти видавничої справи можуть у встановленому
законодавством порядку брати участь у зовнішньоекономічній
діяльності.
Розділ IV
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ"
{ Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 32. Припинення діяльності у видавничій справі
Діяльність суб’єкта видавничої справи припиняється:
з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої
справи або самим суб’єктом видавничої справи, який є фізичною
особою - підприємцем;
на підставі рішення суду;
у разі припинення юридичної особи (припинення діяльності
фізичної особи - підприємця). { Частина перша статті 32 в редакції Закону N 1554-VII (
1554-18 )
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від 01.07.2014 }
Суб'єкт видавничої справи вважається таким, що припинив свою
діяльність, з моменту виключення його з Державного реєстру.
Стаття 33. Відповідальність суб'єкта видавничої справи
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність
згідно з законодавством України.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Закон України "Про видавничу справу" набирає чинності з
дня опублікування.
До приведення інших законів у відповідність з нормами цього
Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
2. Особи, які згідно з цим Законом підлягають внесенню до
Державного реєстру, зобов'язані протягом року з дня опублікування
цього Закону подати заяву про внесення до Державного реєстру та
одержати право на видання, виготовлення чи розповсюдження
видавничої продукції.
3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після
опублікування Закону України "Про видавничу справу":
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, що випливають з цього Закону;
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 1997 року
N 318/97-ВР
Матерiал взято з Офіційного порталу Верховної Ради України
facebook.com/zakon.help

ТЕМА 2. СУЧАСНЕ КАРТОГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНИ.
На

сьогодні

в

Україні

підготовкою

та

виданням

картографічної

продукції

займається цілий ряд підприємств, як державних так і приватних.
Найбільшими
Укрморкартографія,

державними

підприємствами

Науково-дослідний

інститут

є:

геодезії

ДНВП
і

«Картографія»,

картографії

(НДІГК),

Українське державне аерогеодезичне підприємство, Київська військова картографічна
фабрика. Серед недержавних підприємств слід відзначити: ПрАТ «Інститут передових
технологій» ТОВ «МАПА», Географіка, АСТ-Прес-Дік-Сі, Абріс, Ранок (Харків) тощо.
Загалом

напрями

Науково-дослідний

діяльності

всіх

цих

інститут

геодезії

і

підприємств
картографії

досить
(НДІГК),

різнобічні.
Українське

Наприклад:
державне

аерогеодезичне підприємство та Київська військова картографічна фабрика надають
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переваги (так вже історично склалося) підготовці та друку топографічних карт, частіше
притримуючись традиційних технологій. Вузько спеціалізованим залишається тільки
Укрморкартографія. Найбільш широкий асортимент картографічних робіт спостерігається
лише у двох підприємств: ДНВП «Картографія» та ПрАТ «ІПТ», це і шкільна атласна
продукція, серії настінних карт, туристичні карти та атласи тощо.
Друк карт у часи Радянського Союзу проводили тільки профільні організації:
Київська

військова

картографічна

фабрика,

Укрморкартографія

та

Вінницька

картографічна фабрика. Сучасність внесла свої корективи. Традиційні ручні технології
вже

майже

підготовці

не
карт

застосовуються
та

атласів.

на

Це

виробництві,
внесло

певні

перевагу
зміни

у

надають

комп’ютерній

поліграфічну

частину

картографічного виробництва. На сьогодні карти та атласи друкують ті поліграфічні
центри,

що

мають

сучасне

обладнання

і

вони

не

обов’язково

є

профільними

картографічними фабриками.
ДНВП «КАРТОГРАФІЯ»
Розвиток багатьох напрямів тематичного картографування України у другій
половині XX ст. був пов’язаний з діяльністю ДНВП «Картографія». Окремі типи карт і
атласів відкритого користування розробляли та готували до видання в СРСР винятково
підрозділи державної картографо-геодезичної служби. До таких видань традиційно
належали загальногеографічні, фізичні, політико-адміністративні, туристичні, навчальні
карти і атласи, плани міст, рельєфні карти, глобуси. Крім того, картоукладальні
підприємства Головного управління геодезії та картографії (ГУГК) готували до видання
карти і атласи, що розробляли інші міністерства та відомства.
Нинішнє ДНВП «Картографія» було створено за наказом Ради народних комісарів
СРСР №4788 від 3 березня 1944 р. як Київська картографічна фабрика ГУГК СРСР.
Разом з перепорядкуванням ГУГК фабрика у різні роки функціонувала у складі
Міністерства

внутрішніх

справ

СРСР

і

Міністерства

геології

СРСР.

У

1962

р.

підприємство було перейменовано на фабрику №1 ГУГК СРСР. Протягом 1945 - 1977
рр. основним видом діяльності фабрики було друкування накладів картографічної
продукції. За той час було видруковано 6,2 млн примірників навчальних карт, 13,0 млн
довідкових карт, 500 тис. туристичних схем, 344 тис. примірників топографічних карт. З
початку 1945 р. на фабриці виконувались редакційно-укладальні та оформлювальні
роботи.

Проте

картоукладальний

підрозділ

картоукладальних робіт були невеликими.

мав

допоміжне

значення

і

обсяги
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У зв’язку з будівництвом Вінницької картографічної фабрики (фабрика №10
ГУГК СРСР) відбулись значні зміни в структурі та профілі підприємства.
26 грудня 1975 р. фабрику №1 було реорганізовано у Науково-редакційне
картоукладальне підприємство (НРКП) ГУГК СРСР, і відтоді вона спеціалізується
винятково на редакційно-укладальних роботах, оформленні карт і підготовці їх до
видання. Обсяги картоукладальних робіт з того часу значно збільшились. З 1983 по
1991 р. підприємство входило до складу головної картографічної організації Радянського
Союзу

—

виробничого

картоукладального

об’єднання

«Картографія»

ГУГК

СРСР

(Москва).
Із створенням 1 листопада 1991 р. Головного управління геодезії, картографії та
кадастру при Кабінеті Міністрів України Київське науково-редакційне картоукладальне
підприємство (КНРКП) стає структурним підрозділом державної картографо-геодезичної
служби України і починає працювати в нових історичних умовах.
1 квітня 1993 р. КНРКП було реорганізовано у Державне науково-дослідне та
експериментально-виробниче підприємство картографії (НВП «Картографія»). 1 січня
2001

р.

підприємство

отримало

нинішню

назву

—

державне

науково-виробниче

підприємство «Картографія».
ДП «Державна картографічна фабрика».
Державне підприємство «Державна картографічна фабрика» (заснована у 1972
році) - виробниче підприємство яке спеціалізується на виготовленні поліграфічної і
картографічної продукції широкого спектра. Було підпорядковано Державній службі
геодезії, картографії та кадастру Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України, нині – Держземагентству.
За радянських часів фабрика була провідним картографічним підприємством СРСР
і забезпечувала географічними картами всю країну. Упродовж 18 років незалежності
України, незважаючи на скрутне економічне становище, підприємство освоїло нові
технології виробництва. Підприємство виготовляє картографічну, книжково-журнальну,
бланкову

продукцію

і

документи

суворої

звітності;

працює

над

розширенням

асортименту видань власної розробки: рельєфних карт і різноманітних сувенірних
глобусів; виконує значні обсяги робіт з виготовлення підручників для вищої та
середньої школи; співпрацює з такими видавничими центрами, як «Освіта», «Генеза»,
«Грамота», «Атіка», «Методика», «Юридична думка», «BHV» (м. Київ); «Нова книга»,
«Теза»

(м.

Вінниця)

та

ін.

Серед

видань,

у

виготовленні

яких

брала

участь
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картографічна фабрика, – Атлас української мови, книга «Україна – козацька держава»,
Національний атлас України та ін.
Фабрика має можливість виконання повних циклів створення картографічної та
поліграфічної продукції: від розроблення ідеї до друкування тиражів.
Фабрика працює над розширенням асортименту товарів народного споживання
власної розробки, тісно співпрацює із зарубіжними замовниками по виготовленню як
традиційної картографічної продукції, так і сувенірної — різноманітних глобусів.
ФДУ «УКРМОРКАРТОГРАФІЯ»
«Укрморкартографія» є єдиним у державі спеціалізованим і уповноваженим
підприємством з видання офіційних морських навігаційних карт (МНК) та посібників
для плавання.
Вона здійснює наступні заходи:
- готує та видає офіційні морські навігаційні карти, лоції, вогні і знаки, таблиці
припливів та інші морські посібники, необхідні для забезпечення безпеки мореплавства;
- поширює повідомлення мореплавцям, які необхідні для підтримання МНК і
посібників на сучасному рівні.
Для виконання зазначених та тих завдань, що стоять перед Укрморкартографією,
відповідно до вимог світового стандарту S 57 v 3.0, v 3.1 Міжнародної гідрографічної
організації і вимог Міжнародної морської організації (ІМО) (Резолюції А.817(19)),
MSC.86(70), створено сучасний виробничо-технологічний комплекс з виробництва МНК і
Повідомлень

мореплавцям

на

паперових

носіях

та

в

електронній

версії.

Цією

продукцією можуть користуватися торгові і рибальські судна, організації з пошуку
природних

ресурсів,

проектно-дослідницькі

організації

при прокладанні

інженерних

мереж по дну (електрокабелів, трубопроводів), організації з пошуку, видобутку і
переробки «живих» і «неживих» ресурсів моря, Військово-морські сили, адміністрації
муніципальних приморських міст, державні та приватні рекреаційні і туристичні служби,
інші організації.
Картографічне видавництво «Мапа»
Підприємство бере початок від кооперативу «Картінформ», що був заснований у
серпні

1989

року.

З

набуттям

Україною

незалежності,

на

базі

кооперативу

«Картінформ», у липні 1991 р. було створено мале підприємство «Мапа ЛТД» (згодом,
від серпня 1998 р. - ТОВ «Видавництво «Мапа»).
Від середини 1990-х років видавництво «Мапа» спеціалізується на розробці й
підготовці до видання атласів – картографічних творів, які справедливо вважають
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найсерйознішим

типом

картографічних

видань,

що

вимагають

ретельної

наукової

розробки і значних інтелектуальних вкладень та й чималих матеріальних витрат.
Серед

атласів,

що

їх

було

укладено

видавництвом

«Мапа»,

чільне

місце

посідають атласи навчальної тематики. Це – «Географічний атлас України» (1995 р.,
перше видання) та історичні атласи України для школи (з 1997 р.). З 1999 р. почато
розробку

серії

краєзнавчих

атласів

«Моя

мала

Батьківщина»,

що

є

навчальним

посібником до шкільного курсу «Рідний край»
Видано

ряд

тематичних

атласів

–

«Українці.

Східна

діаспора»

(1993

р.,

українською й англійською мовами), «Екологічний атлас Дніпропетровської області»
(1995 р.), «Медико-екологічний атлас Дніпропетровської області» (1997 р.). Видавництво,
починаючи з 1993 р. постійно видає «Атлас автошляхів України».
КИЇВСЬКА ВІЙСЬКОВО-КАРТОГРАФІЧНА ФАБРИКА
КВКФ

Міністерства

оборони

України

(КВКФ)

спеціалізувалась

на

створенні

та

тиражуванні топографічних карт, але в умовах конверсії військового виробництва з
початку 90-х рр. почала видавати карти широкого користування. На базі оригіналів
топографічних карт масштабу 1:200 000 з 1993 р. регулярно видаються топографічні
карти серії "Області України" цього ж масштабу. Карти видаються російською мовою
(як на вихідних матеріалах) і лише карти областей західного регіону публікуються
українською мовою. Обсяги продажу топографічних карт областей масштабу 1:200 000
нині

порівняно

з

серединою

90-х

рр.

скоротилися.

Останнім

часом

фабрика

започаткувала видання топографічних карт регіонів України масштабу 1:100 000, яке
здійснюється на основі оригіналів топокарт цього ж масштабу. Недоліком цих серій
карт є застарілість географічної інформації, яка часто має десяти-двадцятирічну давність.
На основі топографічних карт масштабу 1:200 000 Київська військово-картографічна
фабрика видає регіональні атласи автошляхів (фактично це є нарізана топографічна
карта). Видано декілька планів міст. Карти і атласи фабрика готує до видання за
традиційними технологіями.
УКРАЇНСЬКЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО (КИЇВ)
Підприємство

займалося

топографо-геодезичними

роботами

і

створенням

топографічних карт і планів. Видання карт для населення (передусім туристичних) було
започатковано на підприємстві у другій половині 80-х рр. на основі топографічних карт
в основному середнього масштабу. У 90-х рр. Українське аерогеодезичне підприємство
неодноразово видавало карту автошляхів України масштабу 1:1 000 000, намагалось
започаткувати на основі топографічних карт серію обласних загальногеографічних карт
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масштабу 1:200 000, видало низку великомасштабних туристичних карт. На основі
реструктуризації підприємства, що була проведена у 1993-1998 рр., утворено десять
нових підприємств, (у т.ч. три у Києві), які займаються аерозніманням, геодезією,
картографією та кадстром. Основним видавцем карт серед них нині є Державне
науково-виробниче підприємство «Аерогеодезія» (Київ), яке разом з НВП «Картографія»
видало

декілька

аркушів

туристичної

(топографічної)

карти

масштабу

1:100

000

українською мовою. Ці карти, на відміну від видань Київської військово-картографічної
фабрики, містять оновлену топографічну інформацію. Значне місце в асортименті
картографічної продукції «Аерогеодезії» займають плани міст, передусім Криму.
Українське

державне

аерогеодезичне

підприємство

«Укрдагп»

Міністерства

екології та природних ресурсів України.
«Інститут передових технологій» (Київ)
У другій половині 90-х рр. розпочало свою діяльність приватне акціонерне
товариство «Інститут передових технологій» (Київ) Рік заснування – 1996. Основну
частину видань якого становлять навчальні атласи з географії та історії, контурні карти.
Головними напрямками діяльності Інституту передових технологій є підготовка до
видання та тиражування картографічних атласів і карт різного призначення та формату,
розробка геоінформаційних систем, електронних інформаційно-картографічних систем на
виготовлення

CD-дисках,
базується

на

сучасних

цінних

паперів,

комп’ютерних

інші

поліграфічні

технологіях;

новітніх

послуги.

Виробництво

наукових

розробках,

запатентованих в Україні.
Основні напрямки діяльності підприємства:
- Розробка та виробництво картографічної продукції (карти, атласи, глобуси);
- Створення і постачання навігаційних карт і систем;
- Трекінгові GPS-системи для моніторингу транспорту і логістики;
- Створення муніципальних і регіональних геоінформаційних систем;
- Розробка геоінформаційних проектів різного призначення (кадастр, автодороги, екологія
та ін) на базі серверних технологій;
- Цифрові карти України (в тому числі міст та областей), Європи, світу масштабом від
1:2000 до 1:1000000;
- Обробка та поставка аеро-і космічних знімків.
Серед

інших

приватних

картографічних

фірм

можна

відзначити

київське

видавництво «ГЕОГРАФІКА» (видання дрібномасштабних карт і атласів автошляхів
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України з елементами реклами), а також тернопільське видавництво «Дедра» (виключне
видання рекламних планів міст). Частина книжкових видавництв випускає контурні
карти («Ранок», «Фортуна»).
Основний сегмент картографічного ринку України сьогодні займає навчальна
продукція (атласи та контурні карти), збут якої найбільш гарантований. Тому тут
спостерігається високий рівень конкуренції між основними виробниками. Видання
настінних шкільних карт дуже обмежене у зв'язку з відсутністю у школах коштів на їх
придбання. Міністерство освіти, що повинне фінансувати видання стінних карт, не в
змозі виділити необхідні кошти.
Проектування
Науково-дослідні інститути АН
України (Інститут географії, ін.-т
історії, ін.-т геології тощо)
Вищі навчальні заклади
(КНУ імені Шевченка, ХНУ імені
В.Каразіна тощо)
Проектування

Укладання

державне

ДНВП «Картографія»

державне

Українське аерогеодезичне підприємство

приватне

ЗАТ «Інститут передових технологій»

приватне

МАПА

приватне

«Географіка»

приватне

Видавництво «Ранок»
Проектування

Укладання

державне

Київська військово-картографічна фабрика

державне

"Укрморкартографія",

державне

Державна картографічна фабрика (м.Вінниця)

Видання
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ТЕМА 3.
УКЛАДАЛЬНИЦЬКО-ОФОРМЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ЗА ДОКОМП’ЮТЕРНОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ ВИДАННЯ КАРТ.
РЕДАКЦІЙНІ РОБОТИ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ КАРТОГРАФІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА.
Укладально-оформлювальні роботи при докомп’ютерній технології видання карт.
Картоукладальні процеси – сукупність технологічних операцій по виготовленню
укладальниць кого та видавничого оригіналів карт. Картоукладальні процеси включають
редакційно-підготовчі, укладальні роботи, а також підготовку оригіналів карт до видання
(оформлювальні роботи).

Редакційно-підготовчі роботи складаються зі збирання, систематизації, вивчення та
наукового узагальнення картографічних джерел. Виходячи з призначення та характеру
карти, створюється макет компоновки, вибирається масштаб та картографічна проекція, а
також картографічні засоби зображення та умовні позначення. Оптимальні рішення по
цим питанням, а також технічні вказівки щодо методики укладання та підготовки карти
до видання, її видання, оформлюються у вигляді редакційного плану (програми карти).
Редакційний план доповнюється рядом графічних схем та фрагментом фарбового
оформлення

або

авторським

макетом.

Редакційно-підготовчі

роботи

завершуються

вирахуванням картографічної проекції, побудовою географічних та координатних сіток,
нанесенням

опорних

геодезичних

пунктів,

виходів

суміжних

зон

рамок

карти,

зарамочного оформлення та монтажем основного картографічного матеріалу.
Укладальні

роботи

полягають

у

перенесенні

картографічного

зображення

з

вихідних матеріалів на підготовлену основу з метою створення укладального оригіналу.
Укладальний

оригінал

–

це

картографічне

зображення

отримане

в

результаті

картоукладальних робіт, на які точно нанесено всі елементи змісту карти. Його
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виготовляють

в

масштабі

карти.

Укладальний

оригінал

викреслюють

тушшю

та

акварельними фарбами на креслярському папері, що наклеєний на жорстку основу для
збереження

креслення

від

деформації.

Укладальний

оригінал

зазвичай

роблять

кольоровим, зберігаючи по можливості кольори, що прийняті на готовій карті, але з
урахуванням

їх

фотографічних

зеленим кольором).

властивостей

(наприклад,

гідрографію

викреслюють

Звичайні (виготовлені на папері) укладальні оригінали не

мають високоякісного оформлення і безпосередньо для видання не можуть бути
використані. Вони слугують основою для так званих видавничих оригіналів, що
відповідають меті видання.

Основним

процесом

картоукладальних

робіт

є

генералізація

картографічного

зображення (процес відбору та узагальнення елементів картографічного зображення).
Перенесення

зображення

фоторепродукції,
графомеханічних
(укладання

по

з

вихідного

матеріалу

фототрасформування,
методів

з

клітинкам).

фотоелектронного

використанням
Перераховані

здійснюється

пантографу

методи

можуть

або

за

допомогою

трансформування,
графічного

поєднуватись.

способу
Елементи

місцевості що зображені на карті наносяться на укладальний оригінал у певній
послідовності: спочатку наносяться опорні пункти та місцеві предмети, які мають
значення орієнтирів, потім – об’єкти гідрографії, населені пункти, шляхи сполучення,
рельєф,

рослинний

покрив,

ґрунти,

кордони

та

межі.

Спеціальне

навантаження

тематичних карт укладається на окремому оригіналі. Графічні назви транскрибуються та
підписуються відразу після зображення елементів до яких вони відносяться. При
укладанні нетипових карт в доповнення до укладального оригіналу виготовляється
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оригінал кольорового оформлення карти, на якому показано, якими кольорами повинні
бути видрукувані всі тонові елементи карти (гіпсометричне забарвлення, зафарбування
акваторій та рослинного покриву, спеціального змісту тощо). Завершений укладальний
оригінал аркушу карти редагується та корегується. Укладальний оригінал, будучи
авторським оригіналом, за своєю графічною якістю не відповідає вимогам видання карт.
Підготовка карт до видання починається з виготовлення видавничих оригіналів, що
відповідають вимогам та технологіям видання і призначені для отримання друкарської
форми. Видавничий оригінал оформлюють у повній відповідності до затверджених
інструкцій та умовних знаків. Як правило, видавничі оригінали виготовляють з деяким
збільшенням, що полегшує їх високоякісне відтворення.. Вони повинні точно відповідати
змісту укладальницьких оригіналів і мати високу якість графічного оформлення усіх
штрихових,

кольорових,

напівтонових

елементів

та

шрифтів.

Існують

різні

види

видавничих оригіналів:
– штрихові видавничі оригінали – створюють за числом штрихових елементів, які
друкують різними кольорами. Їх називають розчленованими штриховими оригіналами і
готують окремо для кожного елементу. Наприклад, оригінал гідрографії – для друку
синім кольором,

оригінал рельєфу – для коричневого кольору тощо.

На суміщеному

оригіналі викреслюють всі штрихові елементи, що існують на укладальному оригіналі;
– оригінали фонових фарбувань містять зображення площ, які при виданні будуть
показані суцільним забарвленням або сітками. Для кожного кольору необхідно готувати
окремий оригінал. Наприклад – ліс – зелена фарба, для водної поверхні – синя тощо;
– оригінали підписів містять всі підписи, що розміщені на карті, для підписів
різних кольорів готують різні оригінали;
–

півтонові

оригінали

передають

зображення

елементів,

що

мають

плавні

переходи одного і того ж кольору. Зазвичай такі оригінали готують для відтворення
відмивки рельєфу або тіней навколо кордонів.
Кількість оригіналів та послідовність їх виготовлення залежить від кількості
кольорів на карті
залишається

та технології виготовлення. Основною проблемою при цьому

велика кількість видавничих оригіналів. Для складних карт їх кількість

досягає 20 і більше.
Для видання карт використовують чорно-білі штрихові, напівтонові або кольорові
видавничі оригінали, підготовлені на не деформуючій основі (наклеєний на

алюміній

ватман). Роботу виконують керуючись абрисним зображенням отриманим з укладального
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оригіналу. Видавничі оригінали у вигляді чорно-білих діапозитивів на тонких прозорих
пластиках

виключають

застосування

оригінали

фотографуються

фоторепродуціювання.

спеціальними

Викреслені

фоторепродукційними

на

апаратами.

папері

Кількість

негативів відповідає кількості фарб, що необхідні для штрихових елементів карти.
Напівтонові

зображення

використанням

(відмивка

автотипних

або

рельєфу,

фотоілюстрації…)

контактних

растрів,

репродуцюються

кольорові

оригінали

–

з
з

використанням світлофільтрів та кольорокорегуючих оптичних приладів. Виготовлені
негативи піддаються технічної та розчленовуючій ретуші. Перша робиться з метою
виключення всіх технічних дефектів негативу (точки, подряпини… ) друга, для поділу
штрихових елементів за кольором. У результаті на кожному негативі залишається тільки
один елемент карти, що буде друкуватися певним кольором (наприклад, гідрографія –
синім, елементи рельєфу – коричневим). Негативи (діапозитиви) для фонових елементів
кольорового

оформлення

карт

(рослинний

покрив,

акваторії,

гіпсометричне

забарвлення…) готується вручну або методом знімального шару.
Зображення відтворюють суворо у відповідності до умовних знаків. Воно може
бути суміщеним (всі штрихові елементи карти зображуються на одному оригіналі),
частково розчленованим (один елемент карти викреслюється на одному оригіналі, а інші
– на другому) або розчленоване (для всіх штрихових елементів карти виготовляються
окремі видавничі оригінали). При кресленні на пластику видавничі оригінали готуються
тільки розчленованими. При виконанні розчленованої ретуші керуються спеціальними
макетами, де яскравими фарбами виділено кожен штриховий елемент змісту карти. З
негативів

отримують

друкарських

форм

комплект

плоского

діапозитивів,

друку.

які

Матеріалом

використовуються

для

отримання

для

форм

слугують

друкарських

алюмінієві, пластмасові або біметалеві пластини. Зображення на друкарських формах
отримують

методом

позитивного

контактного

світокопіювання.

Контроль

якості

виконання фоторепродукційних, ретушувальних та світлокопіювальних робіт виконують
засобами

друку

кольорової

проби,

яка

повинна

оригіналу, вимогам редакційного плану карти та

точно

відповідати

авторському

еталонам фарбного оформлення.

Підписи назв готуються шляхом фотонабору. Вони наклеюються безпосередньо на
викреслені оригінали (контури, гідрографія, рельєф), а інколи оформлюються у вигляді
окремого видавничого оригіналу. У випадку підготовки оригіналів карт до видання
гравіруванням на пластику гравюри готуються на кожен штриховий елемент карти. З
негативних гравюр отримують діапозитиви на які розклеюють фотонабірні підписи. При
підготовці оригіналів карт на пластику (накресленням або гравіруванням), як правило,
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для кольорового оформлення карт готуються спеціальні маски на прозорих пластиках.
Перевірка робіт виконується шляхом візуальної коректури та виготовлення штрихової
проби на папері або пластику. Процес підготовки оригіналів карт до видання при
суміщеному

або

частково

розчленованому

кресленні

на

папері

закінчується

виготовленням рочленовувальних макетів та фарбових (літографських) макетів. Перші
слугують керівництвом при розчленовувальному ретушуванні, інші – при створенні
друкарських форм фарбового оформлення карт.

Гравірування оригіналів карт.
Гравірування

штрихових

елементів

топографічних

та

спеціальних

карт

по
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лаковому шару, нанесеному на прозору основу ведеться на розділених основах, за
кількістю фарб основних штрихових елементів.
З

награвірованих

кольороподільних

оригіналів

виготовляються

(контактним

копіюванням) проміжні (робочі) діапозитиви. Кількість таких діапозитивів відповідає
кількості фарб, якими друкуються штрихові елементи карти. На проміжні діапозитиви
наклеюються підписи, умовні знаки та елементи за рамочного оформлення, а потім з
них виготовлюють оригінальні діапозитиви.
Підготовка карт до видання гравіруванням включає, зазвичай, наступні основні
етапи робіт:


нанесення абрисного зображення на гравірувальну основу;



кольороподільне гравірування елементів змісту карт;



виготовлення з гравірувальних оригіналів проміжних діапозитивів, «блідих»

під маски та маски;


наклеювання на проміжні діапозитиви підписуй та умовних знаків;



виготовлення визначеного комплекту діапозитивів.
Гравірувальні прилади.

З
Головного

1969

року

для

управління

частин

геодезії

та

Військово-топографічної
картографії

служби

виготовлювались

гравірувальних приладів та приладдя, які включали:


прилади для гравірування ліній ГПЛ;



електричний кронциркуль ЕК;



горизонтальний гравірувальний пантограф ГГП;



прилад для гравірування знаків будівель ;



малий гравірувальний візок;



набір металевих трафаретів;



набір пластмасових трафаретів;



гравірувальні ручки;



лікувальне приладдя;



штрихувальні прилади;



металеві прилади;



точильний прилад
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

та
єдині

підприємств
комплекти
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гравірувальних картографічних приладів
(відповідно до держстандарту СРСР – ГОСТ 22651-77)
Термін
1. Картографічний прилад
D. Kartographisches Gerät
E. Cartographic instrument
F. Instrument cartographique
2. Гравірувальний
картографічний прилад
D. Graviergerät
E. Schribing (cartographic)
instrument. Scriber
3. Універсальний
гравірувальний картографічний
прилад
4. Гравірувальний пантограф
D. Gravierpantograph
5. Дифференційований
гравірувальний картографічний
прилад
6. Прилад для гравірування
ліній
D. Linienziehgerät
E. Gravierring
F. Conteau à tracer
7. Гравірувальный
кронциркуль
D. Kreisziehgerät
8. Штрихувальний
гравірувальний прилад
9. Прилад для гравірування
знаків будівель
D. Graviergerät für Häuser

Визначення
Прилад, призначений для створення або використання
картографічних творів
Картографчний прилад, призначений для виготовлення
оригіналів картографічних творів методом гравірування

Гравірувальний картографічний прилад, призначений
для побудови умовних знаків, різних за геометричними
особливостями
Універсальний гравірувальний картографічний прилад,
призначений для побудови умовних знаків шляхом
переносу їх з шаблону
Гравірувальний картографічний прилад, призначений
для побудови умовних знаків, схожих за геометричними
особливостями
Дифференційований гравірувальний картографічний
прилад, призначений для побудови умовних знаків, що
зображуються кривими лініями
Дифференційований гравірувальний картографічний
прилад, призначений для побудови умовних знаків, що
зображуються точками та концентрованими окружностями
Дифференційований гравірувальний картографічний
прилад, призначений для побудови умовних знаків, що
зображуються сукупністю прямих паралельних ліній
Дифференційований гравірувальний картографічний
прилад, призначений для побудови умовних знаків
будівель
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Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів
Позначення стандарту: ДСТУ 2757-94
Назва стандарту: КАРТОГРАФIЯ
Видавничий оригінал
карти
Видання карт
Викреслювання
видавничого оригіналу
карти
Гравіювання
видавничого оригіналу
карти
Кольорова проба карти
Кольорове оформлення
карти
Кольоровий видавничий
оригінал карти
Кольоровий оригінал
карти
Коректурний відбиток
карти
Макет фонового
забарвлення карти
Напівтоновий
видавничий оригінал
карти
Оригінал географічної
основи
Оригінал підписів на
карті
Оригінал спеціального
змісту карти
Оформлення карти
Суміщений відбиток
карти
Типова географічна
основа
Укладальницький
оригінал карти
Штрихова проба карти

Штрихове оформлення

оригінал карти, що відповідає вимогам видання і служить для
одержання з нього відповідних копій, як і друкарських форм
для друкування тиражу карти.
комплекс робіт, пов'язаних з підготовкою до друку і
тиражуванням карти відповідними поліграфічними або іншими
розмножувальними засобами.
виготовлення видавничого оригіналу або видавничих оригіналів
шляхом чистового викреслювання елементів змісту карти.
виготовлення видавничого оригіналу або видавничих оригіналів
шляхом гравіювання абрисного рисунка складального оригіналу,
нанесеного попередньо на гравіювальний шар прозорого слабкодеформованого матеріалу.
суміщений відбиток штрихових і фонових елементів карти, що
дає змогу зробити висновок про її остаточний вигляд і є
зразком для друкування тиражу.
оформлення фонових і штрихових елементів карти за
допомогою фарб.
видавничий оригінал карти, на якому елементи її змісту
зображені різними кольорами
оригінал карти, відповідні елементи змісту якої виконані в
кольорах, прийнятих для видання.
суміщений відбиток карти, на якому в результаті проведеної
коректури вказані зауваження, що підлягають виправленню.
копія суміщеного штрихового оригіналу карти або відбиток
штрихової проби, на якому розмальовані площі фонових
елементів карти і вказані фарби або їх номери, якими ці
елементи друкуються чи будуть надруковані
видавничий оригінал карти з плавними переходами кольорового
тону при зображенні відповідних елементів змісту карти.
оригінал карти, що використовується як її географічна основа.
видавничий оригінал карти, змістом якого є різного роду
підписи
оригінал карти, основним змістом якої є елементи спеціального
або тематичного характеру.
розроблення образних засобів і практичне їх застосування під
час виготовлення карти.
відбиток карти із зображенням декількох або всіх штрихових
елементів, надрукованих різними фарбами.
дублікат оригіналу географічної основи, який використовується
при виготовленні серії галузевих, тематичних або інших
спеціальних карт певної території.
оригінал карти, який отримано в результаті укладання і на
якому всі елементи карти виконані відповідно до вимог
редакційних документів.
суміщений відбиток усіх штрихових елементів карти,
надрукований в кольорах видання і призначений для виконання
коректури штрихових елементів і виготовлення кольорового
оригіналу.
застосування графічних засобів для зображення відповідних
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карти
Штриховий видавничий
оригінал карти
Штрихові елементи
карти

штрихових елементів під час оформлення карти.
видавничий оригінал карти, який складається із штрихових
елементів.
все навантаження на карті, виконане за допомогою суцільних
ліній, штрихів, точок.

