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Wstęp

Technologia drukowania cyfrowego polega na tym, że proces drukowania odby-
wa się wprost z pliku cyfrowego na specjalnych maszynach do druku cyfrowego, 
które są sterowane przez komputer stanowiący integralną część maszyny. 

Za datę wynalezienia technologii drukowania cyfrowego powszechnie uważa się 
rok 1993 (mimo iż pewne proste natryskowe urządzenia cyfrowe znane były i stosowane 
kilkanaście lat wcześniej). Pierwsze urządzenia do druku cyfrowego wykorzystywa-
ły metody drukowania elektrofotografi cznego, następnie opracowano urządzenia do 
drukowania cyfrowego magnetografi cznego i natryskowego. Obecnie druk cyfrowy 
obejmuje ok. 15% całego rynku poligrafi cznego w Europie (ok. 20% w USA). Jedno-
cześnie badania potwierdzają rosnącą tendencję udziału druku cyfrowego w rynku 
usług poligrafi cznych.

Na początku rozwoju drukowania cyfrowego praktycznie jedyną dobrze rozwi-
niętą technologią cyfrową była elektrofotografi a. Ta technologia drukowania posiada 
szereg specyfi cznych wymagań co do podłoży zadrukowywanych w celu uzyskania 
wysokiej jakości procesu drukowania. W początkowym okresie drukowania elektro-
fotografi cznego przeważała tendencja do produkowania papierów specjalnie przeznaczo-
nych do drukowania cyfrowego i najczęściej dla konkretnej maszyny lub grupy maszyn. 
Są to tak zwane papiery dedykowane, tj. produkowane specjalnie do drukowania cyfro-
wego. Jednocześnie z ich produkcją wprowadzono systemy kwalifi kowania papierów 
znajdujących się na rynku, które są możliwe do stosowania w maszynach cyfrowych.

Po 2000 roku nastąpił gwałtowny rozwój różnych technik drukowania cyfrowe-
go. Aktualnie stosowane są w praktyce następujące metody drukowania: elektrofoto-
grafi a, drukowanie natryskowe (ink-jet), oraz inne techniki cyfrowe (magnetografi a, 
termografi a, jonografi a). Praktycznie każda z tych metod wymagała innego rodzaju 
papieru, o innych właściwościach. Obecnie jednym z trendów w drukowaniu cyfro-
wym nakładowym jest możliwość stosowania zwykłych papierów drukarskich.

Od momentu pojawienia się drukowania cyfrowego nie ustawały długotrwałe 
spory i dyskusje na temat porównania jakości odbitek cyfrowych (elektrofotogra-
fi cznych) i analogowych (off setowych). Obecnie jakość odbitek elektrofotografi cz-
nych dorównała jakości odbitek off setowych, a pod kątem niektórych parametrów, 
lub wybranych technologii, przewyższyła jakość drukowania off setowego. Oczywi-
ście, specyfi czne procesy przenoszenia obrazu tonerowego na podłoże lub procesy 
utrwalania narzucają swoje ograniczenia co do stosowanych podłoży, i właśnie ten 
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kierunek – zwiększenie gamy zadrukowanych podłoży w drukowaniu elektrofoto-
grafi cznym – jest obecnie bardzo aktualny. Z kolei technika drukowania natryskowego 
charakteryzuje się stosowaniem bardzo szerokiej gamy zadrukowywanych podło-
ży, w tym i papierów. W tej technice obecnie aktualnym problemem jest uzyskanie 
stabilnej i powtarzalnej jakości na dowolnych podłożach zadrukowanych. 

Powyższe czynniki spowodowały podjęcie prac mających na celu kompleksowe 
podejście do rozwiązania tego problemu. Z tego powodu w pierwszej części mono-
grafi i zostały opracowane teoretyczne podstawy procesów drukowania cyfrowego, 
a w szczególności zjawisk zachodzące w systemie papier-farba (toner i  atrament). 
W drugiej części monografi i na podstawie przeprowadzonych badań praktycznych 
opracowano modele matematyczne, które pozwoliły określić istotność wpływu 
poszczególnych parametrów papierów na jakość odbitek w drukowaniu elektrofoto-
grafi cznym i natryskowym. Modele matematyczne pozwoliły również na utworzenie 
równań liniowych za pomocą których można prognozować jakość poszczególnych 
parametrów jakościowych odbitek.

W drugiej części pracy podjęto również problematykę dotyczącą optymaliza-
cji jakości drukowania w technice drukowania natryskowego poprzez zastosowanie 
specjalnych powłok (primerów) na zwykłych papierach drukowych.




