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ZIŅAS PAR AUTORIEM

DAGNIJA VANAGA

Rīgas Poligrāfijas mākslas vidusskolas absolvente. Rīgas Tehniskās 
universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorante. 
Beigusi Maskavas Poligrāfijas institūtu, iegūstot poligrāfijas ražošanas 
inženieres tehnoloģes kvalifikāciju. Latvijā Biznesa augstskolā “Turība” 
ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un jurista palīga 
kvalifikāciju, Latvijas Universitātē – pedagoģisko izglītību. Profesionālās 
izglītības jomā strādā no 2007. gada, kopš 2012. gada PIKC “Rīgas Valsts 
tehnikums” direktore. Darba pieredze saistīta ar profesionālo izglītību, 
poligrāfiju un izdevējdarbību. Grāmatu “Poligrāfija. Materiāli. Papīrs” un 
“Poligrāfija. Tehnoloģijas. Iespiešana” un vairāku zinātnisko publikāciju un 
metodisko materiālu autore.

ĀRIJA ČERPINSKA

Rīgas Poligrāfijas mākslas vidusskolas absolvente. Beigusi Maskavas 
I.  Fjodorova Izdevējdarbības un poligrāfijas tehnikumu, iegūstot 
iespiedformu izgatavošanas tehniķes tehnoloģes diplomu. Rīgas 
Tehniskajā universitātē ieguvusi arodpedagoga izglītību, saņēmusi Latvijas 
Amatniecības kameras diplomu “Iespieddarbu salicēja amata meistars”. 
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 
metodiķe. Darba pieredze profesionālajā izglītībā kopš 1968. gada.

IEVA BEČERE

Rīgas Poligrāfijas mākslas vidusskolas absolvente. Latvijas Poligrāfijas 
uzņēmumu asociācijas izpilddirektore, Drukas un mediju tehnoloģiju 
klastera projekta vadītāja, žurnāla “Iespiedgrafika” galvenā redaktore. 
No 2012. gada PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” profesionālo mācību 
kursu pedagoģe. Ilggadēja darba pieredze poligrāfijā, izdevējdarbībā un 
reklāmā. 



ANOTĀCIJA

Digitālais mācību līdzeklis (turpmāk DML) “Iespiedindustrijas tehnoloģijas” paredzēts izglītojamajiem 
un pedagogiem drukas un mediju tehnoloģiju nozares kvalifikāciju struktūrā ietilpstošajām Latvijas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras 2., 3. un 4.  līmeņa profesionālajām kvalifikācijām: “Grāmatsējējs”, 
“Iespieddarbu apstrādes speciālists”, “Reproiekārtu operators”, “Ofseta iespiedējs”, “Dobspiedējs”, 
“Fleksoiespiedējs”, “Sietspiedējs”, “Digitālās drukas operators”, “Iepakojumu izstrādājumu ražošanas 
speciālists”, “Poligrāfijas ražošanas tehniķis” un “Poligrāfijas iekārtu tehniķis”, kā arī mākslas 
nozares, dizaina un radošo industriju sektora Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 3. un 4. līmeņa 
profesionālajām kvalifikācijām: “Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents” un “Grafikas 
dizainera asistents (drukātie un digitālie mediji)”. 

DML sniedz zināšanas par iespiedindustrijas ražošanas procesiem un nozares attīstības virzieniem. 
Mācību līdzeklis iepazīstina ar iespiedindustrijas vispārējo raksturojumu, iespieddarbu izgatavošanas 
tehnoloģisko shēmu un poligrāfiskās ražošanas pamatprocesiem.