Порівняльна схема докомп’ютерної та комп’ютерної технології підготовки карт
до видання.
Традиційні технології
1. Редакційна підготовка
2. Укладання карти
2.1. Географічна основа
2.2. Тематичний зміст
2.3. Підписи
2.4. Редакторський перегляд,
коректура та виправлення
укладальницьких оригіналів.

Комп’ютерні технології
1. Редакційна підготовка
2. Укладально-оформлювальні роботи
2.1. Сканування та підготовка растрової підложки
(масштабування, поворот, зшивка фрагментів), або
залучення цифрових основ з ГІС.
2.2. Вибір шрифтів, оформлення умовних знаків
та розробка макету карти.
2.3. Оформлення карти за допомогою програм
векторної та растрової графіки, принтерівські
роздруківки.
2.4. Редакторський перегляд, коректура та
виправлення файлів.
2.5. Підготовка файлу до фотонабірного автомату.

3. Оформлення
3.1. Фотографування
укладальницьких оригіналів.
3.2. Виготовлення копій на
пластику з гравірувальним
шаром.
3.3. Гравірування. Виготовлення
видавничих оригіналів.
3.4. Копіювання. Виготовлення
суміщених позитивів
(географічна основа,
тематичний зміст, шрифти) по
кольорам.
3.5. Друк штрихової проби.
3.6. Редакторський перегляд,
коректура та виправлення
видавничих оригіналів.
3.7. Виготовлення макетів
фонових елементів.

3. Виготовлення фотоформ (по кольорам) на
фотонабірному автоматі. (перевірка та, при
необхідності, корекція)
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Традиційні технології
4. Виготовлення позитивів
фонових елементів. Введення
сіток та фонового забарвлення.
5. Виготовлення робочих
позитивів.
6. Друк кольорової проби.

Комп’ютерні технології

4. Друк тиражу

ТЕМА 4. РЕДАКЦІЙНІ РОБОТИ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ
КАРТОГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПІДГОТОВКИ

КАРТ

КАРТОГРАФІЧНОЇ

ДО

ВИДАННЯ.

ІНФОРМАЦІЇ

В

ПРЕДСТАВЛЕННЯ

РАСТРОВОМУ

ТА

ВЕКТОРНОМУ ВИГЛЯДІ
Редакційні роботи в умовах комп’ютеризації картографічного виробництва
Складний шлях, що проходить карта від початкового задуму до втілення у
готовий до друку оригінал, поділяють на три основні етапи (не залежно від технології
видання).

По-перше

оформлювальні

–

роботи

редакційно-підготовчі
і

по-третє

–

роботи,

безпосередньо

по-друге
видання.

–

укладальницько-

Мета

підготовчих робіт – проектування картографічного твору, а також

редакційнозавдання на

виконання укладальницько-оформлювальних робіт. Головна роль на перших двох етапах
належить

редакторові-картографу.

Інколи

етапи

редакційно-підготовчих

та

укладальницько-оформлювальних робіт поєднуються (у випадках невеликих підприємств
– редактор самостійно проводить оформлення карти).
Комп’ютерні технології зайняли своє стале місце в процесах створення карт.
У нашій країні у колі підприємств, які займаються картографічною діяльністю, вже
сформувався потужний технічний потенціал. Картографічні підприємства перейшли на
нові технологічні схеми підготовки, оформлення та видання картографічних творів,
проте

робота редакційних

відділів

не має повноцінного висвітлення

в наукових

публікаціях, навіть вузькоспеціалізованих. У сучасних збірниках наукових праць та
спеціалізованих журналах багато уваги надається загальним виробничо-технологічним
аспектам розробки та підготовки до видання карт або окремим, характерним для
певного підприємства, моментам, натомість мало уваги приділяється роботі редакторів-
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картографів, особливостям переходу редакційних відділів картографічного виробництва
на комп’ютерні технології.
Незалежно від технологій, що застосовуються на
за

класичними

схемами

(описаними

в

підручниках)

картографічному виробництві,
редакційно-підготовчі

роботи

включають:
-

географічне вивчення території, що картографується;

-

підбір, систематизацію та оцінку джерел для укладання картографічного
твору;

-

визначення змісту карти та її математичної основи;

-

розробку редакційних вказівок щодо генералізації змісту;

-

вибір методів зображення;

-

розробку технологічного плану укладання карти та підготовки її до видання.

Деякі

положення

редакційно-підготовчих

робіт

було

викладено

у

роботах

І.Б.Суходрева ще у 30-х роках і майже в такому вигляді ця схема була описана
К.А.Саліщевим

на

початку

50-х

років.

В

узагальненому

вигляді

цієї

схемою

користуються на виробництві і сьогодні. Готуються програми карт, формулюється
завдання на виконання робіт, оформлюються редакційні вказівки. Всі види цих робіт
виконують редактори-картографи.
Зв’язок між процесами укладання та видання карт дуже тісний і має сильний
вплив

один

на

одного.

Вдосконалення

технологій

оформлення

та

видання

карт

покращують зовнішній вигляд карти та збагачують її зміст. Картограф повинен добре
орієнтуватися в технологіях підготовки та видання щоб вірно визначитись з варіантами
оформлення карти, яке відповідатиме технологічній схемі задіяній на виробництві. В
умовах сучасного виробництва робота редактора стає більш продуктивною якщо він
обізнаний з основами комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. В залежності
від умов виробничого підприємства (технологічна база, професійний рівень картографів,
кількість працівників, обсяги робіт підприємства тощо) визначаються межі обов’язків
редактора картографічного підприємства. Невеликі підприємства обмежується тільки
редактором-картографом (інколи він настільки добре володіє програмними та технічними
засобами,

що

самостійно

виконує

обов’язки

і

укладача-оформлювача).

Великі

підприємства мають у штатному розкладі редакторів-картографів різних рівнів, технічних
редакторів

та

коректорів,

Редакційні

відділи

які

працюють

спільно
над

працюють

різною

над

тематикою

спеціалізуються на різних видах картографічних творів.

картографічними
і

редактори

творами.
відповідно
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На багатьох підприємствах розроблені посадові інструкції, що окреслюють коло
обов’язків редакторів у залежності від посади (головний редактор, завідувач редакції,
редактор тощо). Це і суто адміністративні обов’язки і спеціалізовані професійні
обов’язки.

До

кваліфікаційних

вимог

відносять

наявність

вищої

освіти

в

галузі

картографії. Висувається ряд суто професійних вимог, ось деякі з них:
-

знання інструкцій, керівних та нормативних документів щодо створення
картографічних творів;

-

знання

вимог

щодо

якості

продукції,

що

виготовляється,

види

браку,

причини, що його породжують та способи його попередження та усунення;
-

знання

технологічних

процесів,

які

застосовуються

при

створенні

картографічних творів.
Якщо узагальнити роботи редакторів різних підприємств, можна створити модель
переліку робіт,

що здійснює редактор.
Редактор-картограф на виробництві проводить такі роботи:

1. Отримує завдання та терміни виконання на виготовлення картографічного твору
(далі – карти), розробляється проект карти (атласу);
2. Знаходить попередні картографічні джерела на явища, що картографуються та
здійснює аналіз різноманітних джерел інформації;
3. Розробляє

редакційні

вказівки

на

виготовлення

карти

(розробка

легенд

та

рекомендації щодо способів зображення, підбір шрифтів, підбір ілюстрацій тощо);
4. Розробляє технічне завдання, у якому оговорюються технічні параметри видання
(формат, папір, кількість фарб тощо);
5. Відповідно до керуючого завдання на виготовлення карти визначається формат
видання карти, масштаб зображення (та всі елементи математичної основи);
6. Якщо зміст карти розробляється вперше або занадто складний для текстового
опису - готується авторський макет;
7. Спільно з технічним редактором

контролюються всі етапи комп’ютерного

укладання та оформлення карти;
8. Здійснюється контроль оформлення карти;
9. Проводиться постійне чергування змісту карти.
Залучення в картографічне виробництво ГІС-технологій дає можливість підняти на
вищий щабель картографічні твори, значно прискорити та полегшити деякі види робіт.
Але

спочатку

комп’ютерною

підприємство

повинно

технікою, спеціалізованим

профінансувати

оснащення

ГІС-відділу

програмним забезпеченням (ліцензованим),
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підготувати спеціалістів необхідного профілю, закупити або самостійно підготувати
цифрові карти та бази даних, що їх супроводжують. Все це вимагає значних вкладень і
тільки через певний час підприємство зможе отримати

позитивний економічний

результат.
При

комп’ютерних

технологіях

укладання

карт

редактор-картограф

на

виробництві може готувати додаткові завдання для ГІС-відділів:
1. Завдання на підготовку географічної основи у певній проекції та масштабі;
2. При необхідності, задавати параметри генералізації;
3. Завдання

щодо

зміни проекцій

або

приведення

до

єдиної

проекції

вже

підготовленого картографічного матеріалу;
4. Завдання на підготовки цифрової моделі рельєфу для всього

картографічного

твору або на певну ділянку карти ;
5. Завдання на залучення до розробки змісту картографічного твору спеціалізованих
баз даних в електронному вигляді;
6. Завдання на підготовку електронного макету карти з матеріалів вже існуючих
проектів в ГІС.
При

комп’ютерних

технологіях

укладання

карт

редактор-картограф

на

виробництві може готувати додаткові завдання для дизайнерів комп’ютерного відділу:
1. Завдання на розробку обкладинки атласу;
2. Завдання на підготовку ілюстрацій в електронному вигляді до поліграфічного
видання;
3. Завдання на дизайнерське оформлення картографічного твору.
Технічний редактор здійснює контроль щодо наступних етапів робіт:
1. Контролює підбір паперу;
2. Визначає варіанти зшивки та брошурування атласу;
3. Визначає варіанти фальцювання карти;
4. Приймає позитиви (комп’ютерний вивід) які надходять на видання;
5. Здійснює технічне керівництво при виготовлені монтажів діапозитивів, іноді на їх
електронні версії, на карти та атласи;
6. Контролює кольорові плотерні виводи;
7. Відображає в технології усі особливості проходження карти (атласу) на випадок
перевидання;
8. Здійснює зв’язок з фабрикою та контролює друк тиражу (разом з виробничим
відділом)
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Для

здійснення

наведених

видів

робіт

редактор-картограф

повинен

вміти

працювати з текстовими редакторами, орієнтуватися в Internet- ресурсах, бути обізнаним
з

основами

комп’ютерної

графіки.

Знання

принципів

роботи

графічних

пакетів

передбачає орієнтування в таких питаннях:


кольорові палітри (CMYK, RGB, Grayscale тощо);



технічні

можливості

векторних

редакторів

(товщини

ліній,

параметри

штриховок та пунктирів, види шрифтів та їх розміри, можливості поєднання
растрових елементів і векторних тощо);


технічні можливості растрових редакторів для правильної постановки завдань
дизайнеру.
Картографічні підприємства готують до видання карти та атласи

як

самостійно, так і в співпраці з науковими установами, іншими авторами. В таких
випадках редактори-картографи можуть отримувати програми карт та авторські макети
безпосередньо від організації, що керує проектом. Останнім яскравим прикладом такої
співпраці виробництва та науки є видання Національного атласу України (видання 2007
р.). Етап проектування атласу

повністю вів Інститут географії НАН України. Авторські

матеріали (підготовлені в різних наукових установах України), підписані авторами та
керівниками тематичних розділів проходили наукове редагування в ІГ НАН України, де
і здійснювались картографо-укладальницькі роботи (на картах-основах підготовлених на
виробництві). У ДНВП «Картографія» було створено окрему спеціалізовану виробничу
редакцію Атласу, призначено тематичних та технічних редакторів для кожного розділу.
Після редагування матеріалів Редколегією Атласу їх приймали до виробництва та
відповідного опрацювання. Редактор від підприємства укладав макет компонування на
кожний розділ і надавав на розгляд та затвердження Редакційною радою відповідного
блоку. Опрацювання статистичних матеріалів проводилось фахівцями Інституту географії
НАН України, а часткове доопрацювання виконувалось редакторами атласу. Редакційний
та

комп’ютерний

проводили

відділи

підготовку

до

картографічного
видання

підприємства

(комп’ютерне

(ДНВП

оформлення

карт,

«Картографія»)
коректура

та

редагування, верстка та передача на тиражування) [4,6].
Слід також згадати Атлас Автономної республіки Крим виданий у 2003 р.,
підготовлений
Вернадського,

колективами
Інституту

Таврійського

географії

НАН

національного
України

та

ЗАТ

університету
«Інституту

ім.

В.І.

передових

технологій». Особливістю цього атласу є те, що він був виданий через 8 місяців після
затвердження проекту. Це стало можливим завдяки сучасним технологічним рішенням.
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Створення Атласу відбувалося із залученням авторських карт виконаних в електронному
та рукописному вигляді. Картографічна інформація, статистичні дані для тематичного
навантаження карт Атласу вносились у бази даних геоінформаційних систем, що значно
полегшило роботу редакторського відділу.
На

сьогодні

більшість

розробок

картографічні

підприємства

здійснюють

самостійно. Через відсутність державного фінансування наукові картографічні видання
стали рідкістю. Для підготовки тематичних видань (у тому числі і навчальної тематики)
розробка

авторських

макетів

здійснюється

власними

силами

редакційних

відділів

видавництв з консультаціями від профільних спеціалістів. Редактор-картограф повинен
бути фахівцем у
хист,

розуміти

багатьох галузях географічної науки, мати творчі здібності і художній
сучасні

комп’ютерні

технології.

Знаючи

можливості

векторної

та

растрової графіки редактор може повніше реалізувати свої творчі задуми користуючись
широкими можливостями комп’ютерної графіки. Отримуючи вищу географічну освіту
редактор має продовжувати вдосконалюватись на виробництві.
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Додрукарська підготовка оригінал-макетів карт
Кольорова модель CMYK
Модель RGB є методом візуального синтезу зображення на екрані трьома
кольорами (Red, Green, Blue), після змішування яких отримують необхідний відтінок. Це
адитивна кольорова модель – кольори отримують шляхом додавання (від англ. addition)
до чорного.

CMYK - субтрактивна (первинні кольори віднімаються від білого при відбитті
падаючого світла) схема формування кольору, що використовуються перш за все у
поліграфії, являє собою розподілення чотирьох кольорів (Cyan, Magenta, Yellow, blacK)
для реалізації сіток зміщення, котрі розподіляють точки зі змінною густиною і розміром
на "листку паперу".
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Саме в кольоровій моделі CMYK мають бути всі оригінал-макети, котрі Ви
надаєте. Розрядність – 8 біт на канал (RIP-програма некоректно оброблює зображення з
16 і більше бітами на канал).
Використання інших кольорових моделей (RGB, Gray, CIE Lab, Index…) не
допускається через ряд причин. Так, наприклад, кольорова модель RGB має по багатьом
кольорам більш ширший діапазон (може відобразити більш насичені кольори і відтінки),
ніж типовий діапазон кольорів CMYK. Деякі кольори з RGB-палітри неможливо
передати на друку без використання спеціальних фарб і/або матеріалів.
В ідеалі, всі макети, що розроблюються під друк, мають з самого початку
використовувати лише CMYK-кольори. Якщо ж з тих чи інших причин Ваш макет
виконаний у моделі RGB – переведіть його в CMYK. Зробити це досить просто будьякій програмі. В програмі Adobe Photoshop достатньо виконати команду Изображение >
Режим > CMYK (Image > Mode > CMYK). Нижче на малюнку показано, як має макет
під друк у Adobe Photoshop CS2.

Виконав таку просту операцію, Ви відразу ж побачите, змінився чи не змінився
Ваш макет. Як правило, переведення з RGB в CMYK для більшості кольорів і відтінків
не внесе помітних змін, проте деякі кольори можуть помітно змінитися (наприклад,
колір R:0/G:255/B:0 або R:0/G:255/B:255; вони ніколи не будуть на друку такими, якими
Ви їх бачите на екрані).
Растрові макети у форматі TIFF
Растровий формат TIFF (від англ. Tagged Image File Format) являє собою
побітовий масив значень точок зображення, на відміну від формату BMP підтримує 3 і
більше каналу для кожної точки (тобто не тільки моделі Gray и RGB, а і CMYK,
Index, CIE Lab, з можливістю збереження інформації про прозорість (альфа-канали)),
підтримує збереження багатошарових зображень.
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Початково формат був розроблений компанією Aldus у співпраці з Microsoft.
Власник специфікацій (Aldus) у подальшому об’єдналася з Adobe, яка зараз володіє
правом на використання цього формату.
Файли формату TIFF мають розширення .tif чи .tiff.
Формат

TIFF

підтримує

файли

без

компресії

і

компресію

по

наступним

алгоритмам: PackBits, LZW, ZIP, H.264 (MPEG-4 Part 10, чи AVC), JBIG (JBIG1, JBIG2
– застосовується для чорно-білих зображень), JPEG (Joint Photographic Experts Group,
алгоритм компресії з втратою якості), CCITT Fax.
При збереженні Ваших макетів у форматі TIFF ми наполегливо рекомендуємо
використовувати саме LZW-компресію. Використання інших типів компресії для макетів
не рекомендується.
LZW-компресія у форматі TIFF реалізована на основі універсального алгоритму
стиснення даних без втрат LZW (автори Абрахам Лемпель (Abraham Lempel), Якоб Зів
(Jacob Ziv) і Террі Велч (Terry Welch)). Він був опублікований Велчем у 1984 році, як
покращена реалізація алгоритму LZ78, опублікованого Лемпелєм і Зівом у 1978 році.
Алгоритм розроблений так, щоб його можна було швидко реалізувати, але він не
обов’язково є оптимальним, оскільки не проводить ніякого аналізу вхідних даних. В
1987 році алгоритм став частиною стандарту на формат зображень GIF. Він також
опціонально використовується у форматі TIFF. Сьогодні реалізація алгоритму міститься
у програмі Adobe Acrobat.
При збереженні макетів необхідно звести всі шари (слої) в один. У програмі
Adobe Photoshop виконати зведення досить просто: Слой > Выполнить сведение (Layer
> Flatten Image). Як результат, у вас має вийти один зафіксований шар, як показано на
малюнку нижче.

Зводити всі шари в один зафіксований і відключати альфа-канали необхідно для
коректної обробки файлів RIP-програмою. В противному випадку прозорість, для
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прикладу, розпізнається програмою не як додатковий 5-й канал, а як перший канал з 4х наступних.
Далі на малюнках показаний процес збереження файлів у TIFF-формат в програмі
Adobe Photoshop CS2 (9).

Увікні "Сохранить как" не повинно бути таких галочок, як "Альфа-каналы"
(прозорість; якщо галочка є – просто зніміть її), "Слои" (якщо є – значить шари не
були зведені в один і/чи не зафіксовані; можна просто зняти галочку), "Плашечные
цвета". В англійській версії ці галочки підписані як "Alpha Channels", "Layers" и "Spot
Colors" відповідно.
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У вікні "Параметры TIFF" ("TIFF Options" для англійської версії) в блоку
"Сжатие изображения" ("Image Compression") поставте пункт LZW. У блоку "Порядок
пикселей" (у версіях Adobe Photoshop 7 і нижче цей параметр не доступний) оберіть
"Чередованый (RGBRGB)". У блоку "Формат" ("Byte Order") поставте IBM PC. Якщо
всі шари були зведені в один, блок "Сжатие слоев" ("Layer Compression") буде
недоступним. Якщо Ви все ще не звели шари, відмітьте пункт "Удалить слои и
сохранить копию" ("Discard Layers and Save a Copy").
Завжди виконуйте макет у масштабі 1:1 (один до одного). Тобто, якщо у вас,
наприклад,

біллборд

формату

6х3

м,

виконав

команду

Изображение

>

Размер

изображения (Image > Image Size) в блоку "Размер печатного оттиска" ("Document Size")
має стояти розмір 600 см по ширині і 300 см по висоті.
Що стосується роздільної здатності (пункт "Разрешение" чи "Resolution" в
англійській версії), його значення можете обирати на свій розсуд. На практиці, це
значення може коливатись в межах від 36 до 300 dpi (dot per inch – точок на дюйм)
при масштабі 1:1. 36 dpi часто застосовують до макетів біллбордів, а виставляти
значення більше 300 dpi не варто – навіть друк з фотографічною якістю не зможе
передати всю деталізацію такого макета.
Роздільна здатність макету не пов’язана з роздільною здатністю друку. Так, якщо
картинка друкуватиметься з роздільною здатністю 720х720 dpi, виставляти 720 dpi у
файлі не потрібно. Достатньо буде 300 dpi, а то і більш низького значення.
Використання макетів у растровому форматі JPEG (розширення файлів .jpg і
.jpeg) допускається лише у самих крайніх випадках – наприклад, у Вас немає змоги
принести макет чи передати диск, а макет у форматі TIFF завеликий для пересилки
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електронною

поштою.

Користуватися

цим

форматом

у

звичайних

умовах

не

рекомендується: формат використовує компресію з втратою якості, до того ж іноді для
формату JPEG невірно розраховується фізичний розмір (входячи з відношення кількості
точок до роздільної здатності).
Векторні макети у форматі EPS
Векторні макети готують у форматі EPS (Adobe Illustrator). Цей формат, як і
TIFF, підтримується RIP-програмами. Макет має бути у масштабі 1:1.
Не рекомендовано готувати векторні макети у форматі CDR (CorelDRAW). Дана
програма проста у використанні, але має ряд причин виникнення проблем: не завжди
вірна передача кольору на екрані монітора; можливість одночасного використання як
CMYK, так і RGB-кольорів призводить до викривлення останніх при експорті; не
завжди коректна робота з ефектами.
Загальні вимоги до матеріалів.
Замовлення, що подається до друку, повинно супроводжуватися роздруківками.
Роздруківки повинні бути зроблені з останньої версії файлу й підписані. Для макетів,
що містять не-CMYK фарби, обов`язкова наявність підписаної роздруківки по кольорах
(separated).
 Якщо макет багатосторінковий, то роздруківки повинні бути скріплені в тому порядку,

у якім сторінки будуть іти в кінцевому виробі. Бажано надавати роздруківки в масштабі
1:1.
 Якщо макет – складна конструкція (наприклад, коробка), то необхідно надати макет

кінцевої продукції. Можна в масштабі.
 Якщо макет підготовлений у програмі Illustrator, слід розміщувати одну сторінку

макета в одному файлі; розмір документа при цьому повинен рівнятися розміру готової
продукції.
 У назві файлів і папок слід використовувати тільки латинські букви.
 Неприпустиме використання ліній з товщиною менш 0.25 pt (0.1 мм). Не

використовуйте лінії з атрибутом Hairline.
 Лінії й графічні елементи товщиною менш 0.5 pt, текст розміром менш 9 pt повинні

бути підготовлені в один колір.
 По можливості уникайте використання ефектів прозорості, тіней, лінз у векторних

ілюстраціях і файлах верстки.
 При створенні зображення з більшою кількістю складно розташованих ілюстрацій

доцільно використовувати одну фонову ілюстрацію більшого формату, зібрану засобами
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Adobe Photoshop, замість однієї або декількох ілюстрацій з контуром, накладених на
фон.
 При необхідності використання у верстці ілюстрацій, створених у спеціалізованих

програмах, що не підтримують модель кольорів CMYK (діаграм, таблиць), слід
перевести їх у векторний (або растровий) формат EPS (TIFF) і відповідну модель
кольорів (CMYK або Grayscale). При цьому обов`язково перевірте коректну конвертацію
елементів чорного кольору (вони повинні складатись тільки з К-складової). Діаграми
краще виготовляти засобами програм векторної графіки з прямим набором тексту
таблиці в програмі верстки.
 Не використовуйте системні шрифти.
 Неприпустиме використання шрифтів менш 6 pt, а також уникайте написання текстів

“виворіткою” на плашках, що полягають із декількох кольорів.
 Не розміщуйте дрібні елементи “виворіткою” на плашках, що складаються із декількох

кольорів.
 Для видань, що зшиваються на скобу, при підготовці макета необхідно передбачати

ефект виштовхування внутрішніх зошитів. Зменшення розміру внутрішніх сторінок
необхідно уточнювати в друкарні, воно визначається залежно від товщини видання та
використовуваного паперу.
 Цільні зображення не можуть бути поміщені на розвороті, що друкується на різних

типах паперу. Особливо це стосується макетів розвороту обкладинки й внутрішнього
блоку виробу. А якщо ні, то друкарня не гарантує відсутність помітного разнотону.
Вимоги до файлів верстки.
1. Розмір документа (ширина й висота) у програмі верстки повинен бути рівним обрізному
формату готової продукції.
1. Усі елементи, які підходять до країв сторінки, повинні виходити за її межі на 3 мм,
для обкладинки – 5 мм (мати запас «на виліт»).
2. Елементи верстки усередині сторінки повинні підходити до країв сторінки не ближче,
чим на 4 мм ( для важливих елементів цю відстань краще збільшити до 7 мм). У
корінці виробів для клейового скріплення – 8-10 мм.
3. Елементи сторінки повинні мати орієнтацію відповідно до готового виробу.
4. Неприпустиме використання файлів із зв`язаною графікою, що мають, однакові імена і
лежать у різних папках (це приводить до підміни всіх однойменних файлів на якийсь
один).
5. Не включайте копії ілюстрацій у файл верстки.
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6. Не масштабуйте растрові ілюстрації в програмах верстки. А також не використовуйте
повороти, нахил і "дзеркало". Усе це краще зробити з ілюстрацією при її підготовці.
7. У файлі верстки сторінки повинні йти підряд. Немає необхідності сполучати останню
сторінку з першої. Намагайтеся не розбивати багатосторінкову публікацію на файли, що
містять 2-3 сторінки.
8. При створенні макета із клейовим кріпленням обкладинку слід розміщати в окремому
файлі у вигляді готових розворотів (4-1 і 2-3) з урахуванням корінця виробу й
спеціальних відступів під клей на розвороті 2-3.
9. Ураховуйте, що у виробах клейового кріплення частина сторінки стає невидимою. Тому
ілюстрації, розміщені на розвороті, повинні зсуватися таким чином, щоб компенсувати
даний ефект. Для сторінок усередині виробу необхідно зсувати на 4 мм на кожну
сторінку, а для першого й останнього розвороту - на 7 мм.
10. Не можна поміщати у верстку ілюстрації за допомогою команд Copy/Paste. Тільки
засобами програм верстки (Get Picture, Place Image).
11. Якщо ви використовуєте нестандартні додаткові модулі при роботі з версткою – не
забувайте передавати їх разом з електронним макетом.
12. Ілюстрації, використані у верстці, повинні бути оновлені перед записом на носій.
13. Програми Coreldraw!, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop і Macromedia Freehand не є
програмами верстки документів. Їх можна використовувати тільки як програми для
підготовки растрових та векторних ілюстрацій.
Растрові ілюстрації.


Усі растрові ілюстрації повинні бути в колірних моделях CMYK, Grayscale, або

Bitmap. При використанні колірних моделей Duotone і Multichannel Ви повинні чітко
представляти, що саме Ви прагнете одержати в результаті, а також обов`язково
повідомити про наявність таких файлів.


Роздільна здатність растрових ілюстрацій повинна бути не менше 225 dpi для

растрових (кольорових і grayscale) ілюстрацій, а для штрихових (bitmap) – не менш 600
dpi. Для досягнення оптимальної якості рекомендована роздільна здатність растрових
ілюстрацій повинна бути відповідна лініатурі растра, помноженій на коефіцієнт 1.5-2.


Зміна розмірів растрової графіки (масштабування) у програмі верстки

допускається в межах +- 10 - 12%.


Для зв`язаних файлів растрової графіки припустиме використання тільки трьох

форматів: TIFF, Photoshop EPS, Photoshop DCS 2.0.
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Записувати файли у формат Photoshop DCS 2.0 можна тільки у випадку

використання в такому файлі додаткових кольорів. Помніть, що при використанні цього
формату не можна створювати композитні Pdf-файли із програм Quarkxpress і Adobe
Pagemaker.


