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Technologia uzupełniająca  
dla drukarń offsetowych
Bardzo często druk cyfrowy jest techno-
logią uzupełniającą dla drukarń offse-
towych. Pewne zlecenia bez straty na 
jakości szybciej i taniej jest wydrukować 
na cyfrze i w dobie zaciętej walki o byt 
nie wypada już kazać klientowi, by wy-
drukował sobie wizytówkę gdzie indziej, 
a samemu spijać jedynie śmietankę. 
Wcześniej czy później klient znajdzie so-

CHOCHLIK  D r u k a r s k iDruk cyfrowy –  
mity i rzeczywistość

Proroctwa na temat rychłego końca offsetu i dyskusje o jego wyższości nad drukiem cyfrowym 
towarzyszyły mojej pracy zawodowej praktycznie od początku. Mijały dekady, zmieniały się pokole-
nia, a obie technologie jak istniały, tak istnieją i mają się całkiem nieźle. Wydaje się nawet, iż żyją 
w specyficznej symbiozie, karmiąc się sobą nawzajem. Tak więc rozpatrywanie druku cyfrowego 
w opozycji do druku offsetowego nie ma większego sensu, gdyż każda z tych technik ma swoje 
atuty, a druk cyfrowy w miarę upływu lat znajduje optymalne dla siebie miejsce w szeregu.

Andrzej GOŁĄB

bie drukarnię, gdzie zostanie obsłużony 
kompleksowo, od kilku sztuk wizytówek 
po wypasione katalogi.

Niższe koszty 

Drugą zaletą druku cyfrowego jest 
koszt samych urządzeń drukujących. 
Mimo dość wygórowanych cen jest on 
o wiele niższy niż koszt nowoczesnych 
maszyn offsetowych. Obsługa samego 
urządzenia nie wymaga tak wysokich 

kwalifikacji zawodowych, jak to ma 
miejsce w druku offsetowym, a sa-
modzielnym operatorem druku cyfro-
wego można się stać po kilkudniowym 
szkoleniu. Oczywiście w praktyce nie 
wygląda to tak różowo, ale dystrybu-
torzy maszyn cyfrowych, szczególnie 
w okresie ich wdrażania, dwoją się 
i troją, aby sprostać potrzebom klien-
ta, także w obszarze szkoleń. 

Mała poligrafia

Dzięki tym zaletom maszyny cyfrowe 
mogą być dla agencji marketingo-
wych, instytucji publicznych, szkół 
i wydawnictw dobrym sposobem na 
uniezależnienie się od konieczności 
kooperacji z drukarniami. Na rozwią-
zaniach cyfrowych opiera się dziś lwia 
część tzw. małej poligrafii. 

Terminy realizacji 

Praktycznie druk cyfrowy może być 
realizowany od ręki nawet dla klienta 
z ulicy. W druku offsetowym taka sy-
tuacja jest nie do pomyślenia. Liczba 
etapów, jakie projekt musi przejść od 
dostarczenia pliku produkcyjnego do 
wydrukowania arkuszy, jest pokaźna. 
W druku cyfrowym prace mogą być 
automatycznie zmontowane przez 
programowanie sterujące maszyną 
cyfrową i wydrukowane nawet w obec-
ności klienta. Fot. 1 Maszyna cyfrowa pracująca w drukarni CGS w Rokietnicy
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Nakład
W druku cyfrowym cena jednostkowa 
jest praktycznie niezależna od nakła-
du, gdyż nie są tu potrzebne kosz-
tochłonne procesy przygotowawcze, 
cechujące druk offsetowy. Możliwość 
wydrukowania dowolnie małego na-
kładu praktycznie od jednej sztuki, 
bez wpływu na cenę jednostkową, to 
podstawowa zaleta druku cyfrowego. 
Jest to zdecydowanie technologia 
przeznaczona do małych nakładów. 
Jeżeli daną pracę możemy w tej samej 
jakości i na tym samym podłożu wydru-
kować zarówno techniką offsetową, jak 
i cyfrową, to przy nakładach do 500 
egz. zazwyczaj tańszy będzie druk cy-
frowy. Powyżej 500 egz. bywa różnie. 
W niektórych drukarniach tą granicą 
opłacalności jest nawet 1000 egz.

Personalizacja 

Jedną z najciekawszych zalet druku cy-
frowego jest możliwość personalizacji 
druków, czyli nanoszenia na arkusze 
drukarskie danych pobieranych z pod-
linkowanej do systemu bazy danych, 
np. z arkusza Excela. Idea ta znana 
jest użytkownikom programów biuro-
wych, posiadających funkcjonalność 
zwaną korespondencją seryjną. Wszę-
dzie tam, gdzie poszczególne użytki 
mają wspólny motyw, ale wymaga-
ją każdorazowo dopasowania treści 
szczegółowych, np. adresów, imion 
i nazwisk, druk cyfrowy jest niezastą-
piony. Nanoszenie danych na koperty, 
wizytówki, dyplomy, świadectwa, a na-
wet na standardowe produkty poligra-
ficzne, jak np. kalendarze, to tylko kilka 
najpowszechniejszych zastosowań 
personalizacji w druku cyfrowym. 