DML sniedz ieskatu poligrāfiskās ražošanas attīstības vēsturē, apskata mūsdienu sasniegumus, bet 
sevišķu uzmanību pievērš jaunākajām tehnoloģijām, kas – atbilstoši Industrijas 4.0 koncepcijai – paredz 
visu ražošanas procesu digitalizāciju un automatizāciju. DML radīts, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem 
profesionālās izglītības satura apguvē un pedagogiem izglītības programmu īstenošanā drukas un 
mediju tehnoloģiju un grafikas dizaina nozarē, kā arī nozares uzņēmumu darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšanai.
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IEVADS

Iespiedindustrija kā informācijas, kultūras vērtību un zināšanu saglabāšanas un nodošanas veids savu 
vadošo nozīmi ir saglabājusi arī informācijas tehnoloģiju laikmetā. Latvijā – tāpat kā visā pasaulē – 
iespiedprodukcijas ražošana pēdējo gadu desmitu laikā ir būtiski mainījusies, kļūstot par modernu 
un tehnoloģiski augsti attīstītu nozari, kurā nodarbinātajiem nepieciešamas plašas un daudzpusīgas 
zināšanas. Mūsu valsts iespieddarbu ražotāji izgatavo galvenokārt augstas kvalitātes grāmatas un 
ekskluzīvu iepakojumu, lielāko daļu produkcijas eksportējot.

Latvijas iespiedindustrijas galvenā vērtība ir izglītoti un augsti kvalificēti speciālisti, kas, izmantojot 
ievestus materiālus un ārvalstīs ražotu tehniku, rada drukāto produkciju ar augstu pievienoto 
vērtību. Lai nozarē nodrošinātu nepieciešamo darbaspēka pieaugumu un paaudžu maiņu, sevišķa 
vērība jāvelta jaunu speciālistu – grafikas dizaineru, poligrāfijas ražošanas tehniķu, iespiedēju, 
iespieddarbu apstrādes speciālistu u.c. nozares profesionāļu – sagatavošanai. Lai sniegtu atbalstu 
profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem drukas un mediju tehnoloģiju un grafikas dizaina izglītības 
programmu īstenošanā un iepazīstinātu izglītojamos ar poligrāfijas ražošanas procesiem, ir radīts 
DML “Iespiedindustrijas tehnoloģijas”. 

DML izmantoti Latvijas drukas un mediju tehnoloģiju nozares vadošo speciālistu un autoru – PIKC 
“Rīgas Valsts tehnikums” pedagogu – veidotie mācību un metodiskie materiāli, nozares uzņēmumu 
sagatavotie materiāli personāla kvalifikācijas celšanai, ražošanas tehnoloģisko procesu instrukcijas, 
nozares izstādēs iegūtā un profesionālos izdevumos publicētā informācija, kā arī pasaules vadošo 
poligrāfijas iekārtu ražotāju un materiālu piegādātāju rekomendācijas, kas pielāgotas Latvijas 
iespiedindustrijas vajadzībām. Tajā secīgi apskatīti poligrāfijas ražošanas pamatposmi: sagatavošana 
(pirmsdruka), iespiešana (druka) un apstrāde (pēcdruka), sniedzot pārskatu par vēsturiskajām 
iespieddarbu izgatavošanas metodēm, pašreizējo situāciju, industrijas jaunumiem un attīstības 
tendencēm. DML ir papildināts ar piemēriem, attēliem, shēmām un tabulām, kā arī izmantotās 
literatūras sarakstu. Katras nodaļas beigās ievietoti uzdevumi un testi, kas ļauj pārliecināties par 
apgūtās vielas izpratni.

DML ir mācību materiālu komplekts, kurā ietilpst:

• mācību materiāls PDF formātā, kurā ir iekļauts mācību teksts ar uzdevumiem, ko iespējams 
lejupielādēt un skatīt datorā vai izdrukāt;
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• e-kursa mācību materiāls, kas papildina PDF materiālu. E-kursa mācību materiālā ir iekļauti 
konspektīvi materiāla kopsavilkumi, video, interaktīvi uzdevumi un pārbaudes vingrinājumi, kā 
arī cits digitālais saturs. 
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SAĪSINĀJUMI