При використанні формату Photoshop DCS 2.0 установите в опціях наступні

значення Preview - TIFF (8 bit/pixel), DCS - Single File with Color Composite (72
pixel/inch), Encoding - JPEG (maximum quality) або Binary ( для моделей Duotone і
Multichannel).


Опції Include Halftone Screening і Include Transfer Function повинні

використовуватися тільки якщо Ви чітко представляєте, що прагнете одержати в
результаті. При здачі макета обов`язково повідомляти про використання даних опцій.


При використанні формату Photoshop EPS опція Encoding повинна бути

встановлена як Binary або JPEG (maximum quality).


При використанні обтравочных контурів файл необхідно зберігати у форматі

Photoshop EPS.


Обтравочний контур у файлі повинен бути збережений як Clipping Path з flatness

1 device pixel.


Обтравочний контур повинен виконуватися тільки у вигляді окремого шляху

(Path).


Ілюстрації не повинні містити додаткові шари, канали, невикористовувані

додаткові кольори, невикористані обтравочні контури.


При роботі в Pagemaker краще використовувати зв`язану растрову графіку у

форматі TIFF .


Передача у вигляді файлу верстки або використання в самій верстці ( за

винятком Adobe Indesign і Quarkxpress v.7.х) файлів растрової графіки у форматі
Photoshop (.PSD) неприпустимі.
Векторні ілюстрації.


Усі векторні ілюстрації повинні бути в колірних моделях CMYK або Grayscale,

крім випадків друку не-CMYK фарбами.


Для файлів векторної графіки, що поміщаються у верстку, використовується

формат EPS.


При роботі в Adobe Illustrator опція Output Resolution повинна дорівнювати

роздільній здатності вивідного обладнання (але не менш 1200 dpi).
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При створенні в Coreldraw! елементів із градієнтами опція Steps обов`язково

повинна бути рівна 256.


При експортуванні графіки з Coreldraw! слід використовувати формат Eps-

encapsulated Postscript з наступними опціями: Export text as Curves, 8 bit color Preview
72 dpi, 256 fountain steps, Bounding Box Objects, Send bitmap as CMYK.


Уникайте багаторазово вкладених EpsаІлюстрацій (EPS завантажили у файл

графіки, з якого зробили інший EPS, який завантажили у верстку, з якої... і т.д.).


Уникайте розташування у векторні ілюстрації файлів растрової графіки.



Якщо не вдається уникнути розташування у векторних ілюстраціях файлу

растрової графіки, то не можна використовувати опцію Link, можна використовувати
тільки Place.


Не розміщайте растрові зображення типу Bitmap як Clipping Mask, пофарбовані в

Illustrator.


Неприпустиме розташування у векторних ілюстраціях растрової графіки у форматі

EPS DCS.


При розташуванні тексту по складному шляхові (кривій) – використовуйте

функцію Fit Text to Path. Необхідний шлях (крива) повинен розташовуватися в межах
рамки із зображенням. При цьому кривій шляху привласнюється опція «Outline: None»,
текст і шлях – розділяти не потрібно (No Separate).


У програмі Adobe Illustrator опція Document Raster Effect Settings повинна бути

встановлено в High (300 ppi).


Обов`язково виконуйте команду Flatten Preview для перевірки правильності

використання прозрачностей і тіней в Adobe Illustrator.


Покажчик Raster/Vector balance команди Flatten Transparency повинен бути

встановлений у значення “Vector 100%”.


У фінальних векторних файлах усі використовувані шрифти повинні бути

переведені в криві. Файли не повинні містити прозоростей ( повинна бути
відпрацьована функція Flatten Transparency).
Шрифти.


Користуйтеся перевіреними ліцензійними шрифтами.



Не використовуйте системні шрифти (Arial, Times New Roman, Chicago, Courier,
Helvetica, Palatino і т.д.).



Усі використовувані в роботі шрифти і їх накреслення (навіть якщо вони не
використовуються у верстці) повинні бути надані разом з файлами верстки/графіки.
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Накреслення Bold, Italic, Outline ит.буд. повинні відображатися засобами самого шрифту,
а не засобами програми верстки.



При передачі Postscript шрифтів не забувайте обох шрифтових файлу (.pfm і .pfb на РС;
Postscript font і Suitcase в Macos).



При створенні векторного EpsаФайлу слід використовувати установки, що переводять
шрифти в криві.



Краще використання Postscript шрифтів, небажане використання неперевірених,
власноруч виготовлених або відредагованих шрифтів.



Не рекомендується змішувати в одній роботі Truetype і Postscript шрифти.



Не можна використовувати шрифти Postscript і Truetype зі співпадаючими іменами.



При використанні програм типу Adobe Type Manager Deluxe 4.х перевіряйте вміст і
активізацію наборів шрифтів (sets); уникайте одночасної активізації однойменних
Postscript шрифтів, що перебувають у різних наборах.



Переконайтеся, що імпортовані у файл верстки файли EPS не містять шрифти.



Для перевірки коректності використаних шрифтів використовуйте тільки принтери, що
мають опцію друку Postscript.



Якщо програма, у якій робилася ілюстрація, дозволяє перевести шрифти в криві, то
краще так і зробити.
Вимоги до Pdf-файлів.


Зручний,

безпечний

формат

передачі

даних.

Для

створення

такого

файлу

використовується Acrobat Distiller. Настроювання Acrobat Distiller можна одержати у
співробітників компанії. Усі сторінки одного видання повинні бути згенерировані з
використанням однакових параметрів.


Файл

створюється

композитним.

Використання

кольороподіленого

(

пренсепарованого) файлу припустиме тільки при друку фарбами, відмінними від CMYK.


Pdf-файли повинні бути версії 1.3. Файл не повинен містити розворотів ( за

винятком обкладинок видань із клейовим скріпленням).


Pdf-файли не повинні містити прозоростей (transparency).



Масштаб Pdf-файлу 1:1. Trimbox повинен відповідати післяобрізному формату

виробу та бути відцентрованим відносно Mediabox.


Розмір сторінки в PDF – однаковий для всіх сторінок, відповідає ширині й

висоті післяобрізного формату виробу, збільшеним на 25мм.


Pdf-файл повинен містити в собі всі ілюстрації й шрифти, використані при

верстці.
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Pdf-файл повинен містити мітки різу й інформацію про номер кожної сторінки.

Registration marks offset повинен бути рівний 16 pt.


Кольороподілений Pdf-файл повинен містити інформацію про колір.



Pdf-файл не повинен містити інформацію про лініатуру, Icc-профілі й Opi-

посилання.


Pdf-файл не повинен містити коментарів, створених засобами Adobe Acrobat. Не

рекомендується редагування Pfd-файлу засобами Adobe Acrobat.


Pdf-файли

не

повинні

містити

сторінок

або

фарб,

які

не

будуть

використовуватися при друку.


Шаблон для імен файлів: 0001-0012_ххх_04.pdf, де: 0001-0012 – номера сторінок

у даному файлі ( згідно з реальною нумерацією у виданні), ххх – назва видання. 04 –
порядковий номер видання.


Pdf-файл

може

містити

будь-яку

кількість

сторінок

видання

за

умови

проходження їх підряд.


Вимога: не можна створювати Pdf-файли модулями, вбудованими в програми

верстки/ілюстрування. Такі файли в роботу ухвалюються тільки після попередньої
перевірки співробітниками друкарні.


Вимога: при використанні формату графічних файлів EPS DCS категорично

забороняється робити композитний Pdf-файл із програм верстки Quarkxpress і Adobe
Pagemaker.
Робота з кольором.


Усі кольори в макеті повинні бути в колірній моделі СМУК, Grayscale або Bitmape. За
винятком випадків друку з використанням додаткових фарб.



Неприпустиме використання інших моделей (RGB, Indexed colors, Lab ит.п.). У файлі
верстки всі кольори елементів повинні мати тип Process, а не Spot або Tint і мати
атрибут Separation ( за винятком випадків, коли колір – додаткова фарба, яка буде
друкуватися).



Додаткові фарби повинні бути чітко визначені і не мати атрибут Separation.



Якщо в макеті присутні додаткові фарби – слід використовувати для таких фарб тільки
бібліотеки Pantone, вбудовані в програми верстки й дизайну.



Список кольорів не повинен містити не використовувані кольори.



Неприпустиме перевизначення основних кольорів (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White).



Задаючи процентні значення складових кольори, звіряйтеся з альбомом для даного
способу друку й використовуваного матеріалу, щоб мати уяву про реальний відтінок.
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При використанні кольорів Pantone усі об`єкти цього кольору повинні бути описано в
шкалі одного типу.



При роботі в Pagemaker і Adobe Indesign не можна використовувати в якості білого
кольору колір паперу (paper), а створити новий колір White (process, 0%C 0%M 0%Y
0%K).



Total Ink не повинен перевищувати значення 320% для листового друку.



Якщо в макеті є висічка, вибірковий лак, перфорація, біговка, то такі елементи повинні
мати власний додатковий колір ( у жодному разі не в палітрі СМУК) і мати атрибут
overprint.



Якщо Ви прагнете задати складний чорний колір (superblack), ми рекомендуємо
наступне співвідношення: C – 60%, M – 40%, Y – 30%, K – 100% або C – 40%, M –
0%, Y – 0%, K – 100%. Чорні графічні елементи великої площі й текст більше 24 pt
не повинні складатися з однієї К-складової. При цьому сумарна кількість фарби не
повинна перевищувати 320%. Баланс сірого – значення СМY – 50%/40%/40% повинні
відповідати чорному 50%.



Якщо в роботі використовуються об`єкти з атрибутом overprint, слід повідомити про це
при здачі макета. За замовчуванням із усіх елементів знімається атрибут overprint і
встановлює тільки для елементів чорного кольору (100% Black).



При

використанні

додаткових

кольорів

у

макеті

необхідна

наявність

додаткової

роздруківки елементів, пофарбованих у даний колір.
Трепінг і оверпринт.


Якщо в наданій роботі був зроблений трепінг (вручну або в спеціалізованій

програмі)

необхідно

попередити

про

це

співробітників

репроцентру

й

Вашого

менеджера. Бажано прикласти супровідний документ із описом проведених Вами дій.


Пам’ятайте, що за замовчуванням наші співробітники атрибут Overprint знімають

із усіх елементів макета й присвоюють тільки для об`єктів чорного кольору. Тому
обов`язково повідомляйте про використання цієї функції в нестандартних ситуаціях.


Дрібним об`єктам із заповненням тільки кольором Black або контуром такого

кольору необхідно призначати атрибут Overprint.


Атрибут Overprint обов`язково повинен бути присвоєний тексту, що має колір

Black.


Стежте, щоб атрибут Overprint не був включений для об`єктів світлих відтінків. І

в жодному разі не був включений для об`єктів білого кольору.
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Обов`язково



попереджайте

про

наявність

об`єктів

із

встановленими

Вами

атрибутом Overprint.
Звертайте увагу на значення трепінга для об`єктів, які автоматично виставляють



програми верстки й створення ілюстрацій – вони бувають некоректними.

ТЕМА 5. ФОТОФОРМИ (ФФ) В ПОЛІГРАФІЇ
Фотонабірний апарат (ФНА) є пристроєм, який дозволяє створювати фотоформи,
часто звані просто плівками. Фотоформи використовуються для друку тиражів або
виготовлення друкарських форм. Технологія створення друкарської продукції, в якій
використовуються плівки, одержала назву Computer-to-Film (CtF). В даний час з'явилися
пристрої (ФНА), що дозволяють створювати певні типи друкарських форм. Така
технологія

поліграфічного

виробництва

носить

назву

Computer-to-Plate

(CtP).

Для

позначення цих двох типів пристроїв, а також їх комбінації в англійській мові
використовують

слово

FNA_Lab_files/ImageSetter

(будівник

зображень).

Звичайно

Класифікація ФНА здійснюється за способом закріплення плівки. Виділяють наступні
типи ФНА:
1.

Капстановые (стрічково-протяжні);

2.

З внутрішнім барабаном;

3.

Із зовнішнім барабаном.

Капстанові ФНА в процесі роботи відмотують плівку і натягують її між валами
(capstan), барабанні — намотують плівку на барабан (всередині або зовні) і закріплюють
її

за

допомогою

вакуумного

приводу.

Формування

зображення

(експонування)

відбувається за допомогою світлового променя, що фокусує на фотоплівці пляму малого
розміру. В даний час як джерело світла використовуються газові або напівпровідникові
лазери (діоди). У капстанових пристроях лазерна гармата жорстко закріплена і може
здійснювати тільки поворот. Спеціальна система дзеркал і призма дозволяють відхиляти
промінь в напрямі, перпендикулярному руху плівки. У барабанних пристроях лазер
рухається

упоперек

плівки

і

за

допомогою

дзеркала,

що

обертається,

промінь

відхиляється уздовж діаметру барабана. Основна перевага барабанного ФНА полягає в
тому, що при будь-якому положенні лазера промінь падає під прямим кутом до
поверхні. Це дозволяє добитися постійного і правильного розміру лазерної точки.
Експонування здійснюється в темряві для уникнення засвічення фотоформ. Чутливість
плівки залежить від типу лазера. Наприклад, червоночутлива плівка (HN) має діапазон
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630-670 нм, гелій-неоновий лазер (HS) — 633 нм. Чим менша довжина хвилі, тим
менше точка і тим краще якість.
З появою мови опису растрових смуг Post Script весь технологічний процес
розділився на: RIP і апарат фотонабору, що іменується в ужитку як Imagesetter.
Фотонабір «пояснюється» з RIP-ом на Post Script-е. Post Script Level 1 є початковим і
описує тільки текст і зображення в чорно-білому діапазоні. Post Script Level 2 і 3 —
описують вже і колір. Тепер же ці дві останні модифікації є основою в технологічній
лінії додрукарських процесів.
За якістю барабанні пристрої перевершують стрічково-протяжні, які в свою чергу не
завжди надійно працюють. Тут справа не в технічній справності, а в типі конструкції.
Плівка протягується безперервно, в зв'язку з чим можуть виникати деякі «казуси», які
потім можуть обернутися серйозними неприємностями. Мається на увазі перекіс під час
протяжки плівки. Через це експоноване зображення знаходитиметься не паралельно
щодо торця фотоформи. Так само при тривалій роботі фотонабору може виникати іншої
дефект — розтягування плівки від температури і нерівномірна швидкість перемотування.
Наслідкои цих процесів є неточне накладення фарб при друці. Для оцінки цих
параметрів

використовують

поняття

повторюваності

—

максимальної

розбіжності

елементів зображення на послідовно виведених однакових плівках. Повторюваність
капстанових пристроїв досягає 25 мкм, а барабанних 5 мкм. Цю перевагу можна
продемонструвати тільки на високоточному друкарському устаткуванні. Фотонабір — це
складний комплекс процесів, що має важливість, а відповідно і високий ступінь
відповідальності при підготовки фотоформ. Ці процесом займаються фахівці препрессінженери, в чиї обов'язки входить контроль і відстежування кожного з етапів роботи
ФНА. Ви одержуєте звичайно готові фотоформи і часто не цікавитеся процесом,
завдяки якому ви їх одержуєте. Препресс-інженери — такі ж люди і мають властивість
помилятися. Тому контроль за висновком частково лежить і не вас, бо питати будуть з
вас.
Про терміни
Спершу вточнимо основні поняття: фотоформа і друкарська форма.
Фотоформа в поліграфічних технологіях це образотворчий ілюстраційний або
текстовий
(зображення

одноколірний
на

прозорій

негатив
основі)

або
з

діапозитив,
метою

підготовлений

виготовлення

підготовці оригіналу видання до поліграфічного відтворення.

для

друкарської

копіювання
форми

при
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До фотоформ необхідно віднести не тільки фотозображення, але і зображення,
виготовлені на прозорих матеріалах з використанням непрозорих фарб (матеріалів),
наприклад, креслення, виготовлені тушшю на прозорій плівці, що не деформується, або
діапозитиви, виготовлені на прозорій плівці лазерним принтером.
(Діапозитив

це

позитив

(позитивне

зображення),

виготовлений

на

прозорій

підложці.)
Друкарська форма це поверхня пластини (плити або циліндра), виготовленої з
різних матеріалів. Як матеріал може служити світлочутливий шар або фотополімер, а
також поверхня металу, пластмаси, паперу, дерева, літографського каменя. Друкарська
форма служить для створення

і

збереження

зображення у

вигляді ділянок, що

сприймають друкарську фарбу (друкарські елементи) і що не сприймають фарбу
(пробільні елементи) та передають її на запечатуваний матеріал або передавальну ланку,
наприклад, офсетний циліндр, тампон, в процесі друку.
Класифікація фотоформ
Залежно від класифікуючої ознаки фотоформи діляться:
1. за виглядом зображення на фотоформі: на негативні і позитивні фотоформи;
Негативне

зображення

це

зображення,

зворотне

по

тонопередачі

(градації,

оптичній щільності) оригіналу. Позитивне зображення це зображення, ідентичне по
градаційних параметрах оригіналу.
2. за характером зображення на фотоформі: на штрихові, растрові, півтонові,
комбіновані фотоформи;
Півтонове зображення це площинне зображення, що складається з мікроелементів,
кожний з яких може мати одне з теоретично нескінченної кількості рівнів яскравості
(оптичній

щільності).

Півтонове

зображення

має

проміжні

перехідні

тони

між

найтемнішою і найсвітлішою ділянками. Чим менше кількість півтонів, тим більш
контрастне півтонове зображення і, якщо півтони відсутні (аналог - bitmap), зображення
-

штрихове.

Штрихове

зображення

це

площинне

зображення,

що

складається

з

елементів, які можуть мати тільки один рівень яскравості (оптичній щільності) по
відношенню до фону. Наприклад, креслення, графічні малюнки, зображення, виконані
лініями, текст.
Всі вимоги, які пред'являються до штрихових фотоформ, відносяться і до
чисто текстових фотоформ.
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Штриховий

діапозитив

це

штрихове

зображення

пряме

(співпадаюче)

по

тональності і виготовлене на прозорій основі. Растрове зображення це площинне
зображень, складається з растрових елементів (мікроштрихів).
3. за полярностю зображення на фотоформі на: прямі (читані) і дзеркальні
(нечитані) фотоформи;
за

4.

способом

виготовлення

на:

фотографічні,

гравіровані,

викреслені,

намальовані, електронні в цифровому вигляді фотоформи;
Фотографічне зображення це чорно-біле або кольорове зображення, що отримане
шляхом фотографування і служить видавничим оригіналом, фотоформою або проміжним
зображенням.
Гравірування - створення і коректура зображення на формовому матеріалі ручним,
механічним шляхом за допомогою різця, штихеля або лазерним променем. Як правило,
гравірування

використовується

для

виготовлення

друкарських

форм

для

способу

металографії, для гравірування формових циліндрів для способу глибокого друку і дуже
рідко при виготовленні фотоформ механічним способом на клішографах або уручну авторські друкарські форми, наприклад металографічні. Після винаходу "сухих плівок"
гравірування лазерним променем застосовують для виготовлення фотоформ способом
випалювання.
за

5.

одноаркушеві.

технологічністю
Одноаркушеві

готових

фотоформи

фотоформ

на:

виготовляють

монтажні
на

могутніх

фотоформи

і

комп'ютерних

видавничих системах з використанням технології електронного монтажу окремих смуг
видання відповідно до схеми розкладки і спуску смуг по формату друкарського листа
друкарської машини.
Основні вимоги до фотоформ
На штрихових фотоформах є тільки дві градації тону: у ідеальному випадку максимально чорний (непрозорий) і максимально прозорий, тобто мають бінарний
характер і лише два значення оптичної щільності пропускання - мінімум (не більше
0,04 - 0,06) і максимум (не меншого 3,60). Навпаки, півтонові фотоформи мають
аналоговий характер, і тон може мати будь-яку величину оптичної щільності між
мінімумом і максимумом - від білого через сіре, до чорного.
Певні обмеження на окремі параметри фотоформ накладають і особливості
подальшої

ланки

друкарської форми.

технологічного

ланцюжка

репродукції

-

процесу

виготовлення
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Оскільки

будь-яка

фотоформа

-

це

зображення,

то

до

всіх

фотоформ

пред'являються загальні вимоги до якості, а саме:
1) Розмір зображення на фотоформі повинен бути рівний заданому розміру
репродукції. Допустимі відхилення - не більш ± 0,05 мм.
2) Зображення повинне бути візуально різким за всією площею фотоформи.
3) На зображенні не повинно бути вуалі, плям, подряпин і сторонніх прозорих і
непрозорих крапок, а також заломів основи фотоплівки.
4) Зображення повинне розташовуватися по центру листа фотоплівки. Відстань
від краю зображення до краю фотоплівки повинна бути не меншого 1,5 см.
5) Зображення повинне мати за всією своєю площею однорідний ахроматичний
(нейтрально сірий) тон.
6) Зображення для виготовлення друкарських форм офсетного друку повинне
бути на фотоформі дзеркальним (нечитаним) по відношенню до оригіналу. Для способів
високого класичного і глибокого друку зображення на фотоформі повинне бути прямим
(недзеркальним, читаним) по відношенню до оригіналу.
Штрихові фотоформи
Штрихові фотоформи повинні мати щільний рівномірний фон нейтральночорного кольору з оптичною щільністю не меншого 2,00, якщо фотоформа негативна.
При цьому оптична щільність прозорих ділянок повинна бути не більше 0,06.
Інтервал оптичної щільності непрозорих і прозорих елементів штрихового
зображення повинен бути не нижче 2,50 (для офсетного друку) і не меншого 4,00 (для
флексографічного

друку)

при

щільності

вуалі

не

більше

0,06,

якщо

фотоформа

діапозитивна. Підложка для фотоформ, призначених для виготовлення флексографічних
друкарських форм, повинна бути матова. Це знижує вірогідність появи кільця Ньютона
на друкарській формі.
Растрові фотоформи
Лініатура і конфігурація елементів растру (лінії, крапки) повинні відповідати
заданим значенням.
Кути нахилу ліній растрових структур повинні відповідати заданим кутам, які
визначаються

способом

друку.

Для

одноколірних

відтисків

кут

нахилу

растровій

структурі на фотоформі 450.
На растровому негативі з півтонового оригіналу для одноколірної репродукції
крапки в тінях зображення повинні мати мінімальний розмір 2-6%, а в светах - 95-98%
за наявності відкритих пропусків в світлих півтонах і на відблисках зображення в
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офсетному друці. Вказаний інтервал для мінімального розміру растрових елементів
відноситься до різних способів друку, наприклад, для офсетного способу мінімальний
растровий елемент має мінімальний розмір в інтервалі, а для флексографічного способу
- максимальний.
Інтервал оптичної щільності непрозорих і прозорих елементів повинен бути не
меншого

3,60.

растрованому

Контроль

відтворення

зображенню

півтонової

окремих
шкали,

тонових

полів

прикладеної

до

здійснюється
оригіналу

по

перед

скануванням (фотографуванням).
Процентний

зміст

растрових

полів

фонових

діапозитивів

не

повинен

відрізнятися від заданих значень більш ніж на ±1%.
Растрові кольороподілені фотоформи
Для кольороподілених фотоформ одного комплекту допускається розбіжність
(розкид) розмірів по великій стороні зображення в інтервалі +/-( 0,025) мм.
Величина мінімальної відносної площі растрових елементів на растрових
кольороподілених фотоформах (діапозитивах) для офсетного способу друку повинна бути
не більше 3%, а максимальною: для блакитної фарби - не меншого 95-98%, для жовтої
- не меншого 85-98%, для пурпурної - не менше 85-98%i і для чорної - від 75 до 95%
(залежно від вживаної технології або від ступеня віднімання кольорових фарб).
Для

фотоформ,

виготовлених

на

скануючій

техніці,

структура

рядкової

розгортки не повинна бути візуально помітна.
Розміри растрових елементів на фотоформах для трьох кольорових фарб
одного комплекту на ділянці сірих тонів зображення оригіналу повинні відповідати
вимогам балансу «по сірому» для відповідного способу друку.
Півтонові негативи і діапозитиви
Кольороподілені півтонові негативи і діапозитиви для жовтої, пурпурної і
блакитної фарб, призначені для виготовлення друкарських форм, способу глибокого
друку і фототипії повинні мати мінімальну оптичну щільність 0,40 ± 0,05.
Вимоги тоновідтворення і балансу «по сірому» повинні бути враховані при
визначенні градаційних кривих в процесі виготовлення фотоформи.
Для негативів і діапозитивів, виготовлених на скануючій техніці, структура
рядкової розгортки не повинна бути візуально помітна.
Фотоформи після ретуші
Процес будь-якої ретуші (механічною, хімічною або електронною) не винен
приводити до спотворення зображення на фотоформі.

113

Растрові

елементи

і

штрихи

на

відретушованих

хімічним

способом

фотоформах повинні бути щільними, різкими, без сірого ореолу.
Фотоформи повинні бути добре промиті, сухі і чисті. Мітки для суміщення
повинні бути маленькі і тонкі (0,1 мм), а біля мітки повинна бути вказана скорочена
назва фарби.
Обмазку фотоформ ретушерською фарбою слід виконувати тільки з боку
підкладки.
Важливе і особливе значення в процесі репродукції має монтаж фотоформ,
тобто з'єднання окремих частин (фотоформ) в єдине ціле. При цьому склеюють окремі
фотоплівки із зображеннями тексту, штрихових і півтонових (растрових) зображень, а
також їх фрагментів або наклеюють їх на монтажний лист прозорого пластика.
У зв'язку з бурхливим розвитком цифрових систем обробки інформації з
програмованим
електронними

управлінням
засобами

на

від

персональних

дисплеї

до

комп'ютерів

виготовлення

монтаж

фотоформ,

які

проводять

виводять

на

фотоплівку вже після закінчення монтажу. Такий монтаж називають електронним. Далі
приведені терміни, пов'язані з виготовленням фотоформ на комп'ютерних видавничих
системах.
Електронна

верстка

смуг

-

оформлення

окремих

смуг

видання,

що

проводиться з використанням комп'ютерних видавничих систем. Електронну верстку
контролюють візуально на екрані монітора системи або по твердій копії, отриманої на
принтері.
Електронна ретуш - корекція, що проводиться електронними засобами з
одночасною візуалізацією результатів на екрані монітора комп'ютерної видавничої
системи.
Електронне растрування це один з видів перетворення півтонового зображення в
растрове (мікроштрихове) зображення, здійснюване в комп'ютерних видавничих системах
за спеціальними програмами засобами обчислювальної техніки.
Електронний

монтаж

і

спуск

смуг

у

форматі

друкарського

листа

-

розміщення смуг у форматі задрукованого листа видання електронним способом за
допомогою ЕОМ видавничої системи. Якість і правильність електронного монтажу
контролюють візуально на екрані монітора системи або по твердій копії, отриманій на
принтері.
Комп'ютерний

кольороподіл

(електронний

кольороподіл)

-

кольороподіл,

здійснюваний автоматизованими оптоелектронними засобами (апаратними і програмними)
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за

допомогою

комп'ютерних

видавничих

систем.

З

їх

створенням

комп'ютерний

кольороподіл все більше витісняє, так зване, класичний кольороподіл на основі
аналогових електронних або аналогових оптичних (репродукційні фотоапарати) систем,
забезпечуючи постійне підвищення якості кольороподілу.
Комп'ютерний набір - набір і обробка тексту видання із застосуванням
комп'ютерних видавничих систем, при яких забезпечується виключення рядків, технічне
редагування і коректура тексту, верстка смуг і ін.
Докладніші вимоги до фотоформ для окремих способів друку приведені в
технологічних інструкціях для кожного способу друку і конкретної технології, що
особливо важливе, оскільки в кожному конкретному підприємстві застосовують одну або
декілька технологій. Тому перш, ніж буде оформлено замовлення на виготовлення
фотоформ для майбутнього видання, краще наперед проконсультуватися в друкарні, де
буде розміщено замовлення на друк видання. Це дуже важливо організаційно і
знаходить вираз в економічних і емоційних оцінках.
Етапи контролю помилок
1. Етап вибору програмного забезпечення. Краще не зв'язуватися з ПО, не
призначеним для поліграфічних цілей або таким, що некоректно працює з PostScript.
2. Етап верстки і підготовки матеріалів. Створити і підготувати до друку
публікацію та її складові. Перевірити її на помилки верстки, друкарські помилки.
Підписати (!!!) оригінал-макет у замовника. (Надалі, при можливих розглядах це врятує
вас від будь-яких необґрунтованих претензій).
3.

Етап

кольороподілу.

Провести

кольороподіл,

враховуючи

особливості

і

перенесення кольорів друкарського верстата. Зробити, якщо є можливість, кольоропробу,
і підписати її у замовника.
4. Етап генерації PostScript. Перевірити правильність отриманих PostScript-файлів,
коректність кольороподілу. Бажано роздрукувати їх на принтері для подальшого звірення
з отриманими фотоформами. (Наступні етапи набагато "дорожчі").
5. Етап виведення фотоформ і виготовлення пластин. Перевірити відповідність
отриманих фотоформ і пластин оригінал-макету
6. Етап друку. Проконтролювати з урахуванням зробленої кольоропроби.
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ТЕМА 5.

ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ. ПАПІР ДЛЯ
КАРТОГРАФІЧНОГО ДРУКУ.