Zarzuty wobec druku cyfrowego
Czołowi producenci maszyn cyfro-
wych przekonują, że 90% zarzutów 
stawianych tej technice jest wyssa-
nych z palca lub też dawno nieaktu-
alnych. Oto więc lista domniemanych 
wad druku cyfrowego, częściowo do-
świadczonych osobiście przez autora, 
a częściowo zasłyszanych „w kolejce 
do magla”.
• Niska odporność druków cyfrowych 

na zginanie i krojenie.
• Druki cyfrowe nie nadają się do 

foliowania, gdyż folia się z nich 
odkleja.

• Druki cyfrowe są przeważnie źle spa-
sowane, zarówno jeśli chodzi o regi-
ster przodu arkusza w stosunku do 
jego tyłu, jak i wszystkich arkuszy 
na przestrzeni całego nakładu.

• Technika druku cyfrowego nie za-
pewnia dobrego panowania nad 
kolorem. 

• W druku cyfrowym aple nie mają 
pełnego pokrycia.

• W technologii cyfrowej, dla utrzy-
mania w miarę poprawnych pa-
rametrów druku, wymagane jest 
zachowanie bardzo restrykcyjnych 
warunków otoczenia.

• Druk cyfrowy jest możliwy wyłącz-
nie na małych formatach nieprze-
kraczających SRA3.

• Prędkość druku cyfrowego jest 
bardzo niska.

• W druku cyfrowym należy używać 
wielokrotnie droższych specjalnych 
papierów.

• W druku cyfrowym nie ma możli-
wości użycia pełnej palety kolo-
rów dodatkowych, a wiele maszyn 
w ogóle nie ma możliwości druku 
pantonami.
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Jaka jest prawda?
W odpowiedzi na takie dictum pro-
ducenci maszyn cyfrowych nie pozo-
stają bierni i wytaczają swoje działa. 
Poniżej przywołuję dla równowagi 
stanowisko firmy Heidelberg przed-
stawione na ich firmowym webina-
rium poświęconym rozwiązaniom 
cyfrowym:
Brak odporności na procesy introli-
gatorskie jest już dawno nieaktualny. 
Zastosowanie odpowiednich skład-
ników w tonerach spowodowało, że 
współczesne druki cyfrowe nie różnią 
się w tym względzie od druków reali-
zowanych metodą offsetową. Można 
je bez straty na jakości falcować, 
bigować i wykrawać. Dodatkowo to-
nery te mają certyfikację do kontaktu 
z żywnością.
Nie ma obecnie także problemu z za-
foliowaniem arkuszy praktycznie za-
raz po druku. Nie jest tu wymagany 
czas potrzebny na schnięcie, a folia 
jest trwała i nie odkleja się od arku-
sza. Nie ma też potrzeby stosowania 
wielokrotnie droższych folii przezna-
czonych do druku cyfrowego.
Błędy pasowania dotyczą starych roz-
wiązań mechanizmu podawania pa-
pieru, w których stosowano wzorem 
kserokopiarek rolki cierne obracające 
się w kasetach z papierem i transpor-
tujące arkusze papieru do mechani-
zmu obrazowania. Obecnie stosuje 
się tutaj technologię podciśnieniowe-
go pobierania papieru, zaczerpniętą 
z druku offsetowego, gdzie papier 
jest podawany przez system ssawek 
w samonakładaku. W tym rozwiązaniu 
nie ma rolek, lecz są gumowe pasy 
z otworami, które przysysają arkusz, 
a następnie wprowadzają go do me-
chanizmu obrazowania. Jest to zde-
cydowanie lepsze rozwiązanie, gdyż 
pasy podciśnieniowe nie ulegają tak 
dużemu i szybkiemu zużyciu jak rolki 
cierne. Wytrzymują 9 mln przelotów, 
a rolki po 200–300 tys. przelotów 
trzeba już wymieniać.
Aby maszyna cyfrowa produkowała 
z powtarzalną kolorystyką, nie są 
wymagane zbyt restrykcyjne warunki 
otoczenia. Nowoczesne maszyny 
cyfrowe mogą zapewniać spójność 
kolorystyczną w bardzo szerokim 
zakresie temperatury (15–25°C) i wil-
gotności (30–70%) otoczenia. Ważne 
jest jednak, aby nie narażać maszyn 
na zbyt duże wahania tych parame-
trów. Do kalibracji kolorystycznej 
maszyny posiadają wbudowany bądź 
osobno dostarczany spektrofotometr, 