AM
Amplitūdas modulācijas rastrs (AM – Amplitude Modulation Raster)

BMP
Failu formāts attēlu apskatei datoru monitoros (Bitmap Image File)

CieLab
Krāsu telpa, ko definējusi Starptautiskā Krāsu komisija (International Commission on Illumination)

CMY
Subtraktīvā krāsu telpa

CMYK
Iespiedkrāsas (Cyan – C; Magenta – M; Yellow – Y; Black – K)

CtF
Dators–fotoforma (Computer-to-Form)

CtP
Dators–iespiedforma (Computer-to-Plate)

CtPrint
Dators–iespiedmašīna (Computer-to-Press)

dpi
Punktu skaits collā (dots per inch)

DIN standarti
Vācijas Normēšanas institūta izstrādātie Vācijas nacionālie standarti (Deutsche Institut für Normung)

FM
Frekvences modulācijas rastrs (FM – Frequence Modulation Raster)
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GCR
Pelēkās (ahromatiskās) komponentes aizvietošana (Grey Component Replacement)

GIF
Failu formāts attēlu apskatei datoru monitoros

GRACoL
Vadlīnijas reālai krāsu atveidošanai (Guidelines for Realistically Applying Color)

ICC
Starptautiskā krāsu konsorcija (International Color Consortium) izstrādāta un standartizēta krāsu 
apstrādes sistēma

ISO
Starptautiskā standartu organizācija (International Standard Organization)

JPG
Samazinošais faila formāts, ko standartizējis uzņēmums (Joint Photographic Experts Group)

lpi
Līniju skaits collā (line per inch)

OBA
Optiskais spilgtuma uzlabotājs (Optical Brightening Agent)

PDF
Portatīvā dokumenta formāts (Portable Document Format)

PMS
Īpatkrāsu sistēma (Pantone Matching System)

ppi
Pikseļu skaits collā (pixels per inch)

RAW
Pilnformāta faili
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RGB
Aditīvā krāsu telpa

RIP
Rastra attēla procesors, attēllicis (Raster Image Processor)

SWOP, TIC
Kopējais krāsas pārklājums

TIFF
Pilnformāta faili

TVI
Toņa vērtības pieaugums (Tone Value Increase)

UCR
Procesa pamatkrāsu aizvietošana (Under Colour Removal)
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1.

1. NODAĻA
IESPIEDINDUSTRIJAS RAKSTUROJUMS

1. IESPIEDINDUSTRIJAS RAKSTUROJUMS 

Nodaļas mērķis Sekmēt izglītojamā spēju izprast iespiedindustrijas vēsturi un tās 
attīstības tendences.

Sasniedzamie rezultāti Spēj raksturot iespiedindustriju kā nozaru kopumu un iespiedprodukcijas 
nozīmi informācijas izplatīšanā un apmaiņā un izprot iespiedindustrijas 
nākotnes attīstības tendences.

1.
Verba volant, scripta manent.*

*Vārdi aizlido, uzrakstītais (lasi: drukātais) paliek 
(tulkojums no latīņu val.)
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1. NODAĻA
IESPIEDINDUSTRIJAS RAKSTUROJUMS 1.

1.

1.1. IESPIEDINDUSTRIJAS JĒDZIENS, VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA

Amerikāņu žurnāls Life 1999./2000.  gada mijas aptaujā par nozīmīgāko aizgājušās tūkstošgades 
izgudrojumu atzina Johanna Gūtenberga (Johannes Gutenberg; ap 1394/1399–1468) radīto iespiedpresi 
un daudzkārt lietojamos metāla burtus. Jau vairāk nekā 500 gadu iespiedindustrijas un ar to saistīto 
nozaru attīstības pakāpe jebkurā pasaules valstī norāda ne tikai uz tās zinātniski tehniskās, bet lielā 
mērā arī ekonomiskās, sociālās, kultūras un intelektuālās attīstības līmeni, sabiedrības spēju akumulēt 
citu valstu un sabiedrību uzkrāto intelektuālo un kultūras mantojumu, kā arī integrēties atšķirīgo 
līmeņu savstarpējās norisēs. Ar jēdzienu iespiedindustrija saprotam plašu nozaru kopumu, kas 
ietver šādus procesus: 