Сам по собі факт, що якась суміш, на 90% що складається з води і на 10% з
целюлозних волокон, виливається на нескінченну сітку, обробляється і перетворюється
на папір - вже фантастичний.
Впродовж цього процесу вміст води в суміші постійно зменшується, а волокна
целюлози утворюють міцні зв'язки. Все це потім перетворюється на довгу стрічку, яку
ми звикли називати простим і банальним словом "папір". З вологістю в 20% папір вже
достатньо міцний, щоб її можна було зняти з сітки для подальшого обезводнення і
сушки, де її вологість зменшується до 5-10%.
Якість отримуваного паперу багато в чому залежить від того, що відбувається з
нею до, в час і після процесу сушки. Про все це ви і прочитаєте в цій статті.
Сировина: волокна целюлози
Початок всього процесу виробництва паперу - це целюлоза, яка в основному
проводиться з деревних волокон. Своєю міцністю деревина зобов'язана саме волокнам і
особливому ферменту - лігніну, який зв'язує волокна. В процесі виробництва целюлози
волокна звільняються від лігніну.
Волокна для виробництва паперу можна отримати з різних джерел: м'якої
(хвойною) і твердої (листям) деревини, а також з макулатури і ганчір'я.
Відповідно, різні сорти целюлози мають різні характеристики.
Целюлоза з м'якої хвойної деревини: цей сорт целюлози виготовляється з
деревини їли або сосни. Волокна цих дерев відносно довгі - від 1,5 до 6 міліметрів.
Товщина - 0,04 мм, зміст лігніну - 27%.
Целюлоза з твердої листяної деревини має відносно невелику довжину волокон 0,8 - 2 мм. Зміст лігніну - 21%. Береза і бук - найбільш доступні сорти деревини для
виробництва цього виду целюлози в північній півкулі, тоді як евкаліпт і акація є
важливими джерелами волокон для целюлози в південній півкулі.
Макулатура
Ефективніше
переробці.

використання

Виробники

паперу

паперових

розрізняють

волокон
два

види

можливе

при

макулатури:

їх

повторній

постпромислова

(упаковка устаткування і папір, використовуваний у виробництві) і постспоживча газети, журнали, упаковка товарів народного споживання.
Оскільки

перероблені

волокна

постійно

зношуються,

виробництво

паперу

з

макулатури вимагає вливання свіжих волокон. Якість і ціна перероблених волокон
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коливаються залежно від їх "свіжості". Чим вище вміст свіжих волокон в папері, тим
вона

міцніша.

Якість

постпромислової

макулатури

зазвичай

вище

постспоживчої.

Використовуючи макулатуру хорошої якості, виробник сьогодні може виробляти папір з
високими показниками білизни й міцності, яка добре поводиться при друці.
Ганчір'я
Сьогодні нам здається, що людство з моменту винаходу паперу використовувало
деревину. Насправді до середини XX сторіччя ніхто навіть і не думав про дерево як
про джерело паперових волокон. Ганчір'я на той час було, напевно, єдиною сировиною
у виробництві паперу. Сьогодні бавовняні волокна використовуються при виготовленні
високоякісного паперу, а також для деяких сортів архівних паперів.
Проміжний продукт: паперова маса
Паперова маса проводиться шляхом звільнення деревних волокон від лігніну за
допомогою хімічних або механічних процесів.
Виробництво хімічної целюлози (Chemical pulp)
При виробництві хімічних сортів целюлози деревина спочатку розмелюється на
дрібні тріски, які потім варяться разом із спеціальними хімічними добавками, що
видаляють лігнін. Існує два способи хімічної обробки целюлоза, в результаті якої
виходять два різних види целюлози.
Сульфатна целюлоза. З самої назви виходить, що деревина вариться в лужному
розчині (звичайно це суміш сульфата натрію). Як сировина зазвичай використовується
ялина, сосна або береза. В процесі виробництва сульфатної целюлози виділяється їдкий
запах (очевидно, від їдкого натрію), що є великим недоліком, якщо йдеться про
організацію виробництва поблизу населеного пункту.
Сульфітна целюлоза вариться в кислотному розчині. Активною речовиною тут
виступають іони сірководня і металу. Сировиною зазвичай бувають ялина, сосна або
бук.
Після закінчення процесу волокна частково звільняються від лігніну. Целюлоза,
що вийшла, потім промивається, зневоднюється і перекачується по трубі на паперову
фабрику, якщо вона знаходиться поряд, або висушується, упаковується і транспортується
її споживачам.
Через лігнін (його зміст після варива може коливатися в межах 1,5-7%), що
залишився, сульфатна целюлоза зазвичай має коричневий колір, тоді як сульфітна сіро-жовтий.

Після

багатоступінчатого

процесу

вибілювання

залишки

лігніну

віддаляються, і целюлоза набуває білого або злегка сіруватого колір. Раніше в цьому
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процесі використовувався хлор - надзвичайно шкідливий для навколишнього середовища
хімікат. Сьогодні більшість целюлозних фабрик миру перейшли на без хлорні процеси
вибілювання целюлози (ECF elementary chlorine free - ТС - totally chlorinefree).
Деревна маса (Mechanical pulp)
Цей сорт целюлози проводиться шляхом перемелення деревини в спеціальних
жорнах

з

додаванням

води.

Після

того,

як

деревина

перетворюється

на

кашку

(целюлозу), її вибілюють і перекачують на розташований поряд папероробний завод або,
висушивши, продають на ринку. Через відсутність хімічної стадії видалення лігніну з
деревної маси папір, виготовлений з неї, швидко жовтіє під впливом ультрафіолетового
випромінювання. (Пригадаєте газету, недбало забуту на підвіконні). Сучасні технології
дозволяють виробникам деревної маси змінювати її характеристики і якість. Отже у
багатьох випадках, коли такі властивості паперу, як міцність, не мають першорядного
значення, у виробництві паперу використовується деревна маса.
Хімічна целюлоза або деревна маса?
Папір, виготовлений з м'якої деревної целюлози (NBSK), набагато міцніше,
оскільки її волокна довші. Папір з твердої листяної целюлози (ВНКР) - менш міцна
через коротку довжину її волокон. З іншого боку, короткі волокна забезпечують гладку,
зручну для друку поверхню паперу.
З деревної маси виходить більша кількість паперу - близько 97%, тоді як
продуктивність хімічної целюлози рівна 55-60% для NBSK і 40-50% для ВНКР.
Основний недолік деревної маси - те, що її виробництво вимагає великих витрат
електрики.
Папір з хімічної целюлози має хороші показники міцності. Ці показники, проте,
можуть зменшитися, якщо виробник, бажаючи добитися більшої білизни, "переборщить"
з варивом або вибілюванням.
Папір з деревної маси має меншу щільність (density), високу жорсткість (stiffnes),
добре вбирає фарбу (ink absorption) при друці і має хороші показники непрозорості
(opacity).

Недоліком

деревної

маси

є

високий

вміст

в

ній

лігніну,

із-за

чого

виготовлений з неї папір з часом жовтіє.
Підготовка паперової маси
Готова целюлоза транспортується на папероробну машину, де з неї роблять папір.
Якщо папероробний завод знаходиться неподалеку, то целюлоза у водному розчині
просто перекачується по трубі з одного цеху до іншого. Її вміст в такому розчині
складає всього 2-4%.
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У випадку якщо папероробний завод розташований далеко, целюлозу висушують,
зменшуючи вміст води в ній до 5-10%, упаковують і відправляють адресатові.
Перед тим, як потрапити в папероробну машину, розчин целюлози і води
гарненько збовтується. Це робиться для того, щоб волокна целюлози ще більше
переплелися й утворили міцніші зв'язки. При цьому головне - вчасно зупинитися,
оскільки зв'язки між волокнами можуть почати рушитися, і буде потрібно якийсь час на
їх відновлення.
Отримана в результаті таких маніпуляцій суміш називається паперовою масою
(stock). Змішуючи її з різними, відомими тільки йому одному, добавками, виробник вже
на цій стадії може впливати на якість отримуваного в результаті паперу.
Добавки в паперову масу необхідні для того, щоб додати паперу такі якості, як
здатність вбирати фарбу, міцність, непрозорість, гладкість, щільність, колір.
Проклеювання робить папір здатної вбирати певну кількість води. Друкарська
фарба повинна вбиратися в папір швидко, щоб не розмазатися, і не дуже глибоко,
оскільки

це

збільшить

витрату

фарби.

Проклеювання

також

додає

паперу

водовідштовхувальні властивості без закупорювання її пір.
Для поліпшення друкарських властивостей паперу також використовуються різні
наповнювачі. Вони покращують її непрозорість, вивільняють пори, що забилися, роблять
папір гладким. Найбільш часто використовувані наповнювачі - каолін (china clay),
крейда,

тальк,

діоксин

титану.

Високоякісні

папери

можуть

містити

до

30%

наповнювачів. Іноді в паперову масу додають крохмаль, щоб збільшити її жорсткість
(stiffness). Додавання крохмалю також є одним із способів збільшення межі міцності
паперу на розрив.
Забарвлення

паперу,

як

можна

здогадатися,

додає

паперу

бажаний

колір.

Більшість паперових фарбників коштують недорого. Проте ціна на деякі з них може
бути рівною половині вартості виробництва паперу. Затінювання - один із способів, за
допомогою якого виробники паперу примушують вас думати, що папір біліший, ніж
вона є насправді.
У паперову масу додається відтінок блакитного, який перебиває сірувато-жовтий
колір целюлози і примушує людське око сприймати її як білу.
У вигляді добавки також може служити віск (щоб збільшити глянець) і різні
бактерициди.
Формування, пресування і сушка
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Приготована паперова маса подається на папероробну машину, де її формують,
зневоднюють, пресують і сушать.
Формування
Процес, при якому паперова маса виливається на сітку папероробної машини, що
рухається (сітка є нескінченною пластиковою - стрічку). Швидкість сітки на сучасних
машинах може досягати 2 тис. метрів в хвилину (120 км. в годину). Ширина сітки - до
9 метрів.
Паперову масу розріджують в спеціально підготовленій воді до тих пір, поки її
концентрація

не

перевищить

1%,

а

потім

рівномірно

розприскують

на

сітку

і

розгладжують. Дуже важливо в процесі формування досягти оптимального розташування
волокон в паперовій масі. Частіше за все волокно розташовують уздовж руху сітки
папероробної машини. У такому разі щільність паперу по всій її поверхні буде
однаковою.
Пресування
Папір може покинути сітку, коли його сухість складає не меншого 20%. В цьому
випадку паперове волокно вже має достатню міцність, щоб не розірватися при
подальшій обробці. Полотно подається в секцію пресувальника, де його сухість
доводиться до 35-50%.
Сушка
Щоб досягти нормальної сухості в 90-95%, залишки вологи в паперовому полотні
віддаляються за допомогою гарячих циліндрів, що обертаються. Тут теж важливо не
перестаратися. Якщо сухість паперу перевищить 95%, вона стане нееластичною, ломкою,
неміцною.
Проклеювання поверхні і крейдування необхідні для поліпшення друкарських
властивостей паперу.
Обидва цих процесу якоюсь мірою збільшують собівартість паперу, тому сьогодні
робиться маса спроб довести якість некрейдованого паперу до рівня крейдованої.
Проклеювання поверхні полягає в тому, що на поверхню паперу наноситься шар
крохмалю. Багато папероробних машин включають секцію для проклеювання поверхні
паперу. Вона є два покритих гумою ролика, між якими пропускається папір і
уприсується розчин з крохмалем.
Як вже мовилося, крохмаль іноді додається в паперову масу. Проте поверхня
паперу - це якраз те місце, де крохмаль більше всього потрібний. Крохмаль закриває
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пори, робить папір гладким і збільшує опір паперу вищипуванню (picking resistance) якості, необхідні паперу для офсетного друку.
Крейдування визначається як покриття поверхні паперу шаром каоліну, крейди,
крохмалю, латексу та інших добавок для поліпшення її друкарських властивостей.
У кожного виробника є своя особлива формула речовини, яку він використовує
для крейдування свого паперу. Формула ця зберігається в секреті.
Глянсування, каландрування
Гладкість - важлива характеристика отримання добрих результатів при друці.
Сьогодні виробники паперу в змозі контролювати рівень гладкості паперу за допомогою
глянсування або каландрування. Обидва процеси практично однакові, з тією лише
різницею, що глянсування відбувається між двома або більш добре відполірованими
гарячими металевими циліндрами. Це додає паперу глянець, робить її більш пружною.
При тому, що при каландруванні папір проходить через ряд м'яких і твердих циліндрів,
що також робить її більш пружною, проте глянець при цьому не так помітний.
Різка, упаковка і розповсюдження
Папір, що вийшов з папероробної машини, зазвичай намотується на великий
широкий вал (jumbo roll), або по-нашому "тамбур". "Тамбур" може мати ширину від 2,5
до 9

метрів.

Для зручнішого

транспортування,

різкі

і друк

папір з

"тамбура"

перемотують на вужчі ролики, залежно від необхідних форматів листів. Фабрики
прагнуть компонувати замовлення так, щоб сума ширини маленьких рулонів була
максимально близька до ширини тамбура. Інакше, залишається так званий "супутник"
нестандартного формату.
З папероробної фабрики папір виходить у вигляді рулонів або листів, упакованих
в палети.
Велика частина крейдяного паперу поставляється в аркушах, причому упакованих
в пачки. Така упаковка максимально захищає папір від зовнішніх дій при зберіганні і
транспортуванні. Як правило, папероробні фабрики оснащені найсучаснішим різальним
устаткуванням, що забезпечує високоточну різку паперу. Проте, частина крейдованого
паперу продається в рулонах, але, як правило, цей папір призначений для глибокого
друку або ротаційного офсетного друку з гарячою сушкою. При застосуванні цього
паперу для листового офсетного друку можуть виникнути проблеми.
Газетні сорти паперу містять понад 90 % механічної целюлози, не більше 10 %
хімічної целюлози і максимум 15 % добавок. Вміст вторсировини в газетному папері в
деяких випадках може досягати навіть 100 %. Зазвичай щільність газетного паперу 45 і
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42,5 г/м2, але також використовується папір з щільністю 48,8 і 40 г/м2.Потребляемая
тоннами, газетний папір є найважливішим сортом друкарського паперу. Головним чином
вона використовується для друку газет, а також журналів і рекламних листків.
Щільність: 40-48,8 г/м2.
Типи паперу
За призначенням папір поділяють:


Для друку: друкарський



Для писання: зошитовий, поштовий



Креслярсько-рисувальний: калька



Електроізоляційний: кабельний, конденсаторний



Санітарно-побутовий: туалетний, гігієнічний



Фільтрувальний: фільтри для нафтопродуктів, лабораторні фільтри



Промислово-технічний: патронний, лугостійкий, наждачний



Світлочутливий: основа для фотопаперу



Перебивний: копіювальний



Пакувальний: мішковий
Параметри паперу

Маса 1 м2 паперу
Маса або граммаж — це вага одного квадратного метра паперу, виражена в грамах.
Більшість офісних паперів виробляється масою 80 г/м2. Така вага є загальноприйнятою,
тому що вона звичайно вважається якнайменшою вагою для паперу, який володіє
показниками жорсткості і товщини, необхідними для хорошої прохідності в сучасних
високошвидкісних копірах. Звичайно при збільшенні маси паперу понад 80 г/м2
поліпшення результатів при використовуванні паперу не відбувається.
Лабораторний

метод

визначення

маси

паперу

полягає

в

простому

зважуванні

невеликого зразка певної площі на лабораторних вагах і подальшого множення на
певний коефіцієнт для обчислення еквівалента одного квадратного метра.
Білизна
Існує три різні стандарти вимірювання, вживані для визначення яскравості або
білизни паперу. У США використовується стандарт Таррі для визначення яскравості,
тоді як в Європі і Росії застосовується стандарт ISO для вимірювання яскравості і
стандарт CIE - білизни. Це вносить певну плутанину при порівнянні показників.
Звичайно яскравість по ISO визначає відображаючу здатність паперу при одній довжині
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хвилі без урахування впливу оптично вибілюючих речовин (без ООВ), які додаються
при виробництві для по-ліпшення сприйняття білизни паперу. З іншого боку, білизна по
CIE застосовується для визначення білизни паперу з ООВ і більшою мірою всього
спектру в тому вигляді, як його сприймає око. Стандарт CIE найближче відображає
фактичне зорове сприйняття паперу.
Необхідно відмітити, що, не зважаючи на те, що білизна звичайно вважається
показником якості паперу, вона є однією з властивостей, найбільш просто досяжних при
виробництві. Сама по собі білизна паперу не гарантує, що решта якісних показників
даного продукту завжди краща. Наприклад, такі властивості як скручуваність або
жорсткість, які впливають на робочі властивості паперу, насправді можуть бути
важливішими для задоволення кінцевого споживача якістю даної продукції.
Непрозорість
Непрозорість — це показник того, наскільки сам папір перешкоджає просвічуванню
друкарського зображення, нанесеного із зворотної сторони листу, на його лицьову
сторону. Цей показник особливо важливий при двосторонньому копіюванні, коли друк
наноситься з обох боків листа паперу. Існує декілька чинників, що впливають на
'непрозорість' паперу, які включають: основну вагу, товщину, яскравість (чим вище
яскравість, тим гірше показник непрозорості) і зольність. В цілому, 89%-ва непрозорість
вважається мінімальною для офісних паперів, а для дорожчих сортів цей показник
вищий 91%.
Жорсткість
Жорсткість — це показник опору паперового листа згинанню при проходженні через
копіювальний апарат. Жорсткість — найважливіша властивість для офісних паперів і
один з основних показників робочих властивостей паперу. Жорсткий лист паперу
проходитиме через систему подачі паперу краще, з меншою вірогідністю застрягання.
Жорсткість паперу обумовлена масою, товщиною, %-вим змістом наповнювача і, що
найбільш важливе, характеристиками волокна, використовуваного у виробництві паперу.
Товщина
Товщина листу паперу вимірюється в мікронах. Показник товщини сам по собі може
впливати на інші характеристики паперу, такі як жорсткість або непрозорість, але
судити тільки по цьому показнику про робочі властивості паперу було б неправильним.
Товщина паперу залежить від маси паперу, зольності, кількості циклів каландрування,
які пройшов папір в процесі виробництва, а також типу волокон, використовуваних для
виробництва даного паперу.
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Товщина вимірюється в лабораторних умовах за допомогою мікрометра.
Шорсткість
Шорсткість є властивістю, що визначає гладкість поверхні паперу, і звичайно
визначається

в

одиницях

вимірювання

"Бендстен".

Дуже

шорсткі

папери

можуть

викликати од-ночасне захоплення двох і більш листів або застрягання в копіювальному
апараті, а також невисоку густину друку ("рябий друк"), особливо в зонах "заливки"
великих площ паперу. Дуже гладкі папери можуть бути достатньо "слизькими", щоб
застрягти в копірі та мати тенденцію до меншого показника жорсткості. Звичайно
оптимальний рівень шорсткості знаходиться між 150 і 250 одиницями Бендстена. Існує
взаємозв'язок між шорсткістю і товщиною паперу. Зниження шорсткості (підвищення
гладкості)

паперу

досягається

збільшенням

тиску

каландрових

валів

в

процесі

виробництва паперу, що одночасно зменшує товщину паперу.
Зольність
"Зола" або наповнювач додається у волоконну масу при виробництві з кількох
причин. Наповнювач, що найчастіше вживається в паперовому виробництві — карбонат
кальцію має насичений білий колір і його частинки менше деревних волокон. В
наслідок

додавання

такого

наповнювача

підвищується

непрозорість,

білизна

і

вирівнюється структура паперу. Негативними сторонами цього процесу є зменшення
товщини і жорсткості паперу, а також підвищення пиломості і абразивності паперу.
Найякісніші з сучасних офісних паперів містять від 18 до 20% золи, що забезпечує
якнайкраще поєднання властивостей паперу.
Вологість
Відсоток

вогкості

в

офісних

паперах

є

критичним

показником

для

робочих

властивостей паперу. Звичайно офісні папери виробляються меншої вогкості (близько 4,2
до 4,5%), ніж офсетні папери (близько 5,0 до 5,5%). Причиною для цього є той факт,
що

офісні

папери

піддаються

дії

значного

нагрівання

майже

у

всіх

моделях

копіювальних апаратів. А при низьких вогкостях папір більш стабільний при зміні
розмірів і геометрії, і менше піддається дії температурних перепадів. Таким чином,
папір з меншою вірогідніcтю скручуватиметься або м'ятиметься під впливом процесу
перенесення зображення, і ми одержуємо компактнішу/щільну стопу паперу на виході з
друку.
Яскравість
Яскравість — це показник кількості світла, відбитого від поверхні аркуша паперу.
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Існують різні стандарти вимірювання, вживані для визначення яскравості. У США
використовується стандарт Таррі, в той час як в Європі і Росії застосовується стандарт
ISO для вимірювання. Це вносить певну плутанину при порівнянні показників. Зазвичай
яскравість по ISO визначає відбивну здатність паперу при одній довжині хвилі без
урахування впливу оптично відбілюючих речовин (без ООВ), які додаються при
виробництві для поліпшення сприйняття білизни паперу.
Пухлість
Пухлість вимірюється в см3/г.
Пухлість (см3/г) = товщина (мкм)/щільність (г/м2).
Пухлість залежить від композиції паперової маси, використовуваної для виготовлення
паперу або картону. Значна кількість волокон попередньо висушеної або замороженої
целюлози сприяє отриманню пухкого паперу. Коротковолокнисті матеріали (наприклад,
целюлоза з листяних порід деревини) або матеріали, схильні до вкорочення в процесі
розмелу волокон сульфітної целюлози, відбраковування від віскозної целюлози, велика
кількість макулатури і сухого оборотного шлюбу також збільшують пухлість паперу.
Гладкість
Гладкість паперу - властивість, що характеризує обробку поверхні друкарського
паперу (наявність макро- і мікронерівностей). Від неї, в значній мірі, залежить блиск
кольорового шару на відбитку: чим вище гладкість паперу, тим сильніше блиск
кольорової

плівки.

Гладкість

паперу

визначають

на

спеціальному

приладі

і

характеризують часом закінчення встановленого обсягу повітря між зразком паперу і
щільно притиснутою до нього гладкою пластиною.
Гладкість паперу визначається в секундах.
Міцність на вигин
Властивість паперу чинити опір навантаженню при вигині і не руйнуватися протягом
гарантованого часу експлуатації.
Виробники
На сьогоднішній день, ринок паперової продукції — вкрай великий. Проте вибрати
серед усього розмаїття по-справжньому якісного виробника не так просто. Ми ж
співпрацюємо виключно з світовими лідерами паперової промисловості, довіра до яких
не підлягає сумніву, а гарантія та якість випущеної ними продукції перевірені часом.
Це такі компанії як:



«Stora Enso»
«Arctic paper»
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«Raccolta, Molnar & Greiner GmbH»
«Сentral National-Gottesman Europe GMBH»
«Сhenming»
«Gold East»
«Нansol»
«Sappi»
«Torraspapel»
«Oji Paper»
«Asia Pulp and Paper (APP)»
«APRIL»
ВАТ «Кондопога»
ВАТ «Марійський ЦПК»
ВАТ«Солікамсбумпром»
"XEROX"

Класифікація паперу
Існують різні види, класи і сорти паперу, які мають значення не тільки при купівлі
виробів

споживачами,

а

й,

головним

чином,

при

їх

виготовленні.

В

цілому,

різноманітних видів і підвидів існує понад шість сотень.
За призначенням матеріал можна розділити на десять основних груп:
1. Друкована. Є найпопулярнішою. На ній, застосовуючи різні методи, друкують видавничу
і образотворчу продукцію. Це газетний, друкарський, офсетний, глубокодрукарський,
ілюстративний, картографічний, обгортковий та етикетковий папір.
2. Декоративна. Поверхня має гладку структуру. Матеріал, як правило, пофарбований або
крепований. Не рідкість – імітація шкіри, оксамиту, полотна і мармуру. Застосовується
переважно для створення книжкових палітурок, оформлення книг, журналів і т.д.
3. Письмова. На такому папері пишуть, креслять, малюють, на нього наносять машинопис.
Він може бути звичайним та кольоровим. З нього можуть виготовляти зошити, поштові
вироби.

Також

сюди

належить

копіювальний,

креслярський,

зокрема,

прозорий,

ротаторний папір, калька і ватман.
4. Електротехнічна. Це матеріали для електроізоляції, телефонного і конденсаторного
використання, а також мікастрічкові, кабельні, зокрема, напівпровідні.
5. Для упакування і обгорток. Сюди належить папір, в який вручну або на спеціальних
автоматичних агрегатах упаковують харчові продукти (овочі, фрукти, цукор, чай,
кондитерські, хлібобулочні вироби та ін.), тару, головним чином, скляну, а також
текстиль

та

інші

матеріали.

світлонепроникні підвиди.

При

необхідності

можуть

бути

задіяні

жиро-,
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6. Світлочутлива. Матеріал, на який нанесений чутливий до світла покривний шар. Такий
папір

змінює

свій

колір

під

впливом

світлових

променів,

а

виготовляється

із

застосуванням спеціальних хім. домішок.
7. Для цигарок і сигарет. Основні підвиди: курильний, мундштучний, сигаретний та
цигарковий.
8. Вбираюча.

Це

паперові

матеріали

для

промокання,

фільтрації,

застосовувані,

в

основному, в хроматографії.
9. Промислово-технічна. Такий папір може мати різноманітне застосування: для ртутноцинкових елементів, хімічних джерел струму, патронів, каландрів, шпагатів, ксерографії
тощо. Він може розчинятися у воді, бути перфокартковим, чутливим до тепла, мати
термореактивний і захисний шари.
10. Папір-основа. Це вихідний матеріал, який застосовується для виготовлення інших видів
паперу і виробів з нього. Він піддається певній обробці, просоченню, на нього наносять
різні покриття: термореактивні, копіювальні, крейдовані, фото, з парафіну, пергаменту,
абразивів, фольги і т.д.
Серед цікавих видів паперу, які знайшли застосування в наші дні:
– крейдований. З метою приховування основних волокон тут наносять спеціальну
пасту. Виходить гладка, рівна і біла поверхня. Кількість крейдованих шарів може
відрізнятися, а відбиття може бути як глянцевим, так і матовим;
– з тисненням. Поверхню такого паперу обробляють особливим способом, мета
якого – отримання рельєфного зображення (ефект паморозі, льону, яєчної шкаралупи та
інших текстур);
– самоклеючий (папір-самоклейка). Передбачає наявність на звороті адгезивного
шару, закритого захисною плівкою, що легко знімається. Буває в різних колірних
варіаціях, крейдованим/некрейдованим, прозорим, металізованим та ін. Клейкий шар
може бути тимчасовим або постійним. Іноді захисний шар ділять на фракції, що сприяє
його спрощеному зняттю;
– самокопіювальний. Забирає необхідність використання копірки. Оригінал копіюється
при писанні ручкою або на друкарській машинці. Щоб копіювання було можливим,
важливо використовувати різного кольору паперові аркуші в певному порядку один за
одним. Через невелику щільність, можуть виникати труднощі при розрізуванні та в
процесі друку. Тому поводитися з таким папером слід мега акуратно;
– картон. Це, як правило, багатошаровий паперовий продукт, якому характерні
значні товщина, вага і жорсткість.

127

Крім того, в деяких країнах папір ділять на класи: А (А+), В (В+) і С (С+).
Папір класу А найдорожчий. Його застосування не надто широке. Підходить для
виготовлення представницької документації, кольорового друку і ксерокса на великій
швидкості, кольорового друку лазером. Чорнила на ньому швидко сохнуть і добре
вбираються. Завдяки значній білизні, вдається добре передати колір та контраст. А-папір
відповідає високим вимогам стосовно жорсткості й вологості, при впливі високих
температур і під тиском принтера не скручується. Добрий варіант для архівних
документів, зберігання які передбачається протягом десятків років, а то й століть (до
150 років!).
Папір класу В – універсальний матеріал, який користується неймовірним попитом.
Йому характерні: середня ціна, бездоганна якість, підвищена непрозорість та білизна,
оптимальна

гладкість.

багатотиражного

Підходить

копіювання

для

(кольорового

й

2-стороннього
і

лазерного).

швидкісного

Здатний

зберігати

друку,
архівну

документацію до 100 років.
Папір класу С не менш популярний, ніж попередній, оскільки коштує недорого і
відповідає основним вимогам масового застосування. До 70 % оргтехніки працює
комплектованою саме ним. Основні споживачі: офіси, малі підприємства, навчальні,
громадські, державні заклади. Зверніть увагу, що С-папір не слід задіювяти для
струменевого, кольорового лазерного і 2-стороннього друку.