za pomocą którego dokonuje się 
czynności linearyzacji i kompensowa-
nia negatywnych wpływów środowiska 
maszyny. 
Większość nowoczesnych maszyn 
cyfrowych jest w stanie drukować 
na wszystkich mediach używanych 
w druku offsetowym. Dotyczy to za-
równo papierów offsetowych, kred 
matowych i błyszczących, jak i papie-
rów samoprzylepnych czy też kopert. 
Nie ma też problemów z drukiem na 
kartonach wielowarstwowych. Zakres 
możliwych do użycia gramatur wynosi 
od 60 g do 470 g. Wyjątek stanowią 
kartony, które ze względu na sztyw-
ność należy stosować wyłącznie do 
gramatury 300–350 g. 
Wydajność obecnie produkowanych 
maszyn cyfrowych dochodzi do 135 
str. A4/min, co teoretycznie daje na-
wet 8000 ark. A4/h. Przy średniej 
prędkości 15 tys. ark. formatu B1 
w druku offsetowym jest to oczy-
wiście żółwie tempo, trzeba jednak 
mieć na uwadze, jak wiele czasu 
zaoszczędza się tutaj na braku proce-
sów przygotowawczych. Ponadto druk 
cyfrowy dotyczy zazwyczaj małych 
nakładów, które nie wymagają tak 
kosmicznych osiągów.
Format typowych maszyn cyfrowych 
faktycznie kończy się na SRA3+, ale 
coraz częstszym rozwiązaniem jest 
możliwość tzw. druku banerowego, na 
arkuszach formatu 330 × 700 mm. 
Taki format zapewnia możliwość dru-
ku okładek ze skrzydełkami, plecków 
pod kalendarze trójdzielne czy też 
wielokrotnie składanych ulotek.
Kolory dodatkowe są w druku cyfro-
wym możliwe do wykorzystania, ale 
ich zakres jest z pewnością ograni-
czony. Istnieją jednak inne ciekawe 
rozwiązania w tym zakresie, które 
podnoszą atrakcyjność kolorystyczną 
druków cyfrowych. Należą do nich: 
toner biały, przezroczysty toner imi-
tujący lakierowanie UV, tonery neo-
nowe, toner invisible red, widoczny 
wyłącznie pod światłem UV. 

Obok takich argumentów nie można 
przejść obojętnie. Jako zagorzały 
entuzjasta druku offsetowego, sam 
niejednokrotnie deprecjonowałem 
wartość cyfry i dziś nie pozostaje 
mi nic innego niż pokornie wejść 
pod stół i wszystko odszczekać, co 
też niniejszym czynię, z tym jedynie 
zastrzeżeniem, iż cyfra cyfrze nie-
równa, i zanim podejmie się decyzję 
o detronizacji offsetu, warto rzecz 

zbadać na miejscu i przed głównym 
nakładem zlecić pilotażowo próbny 
druk paru sztuk na konkretnej ma-
szynie cyfrowej.

Tak czy siak, przed drukiem cyfro-
wym się nie ucieknie. To znak naszych 
zautomatyzowanych i zdigitalizowa-
nych czasów i przyszłość poligrafii. 
Warto więc już dziś powoli się z nim 
oswajać i nie bronić na siłę pozycji 
offsetu tam, gdzie jest ona coraz 
trudniejsza do obronienia. A o offset 
proszę się nie martwić. Jeszcze wiele 
wody w rzekach upłynie, zanim techni-
ka ta odejdzie w zapomnienie. 

Z chochlikowym pozdrowieniem

Andrzej GOŁĄB

od początku pracy zawodowej związany 
z branżą wydawniczą i poligraficzną. 
Założył kilka pracowni składu kompu-
terowego na terenie Śląska. Przez kilka 
lat prowadził własną firmę wydawniczą. 
Przez ostatnie 30 lat związany zawo-
dowo z Centrum Usług Drukarskich 
Henryk Miler w Rudzie Śląskiej. Autor 
wydanej w 2013 r. przez wydawnictwo 
Helion książki pt. „DTP od projektu aż 
po druk. O współpracy grafika z dru-
karzem”. Twórca bloga poligraficznego 
„Chochlik drukarski”. Prywatnie wege-
tarianin, nałogowy siorbacz yerba mate 
i beznadziejny poszukiwacz prawdy 
absolutnej. 

Więcej na temat druku cyfrowego oraz 
innych zagadnień związanych z procesa-
mi poligraficznymi przeczytają Państwo 
w pierwszym tomie „Praktycznego porad-
nika poligraficznego” – „Procesy”, który 
ukazał się nakładem wydawnictwa Helion. 
W przygotowaniu jest tom drugi poświęco-
ny produktom poligraficznym.