• iespieddarbu producēšanu un realizāciju (izdevējdarbību);

• iespieddarbu sagatavošanu (grafikas dizainu, maketēšanu, konstruēšanu u. c.); 

• iespieddarbu izgatavošanu (poligrāfiju);

• papīra izstrādājumu (iepakojuma, etiķešu, kancelejas preču u. c.) ražošanu.

Galvenie iespieddarbu veidi ir grāmatas, avīzes, žurnāli, iepakojums, etiķetes, reklāma un 
komercprodukcija. Katram iespieddarbu veidam ir sava vēsture, attīstības cikli un principi, noteikta 
vieta sabiedrībā un atbilstošas ražošanas tehnoloģijas. 

Jau kopš civilizācijas pirmsākumiem cilvēki ir meklējuši iespēju fiksēt nozīmīgus dzīves notikumus. Alu 
cilvēki atstājuši vēstījumus uz alu sienām medību un sadzīves ainu zīmējumu veidā. Pēc rakstu zīmju 
parādīšanās cilvēki dalījās savās domās un izjūtās un fiksēja informāciju, iegravējot to māla plāksnītēs, 
akmenī un kokā. Senie ēģiptieši un grieķi rakstīja uz papirusa, ko tina ruļļos, un uz koka dēlīšiem, ko 
pārklāja ar baltas krāsas vai ģipša kārtu. Vairākus dēlīšus sasēja kopā, ieverot vienā malā izveidotos 
caurumos aukliņu. Tā radās pirmatnējās grāmatas ar kopā sasietām, šķirstāmām koka lapām. Vēlāk 
par izplatītu metodi kļuva tekstu un attēlu atveidošana uz ādas, ko vislabāk prata apstrādāt Mazāzijas 
pilsētā Pergamā, no kuras cēlies rakstīšanai paredzēto ādu nosaukums – pergaments. Grāmatas uz 
pergamenta rakstīja ar roku, process bija darbietilpīgs un lēns, tāpēc grāmatas bija ļoti dārgas. Ar laiku 
pergamentu aizstāja papīrs, kura ražošana jau pirms diviem gadu tūkstošiem bija izgudrota Ķīnā.

Viduslaiku beigās (14.  gadsimtā) Rietumeiropā notika lielas pārmaiņas tehnikā, ekonomikā un 
kultūrā. Attīstījās amatniecība un tirdzniecība, radās jaunas pilsētas. Pieprasījums pēc grāmatām 
strauji pieauga, un nācās domāt par lētāku un ātrāku grāmatu ražošanas paņēmienu. Par tādu kļuva 
poligrāfiskais paņēmiens. Vārds “poligrāfija” cēlies no grieķu vārdiem poli (daudz) un grafo (rakstu, 
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zīmēju) un apzīmē paņēmienu daudzu vienādu kopiju izgatavošanu no viena oriģināla. Poligrāfijai 
raksturīga pazīme ir iespiešana, t. i., novilkuma iegūšana, izdarot spiedienu uz iekrāsotu iespiedformu, 
piemēram, koka plāksni, kurā izgrebti burti un zīmējumi. Šo paņēmienu jau 6. gadsimtā izmantoja 
Ķīnā. Imperatora pavēles iespieda uz papīra, taču novilkums uz tā tika izdarīts no koka plāksnēm, 
kurās bija iegravētas reljefas rakstu zīmes. 