ТЕМА 7. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДРУКУ (ФАРБИ, ЛАКИ), ОСНОВНІ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ
Фарба — латиною "pigmcntum". Природні органічні пігменти — хлорофіли,
каротиноїди, флавоноїди — надають забарвлення рослинам. Людську шкіру забарвлюють
меланіни: коли організм для захисту від ультрафіолетового опромінення виробляє їх у великій
кількості, тіло набуває інтенсивний бронзовий відтінок — засмага. Від кількості пігменту у
волоссі залежить колір волосся, у райдужній оболонці — колір очей. Друкарська фарба стає
фарбою також завдяки пігментам — природним або штучним.
Люди ще не знали про природу світла і кольору, а вже застосовували фарби. Вони
розфарбовували своє тіло й малювали на стінах печер кам'яними уламками, що містять окис
марганцю, або охрою — природним жовтим пігментом, що складається з глини і гідроксиду
заліза. Охра досі залишається чудовою сировиною для виготовлення фарб, шпаклівок і
грунтовок.
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Кроманьйонці залишили гарні багатоколірні зображення тварин у печері Альтаміра на
півночі Іспанії і в печері Ляско у Франції. При створенні наскального живопису первісні люди
використовували природні барвники і окиси металів, які вони або застосовували у чистому
вигляді, або змішували з водою або тваринним жиром. Ці фарби наносили на камінь рукою
або пензликами з трубчастих кісток з пучками волосків диких тварин на кінці, а часом
видували через трубчасту кістку кольоровий порошок на вологу стіну печери. Як тільки люди
навчилися будувати оселі, вони стали прикрашати їх примітивними, а потім все більш
складними і майстерними орнаментами. Навчились будувати — і народилася настінний
живопис — фреска — і мозаїки.
Чим багатша ставала культура, тим ширше використовувалися фарби і барвники
(барвники, на відміну від фарб, розчиняються). Дуже довго люди знали тільки природні
барвники, які в основному добувалися з рослин або тварин. Так, навчившись ткати, людина
навчився і фарбувати тканини — синім індиго, який отримували з листя індігофера (саме
індиго надає класичний синій колір сучасним джинсам), або червонувато-фіолетовим
пурпуром, який витягувався з пурпурового равлика. Пурпур коштував так дорого, що
пофарбована їм одяг у Древньому Римі була знаком приналежності до вищого стану.
Синтетичні барвники для тканин з'явилися після відкриття у 1842 р. аніліну. Сировина для
стійких і дешевих анілінових барвників — кам'яновугільна смола, і в наші дні у світі
виробляється мільйонами тонн аніліну в рік.
Фарба стає фарбою завдяки пігментам — природним або штучним. Кожна з фарб — це
просто

суспензія

пігментів

у

воді

або

плівкоутворювачах, для

масляних

фарб

плівкоутворювачами виступують масла, для емалевих — лаки, для клейових — крохмаль або
козеїн, силікатних — рідке скло, емульсійних — водні дисперсії синтетичних полімерів.
Попередниками друкарських фарб були чорнила з грубої сажі та олії, придумані в Китаї
4,5 тисяч років тому. Вже в давнину рукописи, швидше за все, не були монохромними.
Принаймні ті що збереглися єгипетські папіруси - кольорові. І навіть найстаріші з уцілілих
книг щедро прикрашені орнаментами та проілюстровані в техніці мініатюрного живопису
пером, фарбами і золотом. Давньоруські рукописи також любовно оформлялися заставками і
буквицями, найчастіше червоного кольору.
Власне друкарські фарби стали виготовляти, як і чорнило, із сажі й рослинного масла
(Гутенберг застосовував бавовняне масло). Книги І. Гутенберга прикрашалися ще
рукописними кольоровими вставками, але його учень П. Шеффер вже використовував
кольорові фарби — синю і червону — при друкуванні. Його Псалтир, датований 1457 роком, і
є найбільш раннім відомим нам зразком багатоколірного — у три прогони — друку. Правда,
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форми на перших порах розфарбовувалися вручну. Згодом книги почали ілюструвати за
допомогою багатокольорового ксилографії й інших різновидів гравірованих зображень.
А революцію в репродукуванні зробив Ж. Леблон, який в 1719 році отримав в Лондоні
патент на багатоколірний друк із трьох форм шляхом змішування трьох основних фарб —
"Новий спосіб розмноження картин і малюнків в натуральних фарбах". Дуже скоро до тріади
додали четверту — чорну фарбу. У 1797 році А.Зе-нефельдер винайшов літографію, яка
швидко перетворилася в кольорову "Хромолітографію". І ось, нарешті, в 1818 році на околиці
Парижа відкрився перший в світі завод фарб для друку Н. Лорілье.
Трохи більше ста років тому почали застосовувати свинцеві, марганцеві та кобальтові
сикативи. У тридцятих роках з'явилися фарби типу Quickset, a ще через тридцять років —
Heatsei, в які увійшло набагато більше масляно-мінеральних розріджувачів. Були отримані
модифікована каніфоль і синтетичні вуглеводневі смоли. У сімдесятих роках захисники
навколишнього середовища стали ратувати за повернення до натуральних рослинних масел.
Друкарська фарба складається з чотирьох основних компонентів: пігменти (практично
нерозчинні), плівка-просвітників, розріджувачі і допоміжні засоби. Фарби для високого і
офсетного друку виробляються однаково, причому вони пастоподібні — набагато більш в'язкі,
ніж фарби для глибокого і флексографічного друку, хоча й утворюють на готовому відбитку
куди більш тонкий кольоровий шар (менше 2 мкм), ніж фарби для глибокої (5-7 мкм) або тим
більше трафаретного друку (до 80 мкм). У промислових цілях використовують природні
пігменти — неорганічні й органічні.
Неорганічні: пігменти бувають безбарвними, чорними і кольоровими. До безбарвних
відноситься прозорий двоокис кремнію, карбонат кальцію і каолін, а також білий пігмент —
двоокис титану. Чорні пігменти це все та ж сажа, тобто технічний вуглець, вироблений в печах
шляхом неповного спалювання суміші газу і мазуту. У стародавні часи застосували також
свинцові і кадмієві пігменти, але вони виявилися вкрай шкідливими для здоров'я.
Органічні пігменти для друкарських фарб отримують головним чином з нафти, яку
спочатку розщеплюють на вихідні продукти, а потім з них синтезують пігменти. Коли
потрібний пігмент випадає в осад з водного розчину, його промивають і пресують в "пиріг",
який або висушують і розмелюють, або переробляють в концентровані "флаш-пасти", або
відразу пускають у виробництво фарб для друку. Тріадні фарби отримують з бензидинового
жовтого азопігмепта, рубінового лаку і блакитного фталоціанінового пігменту.
Сріблястий металевий пігмент виробляється з алюмінієвої пудри. Золотистий з
бронзової. Чим більше в бронзовому сплаві міді, тим більше червонуватий відтінок має
отриманий пігмент. Металеві частки плоскі і по діаметру значно більше, ніж крупинки інших
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пігментів (для глибокої і флексографічного друку металеві лусочки повинні мати діаметр від 8
до 9 мкм, а для високого і офсетного друку — тільки 3,5 мкм). Чим більше діаметр окремих
лусочок, тим більше блиск.
Плівкоутворювачі для друкарських фарб — це смоли: натуральні (природний асфальт),
напівсинтетичні (модифіковані каніфольні) і синтетичні. В якості розріджувачів для офсетних
і друкарських фарб використовуються висихаючі мінеральні та рослинні олії. Допоміжні
речовини — добавки — допомагають впливати на плинність фарби, її здатність до
емульгування,

швидкість

висихання,

міцність

кольорової

плівки

та

інші

найважливіші характеристики.
Частка фарби в структурі собівартості поліграфічної продукції складає 2–4%. Фарба
повинна володіти ряду відповідних технологічних характеристик.
Фарба у банці повинна бути у вигляді стійкої, однорідної маси з рівномірним
розподілом за всім її обсягом вхідних в неї компонентів.
Її структурно-механічні характеристики повинні забезпечити перенесення з фарбного
апарату друкарської машини на друкарську форму, офсетну гуму, а з неї на задрукований
матеріал. На відбитках фарба повинна рівномірно, достатньо швидко і міцно закріплюватися
без склеювань відбитків.
Завдання фарби - формування зображення на задрукованому матеріалі відповідно до
видавничого макету, що визначає вимоги до її оптичних властивостей.
Ну і - залежно від подальшого використання готової поліграфічної продукції - фарба
повинна володіти поряд споживчих властивостей.
Властивості фарб.
Структурно-механічні – сукупність властивостей, що впливають на її поведінку в
друкарському процесі. Вони залежать від складу друкарської фарби, часу і ступеня її
перетирання, температури фарбного ящика і міняються внаслідок старіння фарби.
До фізіко-хімічних властивостей офсетної фарби можна віднести, наприклад, її
стійкість до утворення емульсії із зволожуючим розчином, а також характер закріплення її на
відбитках.
До основних оптичних властивостей фарби відносяться її колірні характеристики, а
також інтенсивність, глянець, прозорість або криючу здатність.
Споживчі властивості фарб залежать від умов застосування надрукованих ними
відбитків і можуть бути виражені загальним словом: «міцність».
Фарби для офсетного друку є колоїдними системами, в яких дрібнодісперсні пігментні
речовини рівномірно розподілені в речовині, що пов′язує їх.
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Пігменти - тонкодісперсні порошки різних кольорів, що не розчиняються у воді. За
походженням вони розділяються на природні і синтетичні. Як пігменти можуть
використовуватися як органічні речовини, так і мінеральні. Термін ахроматичні говорить про
те, що фарба може бути або білого, сірого або чорного кольору. Кольорові фарби, аналогічно
називають хроматичними.
Основні характеристики пігменту визначають за нижче перерахованими показниками:
колір, інтенсивність (криюча сила), розмір частинок, змочуваність, маслоємкость (умовний
показник взаємодії пігменту з тим, що пов′язує), стійкість до дії хімічних реагентів, світла,
тепла.
Як основа, що пов′язує, можуть бути використані розчини твердих смол в мінеральних і
рослинних маслах. В обов′язковому порядку використовуються рослинні масла, як один з
компонентів для отримання розчинів смол.
Найчастіше

використовують

ті,

що

композиційні

пов′язують,

складаються

з

синтетичних смол, високов′язкої оліфи, масел (нафтових і рослинних) і висококиплячих
органічних розчинників. Закріплення відбувається завдяки здатності вхідних в них
компонентів

вбиратися,

випаровуватися

з

осадженням

твердої

фази

і

хімічного

плівкоутворення (оксидатівная сушка).
При контакті фарби з папером відбувається ряд физико-хімічних процесів. Так для
контакту необхідний невеликий тиск, хоча при офсетному способі друку воно не має
вирішального значення, на відміну від високого друку.
Сприйняття фарби папером можна розглядати як спонтанний процес всмоктування
фарби капілярами паперу, прилипання фарби до поверхні паперу і утримання її завдяки силам
змочування.
При контакті фарби з друкарською формою і папером змочування і прилипання фарби
забезпечує масляна основа. Частинки ж пігменту в цьому процесі участі не приймають,
будучи відокремленими в самій фарбі адсорбционно-сольватнимі оболонками.
Вибираючи фарбу для офсетного друку, звертайте увагу на наступні технологічні
показники, які забезпечать необхідну якість друку.
Офсетні фарби повинні:
• мати високу інтенсивність, що дозволяє друкувати тонким шаром (1-1,5мкм);
• мати колірні характеристики, що дозволяють отримати багатоколірну репродукцію в
заданому колірному охоплені;
• розкочуватися і накочуватися валами і переходити на друкарську форму, офсетне
полотно, а потім на папір рівномірним тонким шаром;
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• забезпечувати чітке зображення на відбитках і не розпливатися на папері;
• мати клейкість, достатню для перенесення фарби на відбиткия, але не викликати
вищипування поверхневого шару паперу;
• мати гидрофобні властивості, що забезпечують мінімальне емульгировання фарби із
зволожуючим розчином;
• міцно і швидко закріплюватися на відбитках.
При виборі фарб враховують:
1. призначення продукції;
2. тип машини;
3. властивості задрукованого матеріалу.
Цю інформацію можна знайти в каталогах фірм-виробників фарб. Аналогічна
інформація є на етикетках, що маркірують банки.
В’язкість (внутрішнє тертя) - властивість фарб чинити опір їх руху. Вона «відповідає»
за загортання тільки друкуючих елементів форми. Вибір в′язкості фарби залежить від
швидкості друку машини. Чим вище швидкість друку, тим в′язкість фарби повинна бути
менше.
Здатність фарби переходити, прилипати до поверхні фарбних валів, друкарської форми
і задрукованого матеріалу, визначається її клейкістю. Вона впливає на рівномірність переходу
фарби на задрукований матеріал. Клейкість фарби виражається її здатністю при розриві
барвистого

шару

утворювати

«нитки»

-

довгі

або

короткі.

В’язкість і клейкість фарби визначають її здатність розкочуватися на валах і циліндрах,
переходити на друкарську форму, офсетну гуму, задрукований матеріал.
Специфічним, тільки для друку із зволоженням, є емульгування, що виникає внаслідок
перемішування фарби зі зволожуючим розчином. Ступінь емульгування визначається
кількістю вологи, що знаходиться у фарбі і виражається відношенням кількості сприйнятої
вологи до маси фарби у відсотках.
Чим воно більше, тим гірше фарба накочується на форму, формуючи згустки, що
липнуть на офсетну гуму.
Зволожуючий розчин є хімічно агресивним середовищем по відношенню до
друкарської фарби, паперу, друкарської форми, валів барвистої системи і циліндрів
друкарської конструкції, тому всі вони повинні бути стійкі до дії води, спирту, кислоти і
лугу.
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ТЕМА 8. КЛАСИФІКАЦІЇ ДРУКАРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ
ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Поліграфія – галузь промисловості, яка займається розмноженням (тиражуванням)
видань і друкованих виробів.
Поліграфічні підприємства залежно від характеру виробництва називаються
друкарнями, типолітографіями, фабриками кольорового друку, офсетна фабрика й т.д.;
підприємства, що поєднують кілька типографських процесів або видів друку, називаються
поліграфічними комбінатами.
Друка́рня (рус. Типография)— поліграфічне підприємство, на якому виготовляють
друковану продукцію (книги, газети, журнали, плакати тощо).
Підприємства, де переважає офсетний друк або глибокий друк, називаються
фабриками (наприклад, Київська військова картографічна фабрика); великі друкарні, на яких
застосовують два або три способи друку,— поліграфічними комбінатами (наприклад,
поліграф комбінат Україна). На базі великих друкарень створюють поліграфічне виробничотехнічні об'єднання
поліграфічне

(наприклад, Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-

об’єднання"

-

Державна

акціонерна

компанія

"Українське

видавничо-

поліграфічне об'єднання" - найбільша та найпотужніша в Україні видавничо-поліграфічна
компанія, яка утворена з метою підвищення ефективності управління в системі видавничої
підготовки, поліграфічного виконання і розповсюдження друкованої продукції. До складу
Компанії входять поліграфічні, видавничі, книготорговельні, постачальницькі підприємства, а
також спеціалізовані науково-дослідні та проектні інститути).
Поліграфкомбінат «Україна» - вітчизняний лідер з виробництва цінних паперів та
документів суворої звітності. Зважаючи на специфіку продукції, захист кожного її виду від
підробок чи фальсифікації завжди знаходиться на чільному місці. Вирішення цієї непростої
задачі потребує виняткового рівня організації виробництва, забезпечення надійного обліку,
зберігання й транспортування продукції. На Поліграфкомбінаті впроваджено ефективні
захисні технології, що базуються на відтворенні складних графічних елементів, використанні
особливих матеріалів і фарб, застосуванні голографічних захисних елементів, методах
персоніфікації та наскрізної нумерації тощо.
Упродовж десятиріч Поліграфкомбінат «Україна» має репутацію виробника найвищого
ґатунку.
Специфіка роботи підприємства зумовлює встановлення режиму суворого обліку на
кожній ділянці роботи. Підприємству довіряють виконання замовлень державної ваги.
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Це марки акцизного збору, бланки паспортів та бланки виборчих бюлетенів, знаки поштової
оплати та інше.
Історично Державну акціонерну компанію “Українське видавничо-поліграфічне
об’єднання” (скорочена назва ДАК "Укрвидавполіграфія") утворено на виконання Указу
Президента України від 16.09.1998 р. №1033 “Про вдосконалення державного управління
інформаційною сферою”, у відповідності із Постановами Кабінету Міністрів України від 31.10
1998 р. №1720 та від 26.11.1998 р. №1870 з метою підвищення ефективності державного
управління в системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання і розповсюдження
друкованої продукції.
Зараз ДАК „Укрвидавполіграфія” – найбільша в Україні видавничо-поліграфічна
компанія, яка забезпечує реалізацію узгодженої стратегії 27 поліграфічних, видавничих,
книготорговельних, постачальницьких підприємств, а також 3 спеціалізованих науководослідних та проектних інститутів.
Підприємства компанії розташовані у більшості регіонів України та є, як правило,
регіональними лідерами у своїй галузі. Вони мають у своєму розпорядженні повний комплекс
технологічного обладнання для випуску всього спектра поліграфічної продукції: книг,
журналів, газет, образотворчої продукції, плакатів, буклетів, візиток, бланків, календарів,
етикеток, упаковки тощо.
Гнучка цінова політика, швидкість та якість дають можливість належно оцінити
роботу підприємств холдинга. Постійними клієнтами поліграфічних підприємств є найбільші
видавництва України. Корпоративні підприємства друкують книги і для замовників із Польщі,
Росії, Угорщини, Молдови, країн Прибалтики.
Підприємства виконують доставку товару в будь-яку точку за побажанням замовника.
Основними напрямами діяльності ДАК „Українське видавничо-поліграфічне
об`єднання” є:
- виготовлення друкованої та іншої поліграфічної продукції;
- надання поліграфічних, додрукарських та післядрукарських послуг;
- видавнича діяльність;
- розповсюдження друкованої продукції;
- науково-дослідна діяльність;
- розроблення і впровадження прогресивних технологій виготовлення друкованої продукції;
- здійснення єдиної технічної політики, організація та координація науково-дослідних і
проектно-конструкторських робіт та робіт, пов’язаних з виробництвом і впровадженням нової
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техніки, розробленням і застосуванням передових технологій у сфері поліграфії, видавництва
та розповсюдження друкованої продукції;
- надання інформаційних послуг;
- організація та проведення виставок, виставок-продажів, ярмарків, аукціонів.
Типолітографія - друкарня, що має в своєму складі літографію.
За видом друкарської продукції, що випускається, підприємства можуть бути
універсальними або спеціалізованими (газетні, газетно-журнальні, книжкові, картографічні й т.
д.).
'Основні етапи технологічного процесу виготовлення друкованої продукції
(додрукарська підготовка, друк, післядрукарська обробка)'
Виробництво друкованої продукції в більшості випадків складається з трьох або
чотирьох роздільних, але взаємозалежних процесів:


обробка текстової й образотворчої інформації – оригіналів, що підлягають

поліграфічному відтворенню. У результаті виконання цього процесу одержують негативи або
діапозитиви на прозорій плівці, що містять інформацію друкарських форм;


виготовлення з негативів або діапозитивів комплекту друкарських форм,

необхідних для розмноження інформації;


друкування тиражу – одержання з друкарських форм певної кількості

ідентичних видрукуваних аркушів, зошитів і т.ін. (власне розмноження інформації);


виконання брошурувальних або брошурувально-палітурних робіт,

оздоблювальних процесів.
На цій стадії продукція набуває зручний для використання інформації вид. Перші два
процеси часто називають додрукарськими процесами, третій і четвертий можуть бути
об’єднані і виконуватися як єдиний процес на спеціалізованому друкарському устаткуванні.
В останні роки з розвитком обчислювальної техніки з’явилася можливість об’єднати в
єдиний технологічний цикл усі чотири процеси. Сучасні цифрові друкарські машини і
комплекси дозволяють в автоматичному режимі виконувати всі операції, починаючи з
обробки оригіналу і закінчуючи готовою продукцією.
До додрукарських процесів включають операції, спрямовані на обробку авторських або
видавничих оригіналів з метою одержання в кінцевому результаті друкарської форми. Ці
процеси є принципово однаковими як для великої, так і для малої поліграфії, але залежно від
виду оригіналів, обраної схеми процесу обробки, вимог до якості результатів та ін. вони
можуть бути більш чи менш розвиненими та ускладненими. Для сучасної поліграфії
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характерним є використання у додрукарських процесах комп’ютерних технологій, на цьому і
побудована схема додрукарських процесів.
Одним з основних етапів додрукарської підготовки видання є створення макета.
Процес створення макета у свою чергу складається з взаємозалежних етапів:
макетування (начерк макета, вибір формату й орієнтації сторінки, задання полів,



розробка модульної сітки, підбору елементів дизайну);


підготовка тексту (підбор основного тексту, заголовків, таблиць);



підготовка ілюстрацій (сканування графічних зображень, редагування розмірів,

яскравості, контрастності, кольоровості, усунення муару й інших дефектів, вибір формату);


вибір шрифтів (гарнітури, кегля, накреслення);



верстка видання (визначення довжини рядка, ширини стовпчика, способів

вирівнювання, формування переносів, завдання міжлітерних, міжслівних і міжрядкових
інтервалів);
друк оригінал-макету (вибір принтера і параметрів друку, спуск шпальт,



калібрування принтера).
Друкарські процеси.

Основні положення

Друкарські процеси - комплекс процесів, пов'язані з процедурою друкування, що
включає перенесення друкарської фарби з друкарської форми (іноді з використанням
проміжного носія, наприклад, офсетного циліндра) на задрукований матеріал, а також
пов'язані з цим процесом підготовчі операції.
Друкування (друк) - процес отримання зображення оригіналу на відбитку шляхом
нанесення

кольорового

шару

або

шарів

різних

фарб

на

задрукований

матеріал

поліграфічними засобами. В процесі друкування отримують великого числа однакових
відбитків на папері (або іншому матеріалі).
Пробний друк - отримання одно- і багатокольорових пробних відбитків на
спеціально створених пробнодрукарських верстатах високого, офсетного і глибокого
друку.

Пробні

відбитки

використовують

для

контролю

технологічного

процесу

виготовлення фотоформ, друкарських форм і друку відбитків із застосуванням тих же
друкарських фарб, друкарського паперу і формових пластин, як і при друкуванні
тиражу. Послідовність накладення фарб повинна бути така ж, як і при друкуванні
тиражу. Із-за неповної відповідності умовам друку і якістю пробного і тиражного друку,
а також для економії часу і засобів часто замінюють пробний друк економнішою і
оперативною кольоропробою.
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Друк

на

листових

машинах

процес

-

отримання

відбитків,

при

якому

задрукований матеріал подається в друкарський апарат у вигляді окремих листів
задрукованого матеріалу. Існують листові друкарські машини з рулонною зарядкою, в
яких від рулону паперу відрізується окремий лист встановленого формату перед
подачею в перший друкарський апарат машини.
Друк

на

рулонних

машинах

процес

-

отримання

відбитків,

при

якому

задрукований матеріал подається в друкарський апарат у вигляді безперервного полотна
(стрічки) з рулону. Після друку матеріал (наприклад, паперове полотно) найчастіше
розрізається на окремі листи, фальцюється в окремі зошити. Існують рулонні друкарські
машини з листовим вивідним пристроєм, у яких можна змінювати формат відрізуваного
листа. Вони використовуються для друку обкладинок, етикеток та іншої продукції. Є
машини для друкування з рулону на рулон: на них друкують, а потім лакують
обкладинки,

шпалери

і

аналогічну

продукцію.

Флексографічні

рулонні

друкарські

машини, як правило, агрегатують з секціями лакування, тиснення, висікання, біговки,
перфорації і подовжнього або поперечного розрізання рулону.
Спосіб цифрового друку - технологія отримання відбитків в друкарській машині з
використанням змінної друкарської форми, змінами в якій при кожному циклі управляє
ЕОМ

видавничої

системи.

У

цифрових

друкарських

машинах

можливе

внесення

коректив (змін) після друку кожного екземпляра тиражу.
Під цифровим друком розуміють процес отримання друкарської продукції, що має
наступні особливості:
· виключені процеси виготовлення фотоформ і друкарських форм;
· друк тиражу відбувається безпосередньо з комп'ютера;
· існує можливість зміни змісту кожного відбитки в тиражі (повне або часткове).
Цим вимогам задовольняють кольорові принтери, копіювальні апарати і цифрові
друкарські машини. Проте коли говорять про технологію "комп'ютер - задрукований
матеріал" ("комп'ютер – друкарська машина", CtPrint, computer to print); як пристрої
отримання відбитків, найчастіше розуміють цифрові друкарські машини, оскільки вони
мають ряд додаткових можливостей. Перш за все, вони володіють порівняно високою
швидкістю

друку,

можливістю

двостороннього

друку,

а

якість

відбитків,

що

отримуються на цих машинах порівняна з якістю поліграфічних відбитків.
Технологія «комп'ютер - друкарська машина» - процес одночасного друкування і
виготовлення

друкарських

форм

(на

матеріалі,

встановленому

безпосередньо

на

формному циліндрі в машині) шляхом прямого експонування, лазерного гравірування
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або іншого способу створення друкуючих і пробільних елементів з управлінням від
комп'ютера видавничої системи. Ця технологія використовується в машинах цифрового
друку для виготовлення кольорових малотиражних видань. Ця технологія, залежно від
конструкції друкарської машини, може бути розділена на дві групи:
1. Computer to print – друкарська форма виготовляється безпосередньо на
формному циліндрі друкарської машини в процесі друку. Вона змінна і в неї можна
вносити зміни в процесі друку після кожного обороту формного циліндра.
2. Computer to press (DI-технологія) – друкарська форма виготовляється на
укріпленому на формному циліндрі друкарської машини формному матеріалі. Друкарська
форма

виготовляється

до

початку

друкування

тиражу

видання.

Зміни

в

процесі

друкування тиражу видання в друкарській формі вносити неможливо. Для внесення
зміни необхідно виготовити нову друкарську форму на новому друкарському матеріалі,
знявши стару форму з формного циліндра і укріпивши на нім новий формний матеріал.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДРУКАРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ
1.

за

схемою побудови:

1.

плоска друкарська форм і

плоска поверхня, що створює тиск друку

(тигельні

машини);
2.

плоска друкарська форма і

циліндрична поверхня, що створює тиск друку

(плоскодрукарські машини);
3.

друкарська форма у вигляді циліндричної поверхні і циліндрична поверхня, що
створює тиск друку

4.

(ротаційні друкарські машини);

друкарська форма плоска без створення тиску друку (друкарські машини
струменевого друку, трафаретні друкарські форми з наприскуванням
фарбувальної речовини, наприклад, спреем або його подача під тиском в
різографі);

5.

друкарська форма плоска або у вигляді циліндричної поверхні і продавлювання
фарбувальної речовини крізь друкуючі елементи ракелем

2.

за

1.

аркушеві друкарські машини;

2.

рулонні друкарські машини - нескінченна по

(шовкографія).

геометрією задрукованого матеріалу:

стрічки, що розмотується з

рулону

довжині площина у вигляді

рулонні друкарські машини ;
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3.

складні геометричні поверхні

друк на

напівфабрикатах і

виробах (ручках, освітлювальних тілах, пляшках) або на

готових промислових
природних продуктах

(курячих яйцях).
3.

за

кількістю використаних фарб ( кольорів):

1.

однофарбові;

2.

двофарбові;

3.

багатофарбові.

4.

за

1.

малоформатні, вузько рулонні;

2.

напівформати, одинарної ширини рулону до 70

3.

повноформатні, одинарної ширини рулону більше 70 см;

4.

подвійного формату аркуша, подвійної ширини рулону;

5.

великого формату, великої ширини рулону.

5.

за

1.

примітивні

2.

напівавтоматизовані

3.

автоматизовані

4.

високоавтоматизовані з

6.

за

1.

за технологіями способу високого друку;

2.

за технологіями способу глибокого друку;

3.

за технологіями способу плоского друку (з

4.

за технологіями способу трафаретного друку;

7.

за

1.

постійна друкарська форма (аналогові технології друку);

2.

змінна (реверсивна) друкарська форма (цифрові технології друку).

8.

за

1.

прямі технології друку: шовкографія, літографія, різографія, фототипія, традиційні

форматом друку:

рівнем автоматизації:
друкарські верстати;
друкарські машини;

друкарські машини з

програмним управлінням;

цифровим програмним управлінням

друкарські агрегати.

технологіями способу друку:

або без зволоження, електрографія);

друкарською формою:

технологією друку:

технології високого і
2.

см;

глибокого способу друку;

офсетні (непрямі) технології друку: традиційному офсетному друку з
форми способу плоского друку з

9.

за

різноманітністю технології в

1.

технологія одного способу друку

друкарської

зволоження, тамподрук, типоофсет.
лінії (по агрегатуванню технологій):
традиційні офсетні друкарські машини;
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2.

технології декількох способів друку

друк традиційним офсетом + вибіркове

лакування з використанням флексоформи, друк + фрагментарна приклеїла фольги
з використанням УФ-ЛАКу;
3.

технології друку і
комплектування і

післядрукові технології (друк + висікання, друк +
обробка блоку +вкриті обкладинкою + трибічне обрізання

брошури).
4.

використання інформації додрукових технологій для управління друкарськими і
післядруковими технологіями при роботі в
машин в

лінії або при наявності декількох

системі (CIP3/CIP4).

Друкарські машини відносяться до групи оброблювальних машин.
Оброблювальні машини включають наступні функціональні вузли:


обробки матеріалу (наприклад, нанесення фарби, друк, транспортування

задрукованого матеріалу);


силові установки (двигуни, передавальні і виконавчі механізми);



управління (сенсори, пристрої, що управляють, наприклад ЕОМ);



захисні і опорні вузли (кожухи, корпуси, рами, опори).

Особливістю друкарських машин є наявність спеціальних пристроїв для перенесення
текстової і образотворчої інформації на задрукований матеріал. Для виконання цих функцій
друкарські машини містять нижчеописані елементи або пристрої:


пристрою для введення задрукованих матеріалів: аркушеві самонаклади для

відділення аркушів від стопи паперу; пристрої для розмотування рулонів;


пристрої для транспортування задрукованого матеріалу: вирівнюючі, розгінні і

транспортуючі елементи і пристрої для аркушів; натяжні і направляючі вали для паперових
полотен;


пристрої дозування, вирівнювання і нанесення речовин, створюючих покриття:

фарбні апарати; зволожуючі апарати; апарати для нанесення лаку;


пристрою для перенесення речовин: друкарські секції; секції лакувань;



пристрою для сушки речовин, створюючих покриття;



пристрої для подальшої обробки:

апарати, що фальцюють, в рулонних

машинах; пристрою для поперечної різки полотна рулону; подовжні резальные пристрої;


пристрою для зберігання задрукованих аркушів або рулонів:

приймальний

пристрій для прийому аркушів в стапель; пристрій для намотування паперових полотен в
рулони; пристрій для намотування сфальцованных аркушів на рулон для зберігання.
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Максимальні формати друку машин визначаються розмірами формового циліндра.
Менші формати можливі:


при використанні вужчих рулонів;



у листових друкарських машинах шляхом подачі аркушів меншого

формату.