Eiropā grāmatu iespiešana no grebtām koka plāksnēm (ksilogrāfija) sākās 15.  gadsimta sākumā. 
Process bija ļoti darbietilpīgs, jo katrai lappusei vajadzēja izgatavot jaunu plāksni, kas pēc tirāžas 
iespiešanas vairs nebija lietojama. Par apvērsumu grāmatu iespiešanā kļuva Johana Gūtenberga 
no Vācijas pilsētas Maincas izgudrojums. Viņš koka plākšņu vietā sāka izgatavot burtus, iegravējot 
izturīgā metālā burtstabiņu veidolus un atlejot atsevišķus burtstabiņus no metālu – alvas, antimona un 
svina – sakausējuma. Rindās salikto burtu iespiešanai uz papīra Johans Gūtenbergs izgatavoja rokas 
spiedi, ar kuru stundā varēja iespiest aptuveni 100  loksnes. Tas bija svarīgākais notikums grāmatu 
iespiešanas vēsturē. J. Gūtenberga izgudrotā iespiešanas tehnika ātri kļuva pazīstama visā Eiropā, un 
līdz 15. gadsimta beigām Rietumeiropā tika nodibināts vairāk nekā tūkstotis tipogrāfiju.

1.1. attēls. Johans Gūtenbergs

1.2. attēls. Gūtenberga spiede
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Pirmo grāmatu spiestuvi Latvijā 1588.  gadā nodibināja Rīgā no Nīderlandes pilsētas Antverpenes 
ieradies tipogrāfs Nikolauss Mollīns (Niclaes Mollijns; ap 1550/1555–1625), kuram 1621. gadā Zviedrijas 
karalis Gustavs Ādolfs II piešķīra privilēģiju veikt drukas darbus Rīgā un Livonijā. Pirmā zināmā latviešu 
valodā iespiestā grāmata ir 1585. gadā Viļņā izdotais “Katoļu katķisms”. 

Turpmākajos gadsimtos iespiedindustrija turpināja attīstīties, izmantojot jaunākos zinātnes un 
tehnikas sasniegumus. Atklājumi un izgudrojumi fizikā, ķīmijā un inženierzinātnēs veicināja aizvien 
sarežģītāku un produktīvāku poligrāfijas iekārtu radīšanu un izmantošanu, kas, savukārt, prasīja aizvien 
augstāku nozarē nodarbināto kvalifikāciju. Mūsdienās informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju 
straujās attīstības rezultātā iespiedindustrija ir kļuvusi par augsti tehnoloģiski attīstītu nozari, kas 
– atbilstoši Industrijas 4.0 koncepcijai – pakāpeniski pāriet uz visu ražošanas procesu digitalizāciju 
un automatizāciju. Lai gan mūsdienās milzīgu nozīmi informācijas un zināšanu izplatībā ieņem 
elektroniskie saziņas līdzekļi, drukātā vārda nozīme aizvien ir ļoti liela. Tas nosaka nepieciešamību 
radīt aizvien jaunas tehnoloģijas un iekārtas un sagatavot speciālistus, kas spēj ar tām strādāt.

Angļu filozofs Tomass Kārlails (Thomas Carlyle; 1795–1881) par grāmatu ir teicis: “No visiem cilvēka 
gara izgudrojumiem grāmata ir visbrīnišķīgākā un visievērojamākā lieta. Rakstu māksla ir visvērtīgākā 
cilvēku spēja. Grāmatās turpina dzīvot pagājušo laiku domas; skaidri un gaiši tajās skan to cilvēku 
balsis, kuru pīšļi sen jau izzuduši nebūtībā. Tas viss, ko cilvēce sasniegusi savos darbos un domās, kā 
burvība glabājas grāmatu lapās. Tāpēc grāmata ir visvērtīgākais cilvēces ieguvums.”