ТЕМА 9. СПОСОБИ І ВИДИ ДРУКУ. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДРУКУ.
ПРОЦЕСИ ДРУКУ
Поліграфічна галузь для нанесення зображення на задруковуваний матеріал використовує
не один вид друку. Адже для багатьох умов потрібно використовувати свою технологію.
Існують різні матеріали, тиражі, і не можливо одним способом друку задовольнити усі
потреби. Види друку які застосовуються в поліграфії: офсетний, цифровий, високий,
трафаретний, тамподрук, флексографічний, глибокий та ін.
Класичними способами друку в поліграфії є високий, глибокий та плоский, які
відрізняються між собою характером і розташуваннямдрукарських та пробільних елементів
друкарської форми.
У

високому

друці

друкарські

елементи

знаходяться

вище

пробільних

та

розташовуються в одній площині, передача градацій відбувається за рахунок різної площі
(растрових елементів) задруковування. Даний спосіб друку поступається за якісними та
економічнимипоказниками іншим сучасним способам друку, а тому сьогодні майже не
застосовується. Винятком є вітчизняні малі державні районні та міські друкарні, де через
відсутність коштів та ініціативи до модернізації виробництва продовжують використовувати
застарілі технології таустаткування.
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Схема форм високого а, глибокого б та плоского в друку:1 – вигляд друкарської форми
та схема нанесення фарбуючої речовини; II – друкарський процес; III – вигляд результатів
друку; 1 – друкарська форма, 2 – друкарські елементи, 3 – пробільні елементи, 4 – фарбовий
валик, 5– ракельний ніж, 6 – зволожувальний валик, 7– фарба, 8 – папір.
У глибокому друці друкарські елементи заглиблені на різну глибину відносно площини
пробільних елементів. Передача градацій відбувається за рахунок різної кількості фарби,
залежно від глибини друкуючого елемента. Глибокий спосіб друку призначений для
друкування високоякісної кольорової (образотворчої) продукції великими тиражами. Через
високу вартість та складність формних і друкарських процесів у малій поліграфії цей спосіб
друку не застосовується.
У глибокому друці напівтонові зображення передаються не за рахунок різних за
площею растрових елементів, так як у високому та плоскому друці, а за рахунок різної
товщини фарбового шару на відбитку. Такий принцип передачі тонів є більш досконалим. На
темних ділянках зображення, що відповідають найбільшій глибині друкарських елементів,
рідка фарба, розтікаючись, заповнює проміжки, в результаті чого растрова структура зникає.
Окрім того, максимальна оптична щільність на відбитку глибокого друку є значно
більшою, ніж на відбитку плоского чи високого друку. А оскільки друкувальні елементи на
світлих зображеннях можуть бути відсутніми, то на відбитку, отриманому способом
глибокого друку, можна відтворити найбільш повну шкалу яскравостей (у порівнянні з
відбитками високого та плоского друку).
Сприятливі умови відтворення шкали яскравостей у глибокому друці поширюються і
на кольорову репродукцію – під час кольорового синтезу вдається отримати більше кольорове
охоплення. Можливість досягнення максимальної товщини фарбових шарів у тінях дозволяє
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відмовитися від четвертої фарби, що зменшує витрати матеріалів, трудомісткість, скорочує
кількість фарбопрогонів та знижує собівартість продукції. У глибокому друці можна
використовувати високолініатурні растри (70–80 лін/см) за умови друкування на рулонних
ротаційних машинах, що є неможливим, наприклад, у високому друці. Проте при відтворенні
тексту та штрихових оригіналів цей спосіб має і недоліки. Напівтонові та штрихові
зображення раструються спільно, що призводить до розчленовування штрихових елементів та
погіршення зручності читання тексту. Тому текстові видання глибоким способом друку
зазвичай не випускаються.
У плоскому друці друкарські та пробільні елементи форми знаходяться практично в
одній площині і відрізняються за своїми фізико-хімічними властивостями (вибірковістю
змочування). Пробільні елементи є гідрофільними і добре змочуються водою, а друкарські
елементи є олеофільними і добре змочуються фарбою.Під час друку на форму спочатку
наноситься зволожувальний розчин, який сприймається пробільними елементами і захищає їх
від подальшого закатування фарбою, а потім – фарба, яка сприймається лише друкуючими
елементами. Передача градацій відбувається, як і у високому друці, за допомогою растрових
елементів.
Складність підтримування балансу «вода-фарба» на друкарській формі під час друку,
що безпосередньо впливає на якість друку, обумовили появу та розвиток «сухого» плоского
друку. Під час «сухого» друку зволоження форми взагалі відсутнє, оскільки пробільні
елементи виконані з матеріалу, що не змочується і не сприймає фарбу. У вітчизняній
поліграфії «сухий» плоский друк є маловідомим та малопоширеним, хоча за кордоном
спостерігається його розвиток та впровадження.
Переважаюча більшість машин плоского друку побудована на принципі непрямого
(офсетного) друкування: фарбове зображенняз форми переноситься на задруковувану
поверхню не безпосередньо, як у високому чи глибокому способах, а за допомогою
проміжногоофсетного циліндра (рис. 3.6). Тому плоский спосіб друку часто називають
плоским офсетним або просто офсетним способом друку. Використання переваг офсетного
принципу в глибокому друці відоме під назвою тамподрук, проте високий офсетний спосіб
друку

(типоофсет)

або

практичногозастосування.

прямий

плоский

друк

–

не

отримали

широкого
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Плоскодрукарський верстат
Сьогодні в поліграфії офсетний плоский спосіб друку вважається найбільш
перспективним та домінуючим завдяки високій якості, продуктивності та економічності. Так,
за рахунок розробки нових додрукарських процесів та формних матеріалів, він знаходить
практичне застосування як при великих (до 1-2 млн. відбитків), так і при малих (від 0,5-1 тис.
відбитків) тиражах.

Схема прямого (а) та непрямого або офсетного (б) друку: 1– формний циліндр,2 –
друкарський циліндр,3 – офсетний циліндр,4– задруковуваний матеріал.
Офсетний

принцип

перенесення

фарби

при

мінімальному

тиску

дозволяє

використовувати для друкування не лише найрізноманітніші сорти паперу (шорсткі, гладкі та
інші), але й інші матеріали (метал, полімерні плівки і т. ін.). Це дає великі можливості
відтворення ілюстрацій та тексту найрізноманітнішої графічної складності з однієї
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повноформатної форми. Напівтонові ілюстрації можна відтворювати, використовуючи растри
до 120 лін/см.
У плоскому офсетному друці використовується велике різноманіття друкарських форм.
Проте всі вони, в основному, призначені для друкування із зволоженням. Присутність на
формі вологи створює певні ускладнення, пов'язані з підтримуванням балансу "вода–фарба" на
формі, виникненням емульгування фарби в результаті її попадання з форми у фарбовий апарат
машини. В зв'язку з цим розроблено форми плоского офсетного друку, які не потребують
зволоження проміжних елементів, наприклад, форми, проміжні елементи яких містять
речовини, що не сприймають друкарську фарбу. Такою речовиною є силіконовий каучук. Він
має менший поверхневий натяг, ніж друкарська фарба, завдяки чому не сприймає її в процесі
друкування. Окрім того, можливе застосування способу виготовлення форм "алюміній–
силіконовий каучук" на базі використання лазерів. Для цього силіконовий шар наносять на
поверхню алюмінієвої пластини. Цю пластину та оригінал (або монтаж оригіналів) поміщають
у лазерний пристрій, в якому лазерним випромінюванням видаляється силіконовий шар з
друкарських елементів.
Форми для друкування без зволоження спрощують та стабілізують друкарський
процес, дають високу якість відбитків.
Технологія високого офсетного друку – це спосіб перенесення зображення на поверхню
матеріалу з форми високого друку за допомогою проміжного офсетного циліндра. Спочатку
цей спосіб друку застосовували для друкування продукції, яка потребує стійкої якості друку
при великих тиражах (фонові сітки на папері для документів, грошових знаків та інше).
Сьгодні цей спосіб широко застосовують для художнього оформлення тари з
пластмаси, картону та металу, балонів та труб, різноманітних стаканів та банок
найрізноманітнішої геометричної форми.
Застосування високого офсетного друку для оформлення таких виробів дає ряд переваг.
Значно зменшуються витрати на підготовку друкарської машини до роботи, також
зменшуються її непродуктивні перерви, що пояснюється відсутністю зволожувального апарата
та різким скороченням часу на суміщення та приправку. Сприяє скороченню часу підготовки
машини до друку використання гнучких повноформатних друкарських форм та наявність
офсетного циліндра, який одночасно зменшує зношування друкарської форми. Відсутність
зволоження сприяє стабільній якості відбитків протягом друкування всього тиражу. Такий
технологічний фактор, як невисокий тиск (0,5–1,0 МПа) в зоні контакту форми з офсетним
гумовим полотном, при перенесенні фарби викликає більші деформації зображення та
витискування фарби за межі друкувальних елементів, ніж у високому друці.
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Окрім класичних, для сучасної поліграфії властиве широке застосування спеціальних
способів друку – трафаретного, флексографічного, тамподруку, а також новітніх цифрових
способів – ризографії, термографічного, струминного, електрографічного та ін.
Трафаретний друк (застарілий термін – шовкографія) – це спосіб друку із
застосуванням спеціальних форм-трафаретів або шаблонів, в якому фарба перетискується
через відкриті ділянки форми (друкуючі елементи) на задруковуваний матеріал. Трафаретний
друк застосовується переважно для штрихових та відносно груболініатурних растрових
зображень (до 60 лін/см). Застосовуючи декілька форм, отримують багатоколірні зображення.

Принципова схема трафаретного друку: 1 – друкарські елементи, 2 – пробільні
елементи, 3 – рамка, 4 – задруковуваний матеріал, 5 – ракель, 6 – фарба.
Особливостями трафаретного друку є, по-перше, відносно велика товщина фарбового
шару на відбитку, що забезпечує відчуття рельєфності зображення, високу яскравість та
насиченість зображень, у тому числі на грубофактурних поверхнях, таких як картон, шкіра,
тканина, деревина, пластмаса, кераміка та ін. А, по-друге, можливість задруковування
поверхонь складної геометричної форми, а також і на різноманітних виробах (олівцях чи
ручках, запальничках, посуді).
Обмеженнями трафаретного друку є:


багатостадійність та трудомісткість формних процесів;



низька видільна та роздільна здатність друку (до 100-300 мкм, та до 25-50 лін/см);



низька тиражостійкість форм (до 10-50 тис. відбитків);



низька продуктивність друку;



необхідність інтенсивної штучної або тривалої природної сушки відбитків тощо.
Незважаючи на це, трафаретний спосіб друку широко застосовується у великій

поліграфії (для оздоблення книжкової, білової продукції та упаковки) та в багатьох інших
галузях промисловості (радіоелектроніка та приладобудування, деревообробна, харчова, легка
промисловість та ін.).
Завдяки простоті, доступності та дешевизні процесу трафаретний друк отримав широке
застосування в малій поліграфії для друкування бланкової та акцидентної аркушевої
продукції, для оформлення упаковки, для оздоблення готових виробів (наприклад, нанесенням
фірмових написів) тощо.
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Флексографія є одним із різновидів високого друку, в якому використовують пружноеластичні друкарські форми та малов’язкі швидковисихаючі фарби. У флексографії
друкарська форма виконує не тільки свою основну функцію як форма, але ще й функцію
декеля, що дозволяє задруковувати матеріали з різною фактурою (мікрогеометрією) від
гладких плівок до шорсткого пакувального картону з мінімально необхідним тиском, що є
дуже важливим для якісного друку. Застосування рідких фарб, що закріплюються переважно
за рахунок випаровування розчинників, та еластичних форм дозволяє задруковувати
матеріали, що не всмоктують фарбу, наприклад, поліетиленову плівку, металеву фольгу або
скло. Для флексографічного друку характерні висока тиражостійкість друкарських форм та
велика продуктивність друку.
Флексографія переважно застосовується у великих і середніх друкарнях та в
спеціалізованих дільницях промислових підприємств для друкування газетної, книжковожурнальної, пакувальної, шпалерної та іншої продукції.
Перший патент на флексодрук був отриманий у 1853 році. Через 15 років фірма
"Віндмюллер і Голжер" випустила першу флексографічну машину, а у 1973 році фірмою "Дю
Понт" створено фотополімерні форми, завдяки чому став можливим якісний друк. У 80-ті
роки в одній з газетних друкарень США з'явилися флексографічні друкарські машини. Зараз у
США друкується 40 великоформатних газет флексографічним засобом, у Європі щорічний
приріст продукції, віддрукованої флексографією, складає 2%.
Найбільш поширеним флексографічний друк є у виробництві пакування (гнучке
пакування, гофрований картон, сумки з ручками, паперові мішки, пакування для напоїв,
етикетки та інше), рекламної та комерційної багатофарбової продукції. Завдяки покращенню
якості друку флексографія все більше використовується для виробництва газет, журналів,
книг. Широко використовується у виробництві шпалер, етикеток, бланків. Друк на
гофрокарто-ні – галузь, де флексографія використовується найбільше.
Флексографічне виробництво є динамічним, тому що використовується ідентичне
устаткування для друку і на картоні, і на етикетках, і на інших виробах. Флексографія має
багато переваг. Технологія флексографічного друку відрізняється простотою, низькими
витратами і водночас високою продуктивністю, не потребує багато робітників – машини
мають простий друкарський апарат. Друк є екологічно чистим, використовуються фарби на
водяній основі або з малим вмістом розчинника. Устаткування має низьку енергомісткість (на
40–50% меншу у порівнянні з офсетним способом). Флексографічний друк характеризується
поточністю виробництва – всі операції, починаючи від розмотування рулону та закінчуючи
розрізанням або фальцюванням готових виробів, виконується за один прогін. Потреба у
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виробничих площах на 50–60% є меншою, ніж в офсетному друці. Капіталовкладення є
меншими, ніж у традиційних видах друку: машини виконують друк, оброблення і, в той самий
час, коштують дешевше від офсетних. Завдяки агрегатуванню машин усуваються сторонні
операції, відсоток макулатури є низьким за рахунок спрощеної конструкції друкарського
апарата. Можливість застосування фарб УФ-затвердження підвищує якість продукції та
швидкість друку.
Тамподрук – це різновид непрямого глибокого друку, де фарбове зображення з
друкарської форми передається на задруковувану поверхню за допомогою пружноеластичного тампона. Застосовується для задруковування різноманітних за фактурою
(мікрогеометрією), властивостями (фарби закріплюються, як і у флексографії, за допомогою
випаровування розчинників) та формою поверхні матеріалів (в тому числі і готових виробів).
Завдяки високій тиражостійкості форм, простоті та низькій собівартості друку, унікальним
властивостям тамподруку, він використовується як на великих, так і на малих промислових
підприємствах для нанесення зображень на готові вироби складної геометричної форми.

Принципова схема процесу тамподруку:
І – подача фарби на друкарські елементи форми; II – перенесення зображення з форми
на тампон; III – нанесення зображення на задруковуваний матеріал; IV – вигляд результатів
друку;
1 – друкарська форма глибокого друку, 2 – фарба, 3 – ракель, 4 – тампон, 5 –
задруковуваний матеріал, 6 – відбиток
Ризографія – це відносно новий цифровий спосіб ротаційного трафаретного друку з
автоматизованим виготовленням трафаретної форми в друкарській машині за допомогою
лазерного променя. Поєднуючи простоту керування копіювальних пристроїв, продуктивність і
низьку собівартість відбитка друкарських машин, ризографія є привабливою для організації
офісної чи відомчої малої друкарні.
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Принципова схема ризографа:
1 – вбудований сканер оригіналів, 2 – термоголовка для виготовлення трафаретної
форми, 3– формонесучий циліндр, 4– рулон із формною основою (майстер-плівкою), 5– туба з
фарбуючою речовиною, 6 – аркушеподаючий лоток, 7– приймальний лоток, 8 – система
видалення та зберігання відпрацьованих форм
Термографічний спосіб друку базується на термічному переносі фарби з носія на
задруковуваний матеріал, за допомогою термоголовки або лазерного променя, які керуються
комп’ютером. Термографія застосовується в різноманітних роздруковуючих пристроях
(принтерах) комп’ютерних видавничих систем: чорно-білих – для роздруковування коректури
тексту та верстки, кольорових – для отримання цифрової кольоропроби. Цифрові друкарські
машини на основі термографії ще не створено, хоча це є перспективним.
Струминний друк базується на формуванні зображення спрямованим потоком
краплинок чорнил під керуванням комп’ютера. В малій поліграфії струминний друк широко
використовується в різноманітних сферах:


у чорно-білих принтерах для друкування коректури зверстаних шпальт;



у кольорових принтерах цифрової кольоропроби;



для виготовлення фотоформ (діапозитивів) на чорно-білих струминних принтерах;



виготовлення плакатів для великоформатних рекламних та інформаційних щитів на
широкоформатних струминних принтерах (плотерах).
В електрографічному способі друку використовується явище фотопровідності

напівпровідникових заряджених носіїв для формування зображення із заряджених частинок.
При цьому як джерело світла найчастіше використовується лазер, а електрографію часто
називають лазерним друком із додаванням до назви відповідних пристроїв прикметника
„лазерний” (наприклад, принтер – лазерний принтер). Під час подальшої обробки носія рідким
або сухим (порошковим) кольоровим тонером відбувається проявлення зображення, яке потім
переноситься та термозакріплюється на задруковуваній поверхні.
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Принципова схема електрографічного (лазерного) способу друку: 1 –
фотопровідниковий барабан, 2 – заряджаючий пристрій, 3 – лазерна система насвітлення
зображення, 4 – пристрій нанесення тонера, 5 – аркушеживляча система, 6 – пристрій
переводу тонерного зображення на задруковуваний матеріал, 7– пристрій термозакріплення
зображення, 8 – вивідний пристрій, 9 – система очистки поверхні барабана
Електрографічний спосіб широко застосовується в найрізноманітніших пристроях та
процесах поліграфії. Зокрема, стосовно малої поліграфії, електрографія використовується:


у чорно-білих та кольорових принтерах для друкування коректурних

відбитків тексту, зверстаних сторінок, цифрової кольоропроби;


у пристроях для виготовлення фотоформ та друкарських форм;



у копіювальних пристроях, високопродуктивних кольорових і чорно-білих принтерах

та в цифрових друкарських машинах для тиражування продукції.
Сучасний етап розвитку поліграфії характеризується появою та впровадженням у
виробництво цифрових друкарських машин. До таких машин, окрім згаданих вище,
побудованих на основі цифрових спеціальних способів друку (різографії та електрографії),
відносять і друкарські машини плоского офсетного друку, обладнані спеціальною системою
цифрового виготовлення друкарської форми безпосередньо на формному циліндрі. Сьогодні
цифрові машини є ще достатньо дорогими, і тому їх ще не можна вважати реальною
альтернативою традиційним друкарським машинам у поліграфії.
Розмаїття поліграфічного устаткування обумовлено широким використанням хімічних,
фізичних, фізико-хімічних, фотографічних й інших процесів із застосуванням механіки,
електроніки, електронно-обчислювальної і лазерної техніки. Визначною рисою сучасного
поліграфічного

виробництва

є

широке

використання

новітнього

автоматичного

й

електронного устаткування, застосування потокових автоматизованих ліній.
Розмаїття поліграфічного устаткування обумовлено також і різними видами і
способами друку. Сьгодні високий, плоский офсетний друк і глибокий друк є основними
технічними засобами поліграфічного виробництва.
Способи друку
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Односторонній друк це друк тільки на одній стороні задрукованого матеріалу,
наприклад, етикеток, плакатів, оголошень, шпалер і ін. Як правило, односторонній друк
проводять на матеріалах з різною технологічною якістю сторін, наприклад, друк етикеток
проводять на етикеточному папері, у якого одна сторона лощена, на якій проводять друк, а
інша шорстка, на якій наносять клей.
Друк «по-сухому» - багатокольоровий друк, при якому кожна подальша фарба
наноситься на відбитки після висихання попередньої. Друк «по-сухому» здійснюють на
однокольорових машинах, зазвичай, в декількох аркушепрогонів.
Друк «по-сирому» - багатокольоровий друк, при якому кожна подальша фарба
наноситься на відбитки відразу після накладення попередньої без тимчасового проміжку,
необхідного для повного висихання. Друк «по сирому» проводять на багатокольорових
машинах за один аркушепрогін.
Друкування «гума до гуми» - технологія одночасного двостороннього друку,
обумовлена конструкцією офсетної друкарської машини: у друкарській секції відсутній
друкарський циліндр. Його роль виконує офсетний циліндр, що знаходиться з другого боку
задрукованого матеріалу (паперу) в процесі друкування. Одночасно цей офсетний циліндр
грає роль друкарського циліндра в друкарському апараті, що друкує на іншій стороні паперу.
Задрукований матеріал, зазвичай, у вигляді безперервної стрічки (полотна), проходить між
офсетними циліндрами, що обертаються, торкаючись своїми сторонами їх поверхонь
одночасно. Друк за цією технологією двосторонній по схемі 1/1 в одній друкарській секції
машини. Відомі і листові офсетні друкарські машини подібної побудови.
Двосторонній друк - друкування лицьової і оборотної сторони задрукованого матеріалу
за один його прогін через друкарську машину з перевертаючим пристроєм (перфектором).
Двосторонній друк можна проводити і на однокольорових або на багатокольорових
друкарських машинах, що не мають перевертаючого пристрою, але для цього після першого
аркушепрогона і висушувань відбитків стопу відбитків перевертають і проводять другий
аркушепрогін.
Друкування зі своїм оборотом - технологія друку листової малотиражної продукції
(реклами, обкладинок, вкладок в зошит, вклейок), коли на одну формову пластину копіюють
монтажі фотоформ лицьової і оборотної сторін видання. Друкування здійснюють в два
аркушепрогони без зміни друкарської форми (або форм для багатокольорового друку). Після
першого аркушепрогону листи перевертають, виконують другий аркушепрогін і розрізають
навпіл. З одного паперового листа за цією технологією отримують не менші двох однакових
екземпляри видання. Технологія вигідна тим, що кількість друкарських форм удвічі менша,
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немає зміни форм для друкування лицьової і оборотної сторін, але кількість аркушепрогонів
подвоюється.
ЕКЗОТИЧНІ ВИДИ ДРУКУ.


Анагліфічний друк



Ірисовий друк



Спосіб орловського друку



Спосіб тамподруку



Термографія

АНАГЛІФІЧНИЙ ДРУК (АНАГЛІФІЯ) (від гр. anaglyphos - рельєфний) - спосіб
відтворення псевдооб’ємних зображень на площині поліграфічними засобами. У якості
оригінала використовують два зображення одного об'єкту, сфотографованого з двох точок, не
дуже віддалених один від одного. Обидва зображення друкують на одному аркуші з лінійним
зсувом щодо один одного, кожне зображення своєю фарбою (напр., синьою і червоною).
Розглядають отриманий двофарбний відбиток зображення через кольорові окуляри (зі склом
різних кольорів). Сумарне зображення на відбитках сприймається об'ємним коричнево-чорним
на світлому фоні.
Анагліфічні карти, анагліфи – віддруковані двома кольорами карти, які взаємно
доповнюють один одного (синьо-зелений і червоний); при розгляданні їх через спеціальні
анагліфічні

окуляри-світлофільтри

можна

отримати

стереоскопічне

зображення;

використовують як наочний посібник (як рельєфні моделі).
Ірисовий друк (райдужний друк, друк в розкат) — спосіб отримання за один прогін
однокольорової друкарської машини відбитків, надрукованого декількома фарбами. Для цієї
мети у фарбному ящику фарбного апарату встановлюють металеві перегородки (вкладиші),
між якими розміщають фарби різного кольору - завдяки перегородкам фарби відокремлені
одна від одної, що дозволяє друкувати на одному аркуші паперу окремі малюнки різними
фарбами (відстань між малюнками не повинна бути менше 10 см). Райдужним друком
називається друк у якій сусідні фарби різного кольору непомітно «переходять» одна в іншу,
змішуючись завдяки дії пристрою розкату фарбного апарату, утворюючи в цих місцях нові
кольори. Цей спосіб друку дозволяє отримати на відбитках плавний перехід кольорів сусідніх
фарб. Ірисовий друк використовується як засіб захисту від підробок при друці банкнот і
цінних паперів
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Спосіб орловського друку – утворення багатокольорових зображень шляхом
перенесення друкарських фарб з кольороподілених друкарських форм високого друку на
збірну форму, де синтезується кольорове зображення, і подальшій передачі його на
задрукований матеріал в один кольоропрогін.

Різні модифікації цього способу друку,

винайденого в Росії ще в 1890 р., до сьогодні знаходять застосування при друці грошових
знаків і цінних паперів. Особливість пристрою орловської друкарської машини дозволяє
отримати на відбитках своєрідний кольоровий ефект – взаємне проникнення фарб різного
кольору, недосяжне традиційними способами друку, особливо при друці гільюшей –
візурунків з дуже тонких і безперервних ліній.
Спосіб тамподруку - передача зображення з друкарської форми на задруковану
поверхню, як правило, неплоску, з використанням еластичного тампону. Як правило, у способі
тамподруку використовують друкарську форму глибокого друку.
Цей спосіб використовується для друку написів і зображень на ручках, ампулах,
запальничках і т.д. Сильна сторона способу тамподруку полягає в тому, що м'який тампон
може охопити, не пошкодивши, будь-яку форму задрукованого виробу.
Термографія (у поліграфії) - обробка віддрукованих зображень спеціальними
термопорошками, що змінює рельєф відбитків під впливом теплового випромінювання. Після
обробки відбитків способом термографії зображення виходить з невеликим рельєфом.
Термографію

використовують,

як

правило,

для

виготовлення

однокольорової

друкарської реклами, візиток, листівок, запрошень.

ВИДИ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН
Класифікація друкарських машин
Друкарська машина – основний, такий, що визначає вид поліграфічного устаткування,
призначений для друку тиражів різних видань. Відповідно до технологічного процесу, що
виконується друкарською машиною вона складається з різних ланок, розміщених відповідно
до конструкції і призначення.
Основна ознака (критерій) відмінності друкарських машин - це технологічний процес,
що виконується друкарською машиною. Відповідно до цього критерію розрізняють друкарські
машини для високого, плоского, глибокого і трафаретного друку. Оскільки основні способи
друку мають безліч різновидів і модифікацій, то й друкарські машини одного способу друку
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мають різні конструкції і відмінності, іноді дуже істотні. Тому, як правило, назва друкарських
машин конкретніша. Наприклад, офсетна листова друкарська машина, ротатор, ризограф,
флексографська рулонна друкарська машина, книжно-журнальна рулонна друкарська машина
і т.п.
Для друкування використовують три види друкарських машин, що розрізняються, в
основному, геометрією друкарських апаратів машини. (Друкарський апарат – це вузол
друкарської машини, в якому відбувається перенесення друкарської фарби з друкарської
форми на задрукований матеріал.)
У тигельных друкарських машинах високого друку і друкарська форма, і поверхня, що
притискує папір і що створює тиск друку в процесі друкування плоскі. Металева плита, на
якій укріплена друкарська форма, називають талер. У тигельных друкарських машинах талер,
як правило, нерухомий. Механізм з площиною, на якій позиціонується задрукований матеріал
і, який притискує його до друкарської форми, називають тигель. Тигель має форму що нагадує
казан (німий. Tiegel, казан, судина).
У плоскодрукарських машинах друкарська форма плоска, а притискання паперу
здійснюється друкарським циліндром. У них друкарська форма розташована на рухомому
талері.
Ці два види друкарських машин останнім часом знаходять застосування для
проведення тиснення на відбитках і висікання упаковки і етикеток. Для друкування в даний
час вони майже не використовуються. У минулому, коли друкарські форми були металевими,
важкими і виготовленими ручним або гарячим металевим набором, то вони були незамінні і
дуже поширеними.
У ротаційних друкарських машинах друкарська форма закріплена на формному
циліндрі і притиск паперу до друкарської форми і створення тиск друку здійснюється також
циліндром (друкарським). З винаходом офсетного способу друку офсетні друкарські машини
були виділені в підклас ротаційних друкарських машин (у класичного, традиційного
виконання) з трьома циліндрами друкарського апарату.
У всіх різновидах друкарських машин обов'язкова наявність наступних основних
пристроїв: папероподаюча система, що подає папір в друкарський апарат (наклад, самонаклад,
рулонне розмотування); фарбний апарат, що наносить при кожному циклі машини фарбу на
друкарську форму; друкарський апарат, що здійснює притиск паперу до друкарської форми і
створення тиск друку, внаслідок чого і виходять відбитки; і паперовивідний пристрій, що
приймає відбитки з друкарського апарату і виводить його на приймання (виклад), іноді з
попередньою обробкою - лакуванням, сушкою, розрізанням, фальцюванням і ін.
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Початком друкарського устаткування, в першому наближенні, можна вважати ручний
друкарський прес.
Ручний друкарський прес - ручне примітивне механічне пристосування для отримання
відбитків з плоскої друкарської форми. Характерні ознаки друкарського преса – це дві плити,
між якими поміщають друкарську форму і задрукований матеріал і створюють вручну, за
допомогою гвинтового або важеля пристрою, необхідний для друкування тиск.
Друкарський прес – пристрій для отримання відбитків з плоскої друкарської форми, у
якого тиску друку створюються між плоскими плитами. На відміну від ручного преса тиск
створюється механічним або електромеханічним шляхом, але нанесення фарби, накладення
задрукованого матеріалу і вилучення готових відбитків проводять уручну.
Як ручний, так і механізований друкарський прес рідко застосовується в
промисловому виробництві. Це, як правило, прес в художніх майстернях - виготовлення
авторських відбитків.
Друкарський верстат – друкарський пристрій, прообраз (аналог) плоскодрукарської
машини. Друкарський апарат складається з плоскої друкарської форми, укріпленої на талері, і
друкарського циліндру. У друкарському верстаті всі операції, за виключенням накладення
задрукованого матеріалу і вилучення відбитків, механізовані і автоматизовані. Типовий
представник друкарського верстата – це пробнодрукарський верстат. У пробнодрукарському
верстаті офсетного друку нанесення зволожуючого розчину на друкарську форму проводять
теж вручну.
Пробнодрукарський верстат - друкарський пристрій для друкування одиничних
контрольних

відбитків

в

умовах,

наближених

до

умов

друку

тиражу

видання.

Пробнодрукарські верстати для офсетного друку можуть бути одно- або багатокольоровими, з
постійним або кольоровим змінним апаратом і ін.
Ротаційні друкарські машини
Ротаційна друкарська машина - агрегат, у якого всі основні елементи друкарського
апарату мають циліндричну форму (формний, друкарський і офсетний циліндри). Ротаційні
машини бувають листові і рулонні. Ротаційний принцип може бути застосований для будьякого способу друку. Завдяки ротаційному принципу побудови друкарська машина працює з
великими швидкостями - до 21200 листів/час. (На численних міжнародних виставках листова
офсетна друкарська машина з форматом друку 520 х 720 мм Rapida 72K демонструє фахівцям
швидкість більше 20000 л/година. Цей світовий рекорд в 1997 році (21200 відбитків/час) був
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занесений в книгу рекордів Гіннеса.). Для рулонних друкарських машин (для способу
глибокого друку) - до 102000 об/час.
Ротаційні друкарські машини за характером живлення папером розділяються на дві
групи: 1) рулонні машини, в які папір (задрукований матеріал) подається в друкарський апарат
з рулону, і 2) листові (листові ротаційні) машини, в які папір подається в друкарський апарат
листами. Рулонні машини, у свою чергу, підрозділяються за призначенням: 1) газетні
ротаційні машини і агрегати і 2) книжно-журнальні ротаційні машини.
У газетних рулонних машинах паперове полотно, задруковане з обох боків, поступає на
воронку, що фальцює, огинаючи грані якої, воно складається уздовж руху навпіл, утворюючи
перший згин. Пройшовши обтискові вали, складена уздовж паперова стрічка входить у
фальцапарат, де здійснюється рубка і другий поперечний згин фальцювання і газета
виводиться на приймальний транспортер.
Фальцапарат машини дозволяє комбінувати різку і фальцювання газет. На машині
можна друкувати за один оборот формних циліндрів чотири двохсторінкові газети або дві
чотирьохсторінкові, або одну восьмисторінкову.
Книжно - журнальні ротаційні друкарські машини трохи відрізняються від газетних
ротаційних машин. У них посилена друкарська секція, чим забезпечується більший тиск,
розвиненіший фарбний апарат (більше число валів розкату і накатних), конструкція
фальцапарату дозволяє проводити фальцювання зошитів в 1/32; 1/16 і 1/8 долі листа.
Листова друкарська машина - пристрій, призначений для друкування однокольорових
або багатокольорових відбитків на окремих листах задрукованого матеріалу (паперу, картону,
жерсті і ін.). Листові друкарські машини можуть бути як тигельні, так плоскодрукарські або
ротаційні.
Цифрові друкарські машини
У основі роботи більшості цифрових друкарських машин лежать ті ж принципи, що і в
лазерних принтерах. Вони є системами із створенням прихованого електростатичного
зображення з подальшим його перенесенням на задрукований матеріал.
Цифрові друкарські машини за конструкцією ротаційні і можуть бути як листовими,
так і рулонними. У листових машинах лист задрукованого матеріалу залишається на
друкарському циліндрі для декількох оборотів. При друці в чотири фарби - чотири обороти.
При подачі з рулону матеріал проходить послідовно через декілька друкарських головок
(наприклад, вісім при друці в чотири фарби з двох боків). Крім того, на рулонних машинах
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існує можливість друку відбитків різної величини по довжині (залежно від об'єму пам'яті
контролера друку).
У цифрових друкарських машинах за технологією «Computer to print» постійна
друкарська

форма

як

така

відсутня.

Роль

змінної

друкарської

форми

виконує

фотонапівпровідниковий шар, на якому при кожному оберті барабана наново створюються
пробільні і друкуючі елементи (приховане електростатичне зображення). Оскільки ці системи
вимагають передавати інформацію знов кожного разу, знижується продуктивність, а
швидкість друку залежить від часу перенесення зображення на "друкарську форму".
Процес отримання зображення складається з трьох етапів:
1). Отримання прихованого електростатичного зображення.
2). Прояв прихованого електростатичного зображення.
3). Перенесення зображення на задрукований матеріал.
Зображення може бути перенесене на задрукований матеріал або безпосередньо з
"формного циліндра", або через проміжний носій - додатковий офсетний циліндр. (Офсетний
циліндр, який є позитивно зарядженим нагрітим металевим барабаном, покритим спеціальним
електропровідним

офсетним

покриттям).

Багатоколірне

зображення

формується

безпосередньо на задрукованому матеріалі шляхом накладення декілька однокольорових
зображень.
В порівнянні з машинами традиційних видів друку цифрові друкарські машини
володіють поряд особливостей:
1). Економічно вигідний друк малих тиражів.
Мінімальний тираж складає один екземпляр, друк тиражів більше 1000 екземплярів є
доцільними тільки у разі особливої оперативності випуску продукції і необхідності
персоналізації відбитків.
2). Персоналізація.
Персоналізація - це можливість друку на кожному екземплярі тиражу індивідуальних
текстових і ілюстраційних матеріалів. Причому персоніфіковані видання друкуються за один
прохід, оскільки постійна частина, що змінюється, друкується одночасно.
3). Існує можливість друку на різних матеріалах: різних сортах крейдяному і
некрейдяному папері; плівці, що самоклеїться, прозорій і матовій, особливо, в рулонних
друкарських машинах.
4). Можливість перейти від друку однієї роботи до іншої без зупинки машини і
практично майже без відходів матеріалу.
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5). Цифрові друкарські машини не потребує додаткового пристрою для отримання
кольоропроби,

оскільки

відбитки,

отримані

на

них;

можна

використовуватися

як

кольоропробу. Крім того, існує можливість "швидкої кольоропроби", тобто отримання
пробного відбитку не перериваючи друку основного тиражу.
6). Електронний листоподбір.
Електронна листоподбірка дозволяє кожне окреме багатосторінкове видання тиражу
друкувати повністю, сторінка за сторінкою в необхідному порядку, що усуває необхідність
подальшої підбірки.
7). Існує можливість зберігати публікацію в електронному вигляді в архівах для
подальшого повторного друку.
8). Основною перевагою цифрового друку є можливість внесення змін безпосередньо
перед друком, оскільки цифрові дані легко доповнювати і коректувати.
9). Можливий друк зображень (наприклад, логотипів) в певній області заздалегідь
задрукованого матеріалу, тобто можливе вдруковування.
Листові офсетні друкарські машини

Домінуюча роль вже декілька десятків років офсетного способу друку з використанням
друкарських форм для способу плоского друку привели до розвитку листових ротаційних
офсетних друкарських машин. Друкарські форми для цих машин виготовляють, як правило, на
алюмінієвих пластинах. Іноді друкарські форми для цих машин виготовляють на формових
матеріалах з поліефірною (плівковою) або паперовою основою. Тому, логічно розглянути
докладну класифікацію друкарських машин на базі листових ротаційних офсетних
друкарських машин.
Класифікація листових офсетних друкарських машин
Листові ротаційні офсетні друкарські машини можна класифікувати за наступними
ознаками:
· По формату - малоформатні (до 500 х 700 мм), середнього формату (500 х 700 мм),
повного формату (до 740 х 1050 мм) і великоформатні (більше 740 х 1050 мм).
· По подачі листа в друкарський апарат - по широкій стороні і по вузькій стороні.
Друкарські машини з подачею листа по широкій стороні вищого класу для друку
високоякісної однокольорової і багатокольорової продукції. При подачі листа по вузькій
стороні і особливо після зволоження і проходження першого друкарського апарату абсолютні
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величини лінійної деформації більші по довжині листа, що сильно погіршує поєднання фарб
при багатокольоровому друці або смуг при двосторонньому друці. Єдина їх перевага це мала
ширина і загальна компактність самих машин. Ці машини, як правило, застосовують в
оперативному однокольоровому друці.
· По кількості фарб - однофарбні, двофарбні і багатобарвні. Однофарбні друкарські
машини, як правило, це машини оперативного однокольорового друку. Деякі з них призначені
і

для

високоякісного

однокольорового

і

багатокольорового

друку.

Вони

дешеві,

високопродуктивні і малогабаритні. У цьому сильні сторони однофарбних друкарських
машин. Двофарбні друкарські машини, як правила, мають листоперевертаючий пристрій
(перфектор) і призначені для оперативного або високоякісного друку з лиця і обороту за один
аркушепрогін. Вони незамінні для друкування однокольорових газет малими форматами і
тиражами. Для малих поліграфічних підприємств двофарбні машини є основним друкарським
устаткуванням. Багатофарбні друкарські машини це завжди середнього або високого класу
друкарських машин. Вони призначені для друку високоякісних багатокольорових видань в
стислі терміни. На цих машинах легко контролювати і оцінювати якість багатокольорового
друку. Ці машини вимагають великі капіталовкладення і великі виробничі площі, але при
оптимальному завантаженні вони себе окупають досить швидко.
· По конструкції приймання (вивідного пристрою, викладу) – з низьким прийманням і з
високим прийманням.
· За призначенням – універсальні друкарські машини для друку на папері і картоні,
машини для друку на будь-якому картоні, для друку на жерсті, для друку цінних паперів.
Машини для друку на папері і картону найпоширеніші і залежно від листопередаючих
механізмів між друкарськими секціями, а максимальна товщина картону різна. Машини
можна класифікувати по величині діаметру друкарського циліндра. Чим більше діаметр, тим
товще картон входить в її спектр можливостей друку. Діаметр листопередаючих циліндрів і їх
кількість визначають максимальну товщину картону, на якому можна друкувати в даній
машині. Чим більше діаметри і чим менше кількість циліндрів (краще, коли це один циліндр
або ланцюговий листопередаючий механізм, тим краще). У машинах для друку на жерсті
характерні наступні особливості в структурі друкарського апарату і листопередаючих
механізмів: діаметр друкарського циліндра у декілька разів більше діаметру офсетного
циліндра і листопередаючий механізми це або ланцюг або тільки один циліндр
(псевдоциліндр) великого діаметру.
· По самонакладу - з фрикційною подачею листів, з поаркушевою подачею листів, з
каскадною вакуумною подачею листів. Для листових офсетних друкарських машин фрикційна
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подача листа не тільки не характерна, але й не зустрічається, навіть в машинах легкого типу.
Цей самонаклад характерний для примітивних однофарбних друкарських машин інших
способів друку. Поаркушева і каскадна подача листів характерна для офсетних листових
друкарських машин: поаркушева для однофарбних машин легкого типу з низькою
продуктивністю. Листові друкарські машини середнього і високого класу завжди мають
самонаклади з каскадною вакуумною подачею листів.
· По можливостях друкування - односторонній і двосторонній друк. Йдеться тільки про
багатофарбні друкарські машини. Їх можливості збільшуються, якщо між друкарськими
секціями можна встановити листоперевертаючий пристрій. Деякі конструкції машин не
вирішують монтаж листоперевертаючого пристрою, наприклад, машини з ланцюговими
листопередаючими машинами. Машини для друку на жерсті, як правило, не мають
листоперевертаючого пристрою. Однокольорові друкарські машини і багатофарбні листові
машини

без

листоперевертаючого

пристрою

призначені

для

одностороннього

однокольорового і багатокольорового друку. Для задруковування іншої сторони листа
необхідно після сушки відбитків перевернути відбитки в стопі і пропустити другий раз через
машину. Це пов'язано з втратою часу, але, наприклад, при друкуванні на товстому картоні це
неминуче. Друкарські машини з листоперевертаючим пристроєм мають великі технологічні
можливості і за один аркушепрогін вони задруковують обидві сторони листа. Продуктивність
у фарбопрогонах цих машин дуже висока, а це економія часу і скорочення термінів виходу
видання в світ. Проте, ці машини мають великі габарити і вимагають великі капітальні
вкладення.
· По продуктивності - з низькою швидкістю друкування (до 7000 листів/год),
високошвидкісні (від 15 000 і більш листів/год) і з середньою швидкістю.
· По вазі машини – важкого і легкого типу; Друкарські машини важкого типу стійкіші,
менше схильні до дії вібрацій, стабільний в роботі, а це все чинники, що визначають якість
друкарської продукції. Машини легкого типу менш вимогливі до фундаменту і перекриттів
приміщення, вони також легко перевозяться і піднімаються по поверхах будівлі.
· По структурі друкарського апарату – секційна (трициліндрова) побудова, побудова
сателіта, планетарна побудова (п'яти, семи, дев'яти і т.д. циліндрове), «гума до гуми».
· За якістю друкування - для оперативного однокольорового друку, для якісного
однокольорового друку, для високоякісного багатокольорового друку.
· По структурі побудови друкарської машини – лінійна, ярусна і комбінована побудови.
· По рівню автоматизації - примітивні, посередні, традиційні, автоматизовані,
високоавтоматизовані з цифровим програмним управлінням;
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· По ресурсу і надійності роботи - з обмеженими ресурсами, що не підлягають
відновленню, високонадійні і такі, що підлягають відновлення.
· По можливостях агрегатування машини - машина може працювати в лінії з лаковою
секцією або модулем, сушильним модулем або подовженою сушкою, має ті, що вдруковують,
або нумераційні модулі, може працювати в лінії з вісічною секцією.
Є ознаки, які дуже точно визначають до якого класу відноситься та або інша
друкарська машина, наприклад, по критерію «якості друкування». До цих ознак можна
віднести структуру і розвиненість фарбного і зволожуючого апаратів, кількість накатних
валів, побудову друкарського апарату, конструкцію листопередаючих механізмів, побудова
самонакладу і силових механізмів машини в цілому.
Основні вузли і механізми листових офсетних друкарських машин
Друкарський апарат – основний і визначаючий вузол друкарської машини, що
складається з фарбних і зволожуючих систем, з друкарського циліндра, формних і офсетних
циліндрів. Він також має допоміжні пристрої, що підводять і прибирають (відвідні)
задрукований матеріал. Залежно від конструкції машини деякі з вузлів друкарського апарату
можуть бути відсутніми або суміщати виконання декількох функцій, наприклад, для офсетних
машин, сконструйованих для друкування за технологією «гума до гуми» друкарський циліндр
відсутній і його функції виконує офсетний циліндр другого друкарського апарату. У всіх
друкарських апаратах офсетних друкарських машин завжди присутні один або декількох
фарбних і зволожуючих апаратів і формовий циліндр.
Формний циліндр - один з циліндрів друкарського апарату ротаційної друкарської
(листової або рулонної) машини, на якому кріпиться друкарська форма, - офсетна,
фотополімерна, стереотипна і ін.
Друкарський

циліндр

-

це

циліндр

в

ротаційній

друкарській

машині

або

плоскодрукарській, який, як правило, захоплює задрукований матеріал (при листовому друці) і
служить як базова поверхня (опора) для створення тиску і закріплення задрукованого
матеріалу в процесі друкування. Тиск необхідний для переходу фарби в процесі друкування з
друкарської форми або проміжної ланки на задрукований матеріал.
Офсетний циліндр - складова частина друкарського апарату листових і рулонних
ротаційних офсетних друкарських машин. На офсетному циліндрі встановлюється офсетна
гумовотканинна пластина; у друкарських машинах для друкування за технологією "гума до
гуми" офсетний циліндр одночасно виконує функції друкарського циліндра для друкарського
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апарату другої фарби. Таку конструкцію друкарської секції машини називають "з
чотирициліндровою побудовою".
З метою зменшення розмірів багатофарбних машин були створені схеми: сателітна і
планетарна побудови друкарського апарату.
Схема сателіта відноситься до двофарбних друкарських машин. При схемі сателіта
побудови друкарський апарат складається з двох формних (відповідно два фарбних і двох
зволожуючих апаратів), одного офсетного і одного друкарського циліндрів. Як правило, одна з
друкарських секцій (фарбний, такий, що зволожує апарат і формовий циліндр) приставна,
така, що відкидається. Таку побудову друкарського апарату мають двофарбні листові
друкарські машини легкого типу, які призначені для однокольорового або двокольорового (з
невисокими вимогами до якості і поєднання фарб) штрихового одностороннього друку.
Планетарна схема побудови друкарського апарату відноситься до двофарбних,
п'ятициліндрових або багатофарбних п'ятициліндрових і багатофарбних, семи, дев'яти і т.д.
циліндрових друкарських машин. При цій схемі побудови друкарський апарат складається з
одного друкарського циліндра і з однакової кількості офсетних і формних циліндрів
відповідно до кількості фарб друкарської машини. При всіх випадках діаметр друкарського
циліндра завжди у декілька разів більше діаметру офсетного циліндра. Це особливість дає
можливість працювати з жорсткішими (що важко згинаються) картонами. В процесі
друкування немає перехоплення листів, що позитивно позначається на точності поєднання
фарб на відбитках. Це одна з сильних сторін цього типу побудови, а друга сильна сторона це
малі габарити друкарської машини. У машинах даної побудови не можна вмонтувати
листоперевертаючий пристрій. Всі машини з побудовою сателітноого або планетарного
друкарського апарату друкують тільки на одній стороні задрукованого матеріалу.
У друкарському апараті, побудованому по схемі «гума до гуми» відсутній друкарський
циліндр. Така схема характерна для рулонних багатофарбних офсетних друкарських машин.
Ця схема побудови може бути віднесена тільки до офсетних багатофарбних машин, оскільки
функцію друкарського циліндра виконує офсетний циліндр друкарського апарату другого
кольору. Звичайно, відсутність друкарських циліндрів сильно полегшує конструкцію машини і
веде до великої економії при виготовленні машини, але проходження паперу між двома
еластичними поверхнями негативно позначається на якість друку, оскільки веде до великих
геометричних спотворень друкарських елементів на відбитках, а також до вищого розтиску,
двоїння і ковзання. Як правило, друкарські машини з такою побудовою друкарського апарату
застосовують для друку газетної і книжно-журнальної багатокольорової продукції великими
тиражами.
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Фарбний апарат - вузол друкарської машини, слугує для передачі з фарбного ящика в
друкарський апарат, підготовки (розкату) і нанесення фарби на друкарську форму. Фарбний
апарат складається з фарбного ящика, дукторного валу, системи обрезинених валів і
металевих циліндрів різного діаметру, накатних валів, але може містити додатково мостовий
вал.
Фарбні апарати можуть мати найрізноманітніші схеми побудови. Важко визначити
однозначно яка з схем побудови краще, якщо не визначити призначення друкарської машини,
в якій ці фарбні апарати застосовуються.
Загальний принцип такий: чим більше кількість валів і циліндрів і чим більше
різноманітність їх діаметрів, то тим більше здатність акумуляції і розкату фарбного апарату.
Кількість накатних валів визначає рівномірність накату фарби на друкуючі елементи форми
при достатній здатності акумуляції самого апарату. Ці дві властивості фарбного апарату добре
себе проявляють у вигляді рівномірності накату фарби при друкуванні великих за площею
плашок.
Для підтримки стабільного температурного режиму друкування фарбний апарат можна
оснастити автоматичною системою термостабілізації. Машина з розвиненим фарбним
апаратом працює зі швидкістю до 15000 листів/год. При такому інтенсивному режимі роботи
температура фарби зростає, а, отже, падає її в'язкість. Зміна в'язкості фарби приводить до
зміни умови друку (перехід фарби, її клейкість міняються), а, отже, ідентичність відбитків в
тиражі порушена. Регулятори температури забезпечують заданий режим з точністю 0,50С.
Термостабілізація фарбного апарату створює передумови і для роботи за технологією
офсетного друку без зволоження (сухого офсету).
Зволожуючий апарат - вузол друкарської машини, слугує для змочування зволожуючим
розчином пробільних елементів друкарської форми при друкуванні способом плоского
друку. Схем побудови зволожуючих апаратів велика кількість. Це і контактні і безконтактні
апарати, з різним покриттям валів і циліндрів. У всьому цьому різноманітті зі своїми
сильними і слабкими сторонами дуже істотні наступні ознаки: наявність мостового валу і
валу-наїзника або тандемних валів. Наявність цих валів стабілізують умови друкування.
Накатні вали - еластичні (гумові, пластмасові) вали, що є складовою частиною
фарбного або зволожуючого апарату друкарської машини. Вони передають друкарську фарбу
або зволожуючий розчин на друкарську форму, сприяючи нанесенню рівного шару фарби або
зволожуючого розчину на її друкуючі або пробільні елементи.
Тандемні вали - система з двох валів, що входить в структуру зволожуючого або
фарбного апарату друкарської машини, виконує функцію динамічного резервуару (демпфера)
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зволожуючого розчину або фарби, забирає надлишки або що віддає ці надлишки, коли на
друкарській формі потрібний більше або менше кількості зволожуючого розчину або фарби,
що подається. Тандемні вали є інерційним саморегулятором місцевої подачі на друкарську
форму фарби або зволожуючого розчину. Кожний з валів окремо ще називають вал-наїзник.
Перфектор (листоперевертаючий пристрій) - механізм в листових секційних
друкарських машинах, розташований між друкарськими секціями і призначений для
перевороту друкарського листа при друкуванні лицьової і оборотної сторони за один
аркушепрогін. Машини, що мають більше п'яти друкарських секцій, можуть бути оснащені
двома перфекторами. Конструктивно перфектори створюються у вигляді одного або декілька
циліндрів, забезпечених захопленнями листа.
Лістопередаючий механізми - ланцюги, циліндри, сектори і прямокутні рамки, що
передають задрукований матеріал в друкарський апарат і виводять його з друкарського
апарату. Лістопередаючий механізми у вигляді ланцюга використовують, як правило, в
машинах, призначених для друку на жорстких матеріалах. Чим тонше і м'якше задрукований
матеріал, тим менше діаметр циліндрів листопередаючого механізму, що робить друкарську
машину компактнішої.
Пристрій змиву - пристрій, призначений для очищення фарбного апарату, поверхні
офсетного і друкарського циліндрів від фарби і забруднення. Змив проводять перед початком
друку тиражу, після тривалої зупинки машини під час друку тиражу або за потреби під час
друку тиражу. Забруднення поверхонь відбувається через запилення паперу, засихання фарби
по краях валів і циліндрів фарбного апарату, при зміні кольору фарби і ін. Змив фарбного
апарату завжди проводять з використанням розчинів, що змивають, які подаються з форсунок
на початку фарбного апарату і відпрацьований брудний розчин збирається в спеціальному
кориті. Така ж процедура проводиться і при змиві офсетних і друкарських циліндрів з
використанням розчинів, що змивають, і щіткових пристроїв, в яких суміщені форсунки і
корито.
Противовідмарочний апарат - пристрій, що розпилює противовідмарочні засоби
(порошки або розчини) на свіжовіддруковані відбитки. Зазвичай встановлюється на прийманні
друкарської машини. Нанесення противовідмарочних засобів може перешкоджати лакуванню
відбитків, подальшому нанесенню наступних фарб при багатокольоровому друці.
Секція (приставка) лакування – додаткова приставка або окрема секції до друкарської
машин, в якій наносять лак на відбитки після нанесення фарб і що працюють в лінію з
друкарськими секціями.
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Сушка відбитків - примусове прискорення закріплення друкарської фарби і лаку на
відбитках. Сушку проводять обдуванням віддрукованих відбитків гарячим повітрям, нагрітим
до 300°С залежно від виду фарб, паперу, швидкості проходження паперового полотна або
відбитків. Для сушки застосовують також ультрафіолетове, інфрачервоне і високочастотне
випромінювання, а також комбінацію декількох джерел.
Секція біговки, нумерації, розрізання і вдруковування - додаткова секція до друкарської
машини, що здійснює біговку, перфорування і розрізання віддрукованих відбитків, що
наносить номери, текст і зображення невеликого формату на відбитки і що працює в лінію з
друкарськими секціями.
Секція тиснення - додаткова секція до друкарської машини, що виконує все (блінтове і
конгревне тиснення, тиснення дифракційною, голографічною і звичайною фольгою, блінтове
тиснення плашкою) або окремі види тиснення на відбитки і що працює в лінію з друкарськими
секціями машини.
Секція висікання - додаткова секція до друкарської машини, що виконує все (висікання,
перфорування, біговку) або окремі види висікання на відбитках і що працює в лінію з
друкарськими секціями.
Рулонні ротаційні друкарські машини
Рулонні ротаційні друкарські машини це самі великогабаритні і найважчі друкарські
машини і мають вони найширші технологічні можливості, наприклад, на них друкують,
фальцюють, підбирають, розрізають і навіть зшивають дротом. Слід також відзначити, що
рулонні друкарські машини найшвидкісніші друкарські машини. Ці особливості накладають
ряд вимог при виготовленні й експлуатації рулонних машин. Враховуючи ці особливості
рулонних друкарських машин, є необхідність розглянути їх окремо і детальніше.
Рулонні друкарські машини (в порівнянні з листовими друкарськими машинами) мають
1) вищу продуктивність;
2) можливість друку на дешевшому рулонному матеріалі і на тоншому папері;
3) великі можливості виконання в єдиному циклі не тільки операції друку, але й інших
технологічних операцій, наприклад, фальцювання, різкі, шиття металевими скобами,
проклеювання зошитів по корінцю, перфорації. Тому правильніше було б називати ці машини
потоковими лініями або агрегатами.
З іншого боку, рулонні друкарські машини в порівнянні з листовими машинами мають
обмежені можливості по зміні формату видання, меншу оперативність в роботі, неекономічні
при роботі на малих тиражах.
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Рулонні друкарські машини можуть знайти широке розповсюдження для друку великих
тиражів газетної, журнальної і книжкової продукції. Художні альбоми, листівки, малотиражні
видання це вже область широкого застосування листових друкарських машин.
У поліграфії використовують рулонні друкарські машини високого, глибокого і
офсетного друку. В даний час частка продукції, що випускається за допомогою машин
високого друку, невелика. Рулонні машини глибокого друку застосовують тільки при друці
журналів і рекламних видань великими тиражами.
Основним способом друку на рулонних друкарських машинах є офсетний спосіб друку.
Необхідно відзначити, що рулонні друкарські машини для реалізації флексографічного
способу друку приблизно на 20% дешевше за рулонні офсетні друкарські машини, оскільки в
них використовуються фарбні апарати з анілоксовими (растрованими) валами без систем
місцевого і дистанційного регулювання подачі фарби. Кількість паперу, що йде в макулатуру
після зміни форм, при флексографії у декілька разів менше, ніж при офсетному способі. Проте
флексографічні друкарські форми істотно дорожчі за офсетні форми. На них складніше
відтворювати світлі і темні ділянки растрового зображення і т.д.
До складу рулонної офсетної друкарської машини входять:
· рулонна зарядка з системами закріплення рулонів паперу, їх розмотування, підтримка
заданого рівня натягнення паперової стрічки і багато інших систем;
· друкарська секція, що включає друкарський, фарбний і зволожуючі апарати, а також
системи управління тиском, подачею фарби і т.д.;
· фальцапарат з різними пристроями і пристосуваннями для отримання продукції
(газети, журнали, окремі зошити книжно – журнальній продукції) в декілька згинів (фальців);
· система проводки паперової стрічки;
· системи силових механічного і електричного приводів машини.
Багато машин додатково оснащуються пристроями попередньої проводки паперової
стрічки через машину, сушильними пристроями, секціями охолоджування паперового
полотна, пристроєм автосклеювання, системами дистанційного керування вузлами і
механізмами машини, системами попереднього налаштування ряду вузлів. Деякі з моделей
машин можуть бути оснащені системами автоматичної установки рулонів в рулонну зарядку.
До вивідного транспортера фальцапарата друкарської машини можуть підключатися
транспортери різних типів для передачі продукції в інше місце цехи або приміщення,
приймальні пристрої і цілі системи для формування стоп газет або пачок зошитів і т.д.
Друкарська секція
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Серцем будь-якої друкарської машини є друкарська секція, яку можна класифікувати за
декількома ознаками:
· по кількості циліндрів друкарського апарату (формних, офсетних, друкарських):
· по характеру проходження через друкарський апарат паперового полотна (наприклад,
вертикальне, горизонтальне, похиле):
· по розташуванню друкарських апаратів (наприклад, горизонтальне розташування,
вертикальне, планетарне).
Існують друкарські апарати з циліндрами однакового діаметру як у формових
циліндрів або подвійного діаметру. Це машини так званих одинарних і подвійних форматів
паперу. Вони відрізняються один від одного продуктивністю, габаритами, масою та рядом
інших параметрів.
По поєднанню фарб на відбитках найкращі результати можна отримати з друкарськими
секціями планетарної побудови, а найгірші (відносно) - трьохциліндровими.
Найпоширеніші по схемі побудови друкарські секції, які працюють за принципом
«гума до гуми», тобто коли паперове полотно проходить між двома офсетними циліндрами і
задруковується одночасно з двох сторін.
Фарбний апарат
Фарбні апарати друкарських секцій побудовані таким чином, що регулювання подачі
фарби в них здійснюється по зонах.
Зволожуючий апарат
Якість відбитки в офсетному друці багато в чому залежить і від роботи зволожуючого
апарату. Він повинен здійснити таку подачу зволожуючого розчину, при якій забезпечується
краща якість друку, а кількість вологи, що потрапляє на папір, мінімально. Це особливо
важливо при друці маленьких за площею зображень. Чим менше площа друкуючих елементів,
тим більше вологи потрапляє на папір і тим більше він деформується із-за натягнення
паперового полотна в процесі друкування на рулонних друкарських машинах. Тому дуже
складно на добре всмоктуючому папері віддрукувати з хорошим поєднанням фарб.
За останні роки в конструкції самих зволожуючих апаратів великих змін не відбулося.
У газетних машинах частіше використовуються безконтактні апарати, які наприскують
зволожуючий розчин на форму, або апарати щіткового типу. Такі апарати дозволяють
зменшити попадання паперового пилу в зволожуючий розчин. У апараті розбризкуючого типу
регулювання подачі вологи проводиться шляхом зміни величини зони, через яку подається
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розчин. У щіткових апаратах регулювання подачі розчину здійснюється шляхом зміни
швидкості обертання подаючого циліндра.
Фарбні апарати рулонних друкарських машин менш розвинені, чим у листових машин.
При кольороподілі необхідно також враховувати вид паперу, на якому друкуватиметься
продукція.
Фальцапарат
Другою крупною складовою частиною рулонної друкарської машини, що робить
істотний вплив на показники продукції, є фальцапарат. Він призначений для відрізки від
паперової стрічки листів - відбитків і формування з них сфальцованих зошитів - газетних,
книжно-журнальних або рекламних. Відмінності між цими зошитами полягають в тому, що
газети і рекламні зошити найчастіше є кінцевими продуктами, а книжно-журнальні зошити є
напівфабрикатом, що підлягає подальшій обробці для отримання книг, журналів.
У традиційному фальцапараті задрукована паперова стрічка спочатку фальцюється
удвічі у напрямі свого руху в процесі друкування. Для цього використовуються фальцворонки
у вигляді похилих конусів. Від такої сфальцованої стрічки відрубується шматок певної
довжини.
Всі операції фальцювання проводять за допомогою різних механізмів, розташованих на
циліндрах. Самі фальцапарати можуть оснащуватися різними додатковими механізмами і
пристроями, наприклад таких, що скріпляє продукцію дротяними скобами, для проклеювання
корінців зошитів, перфорації і т.д.
Особливості роботи фальцапарату, як і особливості деяких подальших операцій
палітурних брошурувань, необхідно враховувати при підготовці видань до друку. В першу
чергу це стосується розкладки смуг (сторінок) по зошитах, величини пробільних полів
внутрішніх і зовнішніх сторінок зошитів.
Привід друкарської машини
Всі вузли друкарської машини зв'язує механічний привід, від роботи якого у великій
мірі залежить якість продукції. Традиційний привід - це розгалужена мережа механічних валів
і шестерень. Багато зусиль фірми витрачають на удосконалення приводів. Синхронізація
роботи окремих друкарських секцій, друкарських апаратів, що приводяться в обертання
індивідуальними електродвигунами, здійснюється електронікою.
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Швидкість роботи рулонних ротаційних друкарських машин продовжує рости, хоча
основний напрям розвитку друкарських машин - підвищення ступеня їх автоматизації в цілях
скорочення часу підготовки машин до друку.
Система управління
Системи управління друкарськими машинами достатньо різноманітні. Найчастіше вони
мають три рівні. Найнижчий рівень - просто дистанційне керування роботою окремих вузлів.
Найвищий - включає системи попереднього налаштування і управління роботою вузлів в
процесі друку, а також збір інформації про роботу устаткування.

ТЕМА 10. ОФОРМЛЕННЯ КАРТ, БРОШУРОВОЧНО-ПАЛІТУРНІ
РОБОТИ
Обробні операції
Палітурні та брошурувальні процеси
Палітурні та брошурувальні процеси завершують загальний технологічний цикл
поліграфічних робіт. До них відносять операції по обробці відбитків, виготовленню
книжкових блоків та виготовленню брошур в м'якій обкладинці. До цих процесів відносять,
також всі операції по виробництву деталей палітурки і палітурних кришок, а також по вставці
блоку в кришку. Палітурне та брошурувальне виробництво, як правило, оснащене агрегатами,
що виконують окремі операції або автоматичними лініями, що забезпечують повний цикл
робіт.
Розглянемо основні технологічні операції формування блоку видання:
1. Фальцювання відбитків – процес складання віддрукованих аркушів в зошити, що
забезпечує правильну послідовність сторінок. Для цього застосовують машини, що
фальцюють.
2. Зіштовхування зошитів – операція по вирівнюванню зошитів по корінцю і верхівці.
3. Пресування пачок зошитів. Ця операція необхідна для ущільнення місця згинів
зошитів. Після неї зошити набувають однакової товщини.
4. Приклеювання основних і додаткових елементів видання.
5. Комплектування блоків видання – операція по збору окремих зошитів в блоки по
порядку проходження сторінок.
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Скомплектовані в блок зошити необхідно скріпляти між собою. Те, що скріпляє може
бути виконане дротяними скобами або зшиванням нитками на марлі або без неї, а також
способами клейового (незшивного) скріплення.
Шиття дротом здійснюється на одноапаратних дротозшивних машинах – тачалках,
вкладувально - зшивних агрегатах, вкладувально - зшивних - різальних агрегатах. Шиття
нитками здійснюється на ниткозшивних машинах або автоматах. Зшиті блоки обробляються з
метою підготовки їх для вставки в палітурну кришку. Всі операції по обробці книжкових
блоків можуть бути виконані вручну або з використанням спеціального технологічного
устаткування. Важливою операцією є тристороння обрізання блоку. Підготовлені блоки
оформлюються палітуркою. По нормативах передбачено дев'ять видів палітурок, позначених
номерами від 1 до 9 і що розрізняються між собою конструкцією кришок і матеріалів, з яких
вони виготовлені. Завершуючими операціями є обтискування і сушка книжок, внаслідок чого
книжки висихають та ущільнюються, а штрихування – утворення вздовж корінця книги бігу,
сприяє зручнішому відкриттю виробів. (біг – заглиблення у вигляді прямої лінії на картоні,
папері та палітурному матеріалі).

1.

Аплікація на палітурній кришці – прикріплення до палітурного матеріалу малюнка,

висіченого по контуру з іншого матеріалу, що відрізняється кольором або властивостями від
основного матеріалу.
2.

Безшивне скріплення палітурки - В поліграфії, з'єднання елементів брошури або

книги (зошитів, окремих аркушів) в блок (комплект) без використання шиття нитками або
дротом.
3.

Біговка - отримання поглиблених борозенок (бігів) на аркуші в місці майбутнього

згину на виробах з картону або товстого паперу для поліпшення умов перегину (наприклад,
книжкових обкладинках). Біги проводять на бігувальних верстатах або машинах.
4.

Тиснення блінтове - Простий вид тиснення плоским штампом без фарби і фольги.

Поглиблені елементи зображення, що утворюються при цьому, лежать в одній площині.
Різновиди блінтового тиснення - гаряче (з нагрівом штампу) і холодне (без нагріву штампу).
5.

Бронзування – нанесення тонкого шару бронзи або алюмінієвого порошку.

6.

Лакування. ВД-лакування - Облагороджування поверхні відбитків або паперу

нанесенням шару лаку.
7.

Лакування.

УФ-лакування - Облагороджування поверхні відбитків або паперу

нанесенням шару лаку способом ультрафіолетового отверждения.
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8.

Лакування. Уф-лакування вибіркове - Облагороджування поверхні відбитків або

паперу нанесенням шару лаку вибірковим способом.
9.

Висічка - Висікання друкарських виробів за допомогою гострого заточеного штампу.

Може бути будь-якій конфігурації. Зазвичай проводиться на невеликій пачці щільних аркушів.
10.

Гренування – додання поверхні паперу або картону нової фактури, наприклад

зернистої.
11.

Гумування – нанесення на оборотну сторону відбитків шару швидковисихаючого

клею, який при зволоженні набуває склеювальної здатності.
12.

Зафарбовування обрізу книжкового блоку – нанесення на обріз книжкового блоку

спеціальної фарби для додання виробу особливої естетики.
13.

Тиснення конгревне - (від імені англійського винахідника У. Конгрева, W. Congreve;

1772-1828), рельєфне, отримання опуклих зображень на палітурці за допомогою гарячого
штампу і рельєфного контрштампу (із зворотного боку). К.Т. може бути безкольоровим або
комбінованим з кольоровим зображенням.
14.

Закруглення куточків блоку – додання кутам блоку округлої форми щоб уникнути їх

швидкого руйнування і втрати зовнішнього вигляду.
15.

Лакування – процес обробки поверхні паперу шаром лаку, який після твердіння також

утворює плівку. В порівнянні з припрессовкой плівки і ламінуванням є дешевшим способом
створення плівкового покриття.
16.

Ламінування - Облагороджування поліграфічного аркушевого видання нанесенням на

його поверхню методом розплаву полімеру — термоклею.
17.

Металізація обрізу – покриття обрізу блоку тонким шаром металу.

18.

М'яка палітурка - М'яке покриття видання, що містить ряд вихідних відомостей. Є

елементом художнього оздоблення і забезпечує збереження.
19.

Ниткозшивне скріплення - Зшивання окремих блоків зошиту між собою за

допомогою ниток.
20.

Нумерація - Друкування послідовно змінних номерів на окремих видах поліграфічної

продукції (наприклад, на цінних паперах).
21.

Парафінування паперу – процес просочуванням спеціальних сортів паперу парафіном

для додання йому вологостійкості та інших властивостей.
22.

Перфорація - Система отворів, розташованих в лінію, в аркушевому або рулонному

матеріалі, що забезпечує легкий розрив матеріалу по цій лінії. Створюється за допомогою
спеціальних перфораційних ножів.
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23.

Припресування плівки - термічний процес нанесення на одну або дві сторони паперу

або картону прозорої полімерної плівки з шаром клею або без нього. Плівка покращує
зовнішній вигляд, надійно захищає від вогкості і грязі, підвищує міцність і довговічність.
24.

Дротозшивне скріплення - зшивання окремих аркушів друкарського блоку між собою

за допомогою дроту.
25.

Тверда палітурка - Міцне покриття видання, що містить ряд його вихідних

відомостей. Є елементом художнього оздоблення і забезпечує збереження.
26.

Тиснення – створення зображення на папері, картоні або полімерному матеріалі

тиском нагрітого штампу, іноді з додатковим використанням фольги і фарби.
27.

Фальцювання - фальцювання (від йому. falzen - складати, згинати) в поліграфії,

послідовне згинання віддрукованих аркушів паперу для утворення зошитів, з яких потім
отримують книги, журнали і т.п. При малих тиражах Ф. виконується уручну, а в решті
випадків - за допомогою машин, що фальцюють. Якщо тиражі друкуються на рулонних
ротаційних друкарських машинах, то операція Ф. проводиться пристроєм друкарської
машини, що фальцює.
Комп’ютерні технології у видавничо-поліграфічній справі
Електронні видання
У другій половині XX століття з'явилося нове поняття – «нематеріальний носій», – під
яким розумівся будь-який електронний засіб тривалого збереження інформації, на якому
записане видання в цілому або його частина. Найчастіше інформація зберігалася на
магнітному носії: магнітній стрічці або магнітному дискові. Однак такі носії залишалися
недосконалими: надійність збереження і щільність занесення інформації були низькими. Тому
такі засоби у видавничій практиці використовувалися досить рідко. У більшості вітчизняних
видавництв процес підготовки видань ґрунтувався на використанні «паперових» технологій.
Автор здавав рукопис, надрукований на друкарській машинці. У видавництві він редагувався
й в остаточному вигляді також передруковувався друкарями видавництва, і цей видавничий
машинописний оригінал використовували як основу для типографського набору.
Останні десятиліття XX століття характеризуються швидким удосконалюванням і
розвитком електроніки і комп'ютерних інформаційних технологій. Саме в цей період
практично усі видавництва перейшли на комп'ютерний набір і верстку газет, журналів і книг.
Видання зберігалося в пам'яті комп'ютера ввесь час набору і верстки, тобто залишалося в
електронній (нематеріальній) формі протягом усього процесу підготовки, аж до виведення на
принтер так званого посторінкового оригінал-макета. Цілком зверстане і підготовлене до
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друку видання, збережене в пам'яті комп'ютера (на твердому магнітному диску) або в
спеціальному запам'ятовуючому пристрої довгострокового типу можна назвати «електронним
виданням».
Однак для того, щоб електронна книга, журнал або газета дійсно могли конкурувати зі
своїми друкованими аналогами, необхідні засоби їхнього поширення, доведення до читача.
Наприкінці XX століття ці засоби фактично стали масовими, тобто одержали найбільше
поширення. Періодичні електронні видання стали поширюватися переважно мережами,
зокрема, глобальною мережею Інтернет. Інформаційним середовищем для поширення книг
стали і залишаються останні п'ятнадцять років компакт-диски.
Отже,

спочатку

електронні

видання

існували

як

аналог

друкованим,

але

на

нематеріальному носії. Природно, що для читання електронних видань, розповсюджуваних по
мережах, був потрібний персональний комп'ютер. Якщо ж електронне видання було
підготовлено на компакт-диску, то додатково був потрібний дисковод для читання компактдиску. Таким чином, видання на нематеріальному носії або електронне видання не може бути
прочитане безпосередньо – потрібно спеціальне додаткове устаткування, щоб зробити таке
видання видимим для людського зору або забезпечити його візуалізацію.
Далі поняття «електронні видання» стало містити в собі тексти книг, журналів і газет,
розповсюджувані в будь-якому текстовому або іншому форматі, наприклад у гіпертекстовому
(HTML) або одному зі стиснутих форматів (ZIP, ARJ, RAR, WINZIP та ін.). В останнє
десятиліття XX століття в складі електронних видань стали застосовуватися ще і
мультимедійні компоненти, під якими розуміють цифрові звукові або відеофрагменти, а також
анімаційні вставки в основну частину видання. У результаті електронні видання стали засобом
комплексного інформаційного впливу на людину, порівнянної з радіо, кіно і телебаченням, а в
чомусь навіть переважаючі ці важливі засоби масової комунікації.
Принциповою відмінністю друкованих від електронних видань є можливість інтерактивної
реалізації останніх, при якій користувач (читач) може не тільки переміщатися по убудованих у
текст гіперпосиланнях, але й активно втручатися в хід подій, моделювати процеси, у тому
числі виробничі.
В останні кілька років з'явилися мережні електронні видання. Більшість студентів уже
знайомі з глобальною мережею Інтернет і працювали з поняттями Web-сайт і Web-сторінка.
Остання визначається як електронна сторінка у відповідному форматі, а Web-сайт – це набір
пов'язаних Web-сторінок, об'єднаних загальними ознаками або призначенням. Сьогодні у
мережі Інтернет існує значна кількість сайтів, що представляють собою, власне кажучи,
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електронні видання, тобто аналоги книг або брошур, але тільки в електронному мережному
поданні.
Елементи електронного видання
Тексти. Основною частиною більшості електронних видань, також як і книг, випущених
типографським способом, є текстові фрагменти. Деякі видання взагалі цілком текстові. Якщо
таке видання набране на комп'ютері в будь-якому текстовому редакторі, то його можна
назвати електронним виданням. Різновидом такого видання є гіпертекстові документи –
видання в спеціальному HTML-форматі.
Якщо заглянути у всесвітню мережу Інтернет, то там можна знайти некомерційні
електронні бібліотеки, у яких практично усі видання подано в текстовому або упакованому
текстовому форматах, тобто отриманих у результаті попереднього стиску відповідного файла
спеціальними програмами – архіваторами. Такі видання характеризуються мінімальним
інформаційним обсягом і можуть бути швидко завантажені на комп'ютер користувача.
Найпростіший текстовий формат використовує кодування окремих символів тексту в
ASCII-стандарті, відповідно до якого кожен символ кодується одним байтом. ASCII – це
абревіатура від American Standart Code of Information Interchange або, у перекладі,
Американський Стандартний код для інформаційної взаємодії. Чим складніший текстовий
редактор, у якому набирається текстовий фрагмент, тим більша кількість керуючих символів
використовується для форматування тексту, у результаті чого інформаційний обсяг текстового
фрагмента помітно росте.
У деяких випадках текст кодується в графічному форматі (наприклад, формат PDF). Це
забезпечує якісний візуальний інтерфейс при перегляді видання, забезпечує його незалежність
від шрифтових гарнітур, установлених на комп'ютері користувача, але вимагає застосування
спеціальних засобів для його перегляду.
Ілюстративний матеріал. Відомо, що видавництва і поліграфісти дуже обережні при
включенні ілюстрацій, особливо кольорових, у книги. Це пов'язано з тією обставиною, що
ілюстрації вимагають спеціальної обробки, у тому числі – растрування, а кольорові ще і
кольороподілення, у результаті чого ускладнюється виробництво книг.
В електронних виданнях цієї проблеми не існує, тому що абсолютна більшість комп'ютерів
має кольорові монітори і програмні засоби для відтворення ілюстративного матеріалу. Тому в
електронних виданнях слід використовувати таку кількість ілюстрацій, що потрібна для
найкращого сприйняття і розуміння матеріалу, причому ця величина завжди більше, ніж у
друкованих виданнях. Ілюстративний матеріал містить на кілька порядків більше інформації,
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ніж текст, що займає той самий простір на сторінці, і набагато ефективніше впливає на
почуття людини.
Швидкість сприйняття ілюстративної інформації також багаторазово вище, ніж швидкість
сприйняття тексту. Це пов'язано з особливостями візуального сприйняття інформації
людиною. Зорові образи у вигляді графічних об'єктів сприймаються цілком і безпосередньо
заносяться в довгострокову пам'ять, без проміжного перетворення в поняття, як це
відбувається з текстом.
Звуковий супровід. Невід'ємною частиною багатьох видань є звуковий супровід. Звуковий
супровід може являти собою авторський текст або ремарки, шумові ефекти, що ілюструють
події, які відбуваються, і роблять їхній опис більш реалістичним. Звук може синхронно
супроводжувати включені у видання відеокадри або анімацію.
Швидкість сприйняття людиною звукової інформації має той самий порядок величин, що і
для тексту. Однак одночасна робота з текстовою і звуковою інформацією не тільки збільшує
загальну швидкість сприйняття, але і сприяє більш довгостроковому її запам'ятовуванню,
ймовірно в результаті утворення визначених асоціативних зв'язків.
Анімація і відео. Часто в електронних виданнях використовується комп'ютерна
мультиплікація або прості анімаційні файли. Вони дуже часто зустрічаються на різних Webсторінках, причому в багатьох випадках використовуються як реклама. Однак така
мультиплікація може з успіхом використовуватися для ілюстрації послідовності виконання
технологічних операцій, роботи поліграфічних машин і комплексів та навіть послідовності
виконання операцій у комп'ютерних програмних пакетах. В усіх перерахованих випадках
анімація відіграє допоміжну роль, сприяючи наочності опису відповідних процесів і кращому
розумінню і запам'ятовуванню їхнього опису.
Цифрове комп'ютерне відео може успішно використовуватися лише на комп'ютерах із
процесором і відеокартою високої продуктивності, що забезпечують швидкості проходження
інформаційних потоків, що досягають, а іноді і перевищуючих 1 Гб/с.
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ДОДАТКИ

ПрАТ "Бліц-Інформ"
Приватне акціонерне товариство "Бліц-Інформ" було утворено у грудні 1992 року як
Видавництво «Бліц-Інформ». "Бліц-Інформ" пройшов шлях від малого підприємства до
найбільшої в Україні компанії, завоювавши популярність і заслужений авторитет не тільки в
нашій країні, але й за кордоном.

Додрукарський комплекс
Комплекс прямого
PlateDriver 8 (СtР)

експонування







друкарських

форм

Esko

Graphics

Технічні характеристики:
автоматичне завантаження друкарських пластин
(до 5 різних типорозмірів);
формат друкарських пластин до 1010х730;
швидкість експонування форм — 25 шт/година;
проявлення в лінію з модулем, що експонує;
стекер для готових форм.

Microflex







обладнання для точної поклейки
флексодрукарських форм на друковані зливи /
вали;
формат друкованих пластин - 900 х 1200 мм;
габаритні розміри 910х1690х2930 мм;
максимальна ширина друкованої форми: 1270 мм;
потужність -2,5 кВт

Комплекс CDI Spark XT (Esko Graphics)



швидкість гравірування: 1,5 м2 / год і 4,0 м2/час:
формат друкованих пластин: 900 х 1200 мм
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Машини листового офсетного друку
Машини Man Roland










Технічні характеристики:
формат 74x104 см;
поліпшений супровід друкованого аркуша;
можливість роботи в автоматизованій системі
керування;
високий рівень автоматизації;
гранично мінімізований час технологічного
переналагодження;
комбінована подовжена сушка, самонаклад і
приймання, що мають найвищий рівень
автоматизації;
робота з матеріалами від 0,04 до 1 мм;
швидкість 15000 аркуш/година.

Машини КВА Rapida




Технічні характеристики:
формат 74x105 см;
утримання накату фарби;
високий ступінь надійності всіх систем і
вузлів машини.
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Машини ролевого друку
Машини Heidelberg M 600 B24



























Технічні характеристики:
колірність 4+4;
довжина рубання 630 мм;
мінімальна ширина рулону паперу — 420
мм;
максимальна ширина рулону паперу — 965
мм;
максимальний діаметр рулону — 1250 мм;
максимальна вага рулону — 1500 кг;
стандартний діаметр втулки — 76 мм;
максимальна поверхня, що задруковується,
— 620х960 мм;
мінімальна щільність паперу — 34 г/м2;
максимальна щільність паперу — 130 г/м2;
централізована подача фарби в друкарські
секції;
робоча швидкість — 50 000 у годину 16 стор.
зошитів А4 формату;
горизонтальний паперовий накопичувач;
система автоматичної зміни друкарських
форм;
система автоматичної підтримки густин
фарб QTI CCS по заданих цільових
значеннях, контроль: розтискування 50% і
25%; контрасту друку; бінарних накладень
фарб; аналіз якості друку з використанням
системи BRUNER;
система автоматичної приводки фарб QTI
RGS IV;
система автоматичного замивання офсетної
гуми в процесі друку без зупинки машини
BALDWIN;
38 варіантів фальцювання — від А3 до А6
формату. максимальна кількість сторінок у
зошиті — 64 (А6), мінімальне — 8 (А3);
робота двох друкарських машин на один
фальцапарат — 32 стор. зошит А4 формату;
проклейка по корінцю зошита (для основних
типів фальцювання зошитів);
транспортування зошитів з друкарської
машини безпосередньо в цех, де буде
виконуватися скріплення журналів;
обрізка з однієї, двох, трьох або чотирьох
сторін після виходу із друкарської машини
до готового формату RIMA System RS 830.
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Машини КВА Compacta 215



















Технічні характеристики:
колірність 5+5;
довжина рубання 620 мм;
централізована подача фарби в друкарські
секції;
одна секція з функціями імпринтера;
робоча швидкість — 50 000 зошитів формату
А4 у годину;
пристрій склейки рулонів паперу під час
друку без використання паперового
накопичувача PASTOSTAR RC;
система автоматичної зміни друкарських
форм;
система автоматичної підтримки густин
фарб по заданих цільових значеннях,
контроль розтискування 50% Graficontrol
Densiweb;
система автоматичної приводки фарб
Graficontrol CR21;
система автоматичного замивання офсетної
гуми в процесі друку без зупинки машини;
38 варіантів фальцювання — від А3 до А6
формату;
дві вирви, можливість виготовлення 4 і 8
стор. зошитів А4 формати;
проклейка по корінцю зошитів (для
основних типів зошитів);
транспортування зошитів із друкарської
машини безпосередньо в цех, де буде
виконуватися скріплення журналів;
обтиск зошитів фірми й укладання пачок на
піддони Muller Martini.

Машини КВА Compacta 618 (818)
KBA Compacta 618 (818) – швидкісна ролева
друкарська машина, призначена для друку
книжкової, журнальної та рекламної продукції.
KBA Compacta 618
Довжина окружності циліндрів, мм 1.156
Ширина паперового полотна, мм мін. – 840мм;
макс.– 1450мм
Виробнича швидкість, макс. цикл / год 45.000
Швидкість паперового полотна, макс. м/с 14,5
Друкарська секція - система охолодження
Охолодження водою
Вага паперу 36-130 гр / м ²
Діаметр рулону Макс.1270мм
Кількість сторінок макс. формату А4 – 48
вертикальні
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KBA Compacta 818
Довжина окружності циліндрів, мм 1197мм
Ширина паперового полотна, мм мін. 1100мм
макс. 1980мм
Виробнича швидкість, макс. цикл / год 45.000
Швидкість паперового полотна, макс. м/с 14,5
Друкарська секція - система охолодження
Охолодження водою
Вага паперу 36-130 гр / м ²
Діаметр рулону макс.1524мм
Кількість сторінок макс. формату А4 – 72

Післядрукарське устаткування
Порізка
Устаткування:
паперорізальні комплекси Wohlenberg-137 з
віброштовхателем BAUMANN і електронними
вагами для рахунку продукції методом
зважування із друкарським пристроєм;
одноножові різальні комплекси
Polar 137 ED із системою AUTORIM;
бобінорізальні машини фірми KAMPF Conslit.
Технічні характеристики:
 максимальна ширина матеріалу: 1650
мм;
 максимальна швидкість: 450 м/хв;
 діаметр рулону: 1300 мм; маса 2000 кг;
 діаметр намотування: макс. 600 мм;
 ширина різу: від 20 мм.
Біговка й тиснення
Устаткування:
ротаційні машини Grafiscor PN 53000;
машини для тиснення GIETZ FSA;
машини для тиснення Starfoil 780.
Технічні характеристики:
 тиснення фольгою;
 конгревне тиснення, можуть бути
використані також для висічки й бигування.
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Фальцювання
Устаткування:
фальцювальні машини МВО TS 72;
фальцювальні машини "Stahl" TD -78;
фальцювальні машини Stahl KD 78 Pro Line
(Heidelberg);
фальцювальний автомат Stahlfolder KD 66
Pro Line (Heidelberg).
Технічні характеристики:
 фальцювання 1-3 згини з обрізкою
аркуша;
 перфорація й біговка;
 касетна конструкція фальцювальних
секцій;
 обрізка аркуша.
Висічка й тиснення
Устаткування:
різально-висікально-пакувальні лінії Atlas
110 (проектна продуктивність машини — 12
000 етикеток на хвилину);
висікальні автомати Busch BLS;
висікальні автомати D-18 M;
висікальні прес-автомати BOBST SP-104ER
формату 74х104;
висікальні прес-автомати BOBST SP-104E
формату 74х104;
машини для тиснення всіма видами фольги
BOBST SP 102-BMA "Foil Master".
Технічні характеристики:
 максимальний формат аркуша 740х1040
мм;
 мінімальний формат аркуша 350х400
мм;
 максимальний формат аркуша з
переднім відходом 725х1040 мм;
 максимальний формат аркуша без
переднього відходу 740х1040 мм;
 щільність використовуваного матеріалу:
макс. – до 2000 г/м2, хв. – 80-90г/м2;
 максимальна швидкість 8000 аркушів на
годину.
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Палітурні процеси:
Скріплення на скобу:
ВШРА «Prima» фірми Muller Martini;
ВШРА Bravo Plus фірми Muller Martini;
ВШРА ST-400 фірми Heidelberg;
ВШРА ST-300 фірми Heidelberg.
Технічні характеристики:
 кількість секцій самонакладу — 6-8;
 самонаклад обкладинки з фальцюванням
обкладинки;
 мінімальний розмір видання 110х125 мм;
 максимальний формат видання 470х310 мм;
 максимальна товщина корінця — 5 мм;
 стандартне обрізне поле — 5 мм;
 максимальне обрізне поле — 50 мм;
 мінімальний шлейф зошита — 8 мм;
 максимальний шлейф зошита — 18 мм;
 можлива робота без шлейфа;
 пристрій вирізки двійників;
 чотири проволокошвійних
головки; (дротозшиваючих)
 пристрій приклеювання карток;
 можливість виготовлення 2 або 4 отворів у
журналі під стандартну папку;
 упакування сформованих пачок у
поліетилен методом термічної усадки.















Безшвейне скріплення:
лінія беззшивного клейового скріплення
ACORO A7 фірми Muller Martini;
лінія беззшивного скріплення "Tigra" фірми
Muller Martini;
лінія беззшивного клейового скріплення
КOLBUS.
Технічні характеристики:
12-24 самонакладів зошитів блоку;
самонаклад обкладинки;
мінімальний розмір видання 100х140 мм;
максимальний формат видання 420х310 мм;
мінімальна товщина корінця — 3 мм;
максимальна товщина корінця — 60 мм;
стандартне обрізне поле — 5 мм;
максимальне обрізне поле — 50 мм;
оптико-електронна система розпізнавання
зошитів ASIR;
система контролю товщини зошита ASAK;
можливість подачі зошита або обкладинки
із клапаном;
спеціальний модуль приклейки марлі до
корінця журнального блоку;
максимальна швидкість роботи машини — 7
000 у годину (КOLBUS – 15 000 у годину);
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станція приклеювання карток (поштові
конверти, компакт-диски, пакетики із
твердим або рідким вмістом);
самонаклад для зошитів зі шлейфом на
стороні скріплення;
оптико-електронна система розпізнавання
зошитів;
пристрій для електростатичного фіксування
рекламної продукції;
пристрій обробки обкладинок із клапаном;
обрізка із трьох сторін у лінію.

Склейка:
фальцювально-склеюючі машини Bobst Media 100 A2;
фальцювально-склеюючі машини Bobst Media 45 A1;
фальцювально-склеюючі машини Bobst Alpina 110 A3;
Машина для вклейки віконець Heider&Schroder WPS1100.

Ультрафіолетове лакування:
Машини для Уф-лакування Colibri 72 фірми Steinemann.
Технічні характеристики:
продуктивність машини — 11000 відбитків на годину. Оснащена секцією
видалення противідмариваючого порошку з відбитка, що значно підвищує якість
лакування.
Навивка пружини:
автомат RENZ Autobind 700 III з перфоратором RENZ Super 700;
автоматична лінія для скріплення перекидних календарів, зошитів і ін
RENZ INLINE-500.
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Упаковка











Устаткування:
машини, що обандеролюють та обв'язують,
фірми СОМРАС і ATS;
пакувальні автомати FM 76 MINIPA CKTORRE;
лінія поекземплярної упаковки ONYX-RUBIN
фірми Muller Martini;
лінія поекземплярної упаковки Safir фірми
Muller Martini.
Технічні характеристики:
поекземплярна упаковка в поліетиленову
плівку (стандартна плівка — полиетилен
товщиною 15 мкм);
кількість максимальних вкладень при
одночасній упаковці комплекту в
поліетиленовий пакет — до 8 вкладень
усередину або на журнал залежно від
товщини комплекту, а також від товщини й
форматів вкладень;
ручна або автоматична вкладка пробників,
касет (залежно від формату й конфігурації
вкладеної продукції);
ручна приклейка рекламної вкладки на
певну сторінку;
загальна товщина комплекту не більше 23
мм;
автоматичне формування пачки журналів з
обв'язкою поліпропіленовою стрічкою.