1.3. attēls. Grāmatas izskata izmaiņas laika griezumā
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1.2. IESPIEDINDUSTRIJAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES

Iespiedprodukcijas pieprasījums un piedāvājums pasaulē ir ļoti cieši saistīts ar iedzīvotāju pirktspēju 
un uzņēmumu finansiālo situāciju konkrētajā reģionā. Saskaņā ar Abrahama Harolda Maslova 
(Abraham Harold Maslow; 1908–1970) izstrādāto vajadzību hierarhiju daļa nozares produkcijas attiecas 
uz augstāka līmeņa vajadzībām (grāmatas, iespiestie plašsaziņas līdzekļi, reprezentācijas izdevumi), 
kuras aktualizējas (un attiecīgi – produkcijas lietošanu pozitīvi ietekmē) atbilstoši iedzīvotāju iespējām 
apmierināt zemāka līmeņa vajadzības (t.  i., nodrošināt mājokli, pārtiku u. tml.). Cilvēki atļaujas pirkt 
grāmatas un abonēt presi tad, kad ir spējuši tik galā ar neatliekamiem maksājumiem. Tomēr nozare 
ražo daudz iespiedprodukcijas (piemēram, iepakojumu, etiķetes, reklāmas un informatīvus materiālus 
u. c.), kas līdz ar pamatproduktiem ietilpst sabiedrības patēriņa pamatslānī. [23]

Apskatot jēdzienu “grāmata” no filozofiska viedokļa, vērtējot tās rašanās vēsturiskos, funkcionālos un 
lietojuma aspektus, secinām, ka “grāmata” ir unikāla parādība. Tā satur cilvēces uzkrātās zināšanas un 
pieredzi, kā arī ir sabiedrības attīstību veicinošs faktors, jo ietekmē zināšanu rašanos, veicina progresu, 
formē un attīsta cilvēku pasaules uzskatus. Grāmata popularizē zināšanas plašām masām, vienlaikus 
būdama produkts, kas domāts sabiedrības elitei un kalpo gan kā informācijas iegūšanas, gan izklaides 
līdzeklis.

Tomēr minētie iespiedprodukcijas veidi (iepakojums, etiķetes, informatīvie materiāli, reklāma u.  c.) 
līdz ar pamatproduktiem ietilpst sabiedrības patēriņa pamatslānī. Šis iespiedprodukcijas segments ir 
strauji augošs, un to atšķirībā no grāmatām un periodikas neietekmē informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju nemitīgā attīstība.

Mūsdienās visas pasaules poligrāfijas uzņēmumi – neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas – 
pārdzīvo lielas izmaiņas tehnoloģijās, informācijas pārraides metodēs un globālajā konkurencē. To 
savā darbā “Pasaules iespiedindustrijas inventarizācija” [24] izklāstījis viens no pasaules vadošajiem 
iespiedindustrijas teorētiķiem, ASV Ročesteras Tehnoloģiju institūta prof. emeritus Frenks Romano 
(Frank Romano). Līdzīgu situāciju parāda arī Latvijā par poligrāfijas nozari veiktais pētījums “Profesionālā 
izglītība. “Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina 
nozare”” [23]. Apkopojot pasaulē un Latvijā vērojamās nozares attīstības tendences, izdarāmi vairāki 
secinājumi.
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1. Druka ir globāla. Iespēja failus nosūtīt elektroniski, kā arī on-line režīmā rediģēt tekstus un krāsu 
paraugnovilkumus ir būtiski mazinājusi tipogrāfijas faktiskās atrašanās vietas nozīmi. Tipogrāfija 
var saņemt iespieddarba elektronisko maketu no jebkuras vietas pasaulē.

2. Druka ir krāsaina. Mūsdienās gandrīz visi izdevumi, sevišķi tie, kuros ir reklāmas, tiek drukāti 
krāsās. Krāsu produkcijas daļa kopējā iespieddarbu apjomā ir aptuveni 70%, bet 2020. gadā šis 
rādītājs sasniegs 85%.

3. Druka ir digitāla. Lai gan digitālā druka nevar aizstāt tradicionālās drukas tehnoloģijas, tomēr 
tā pārvilina daļu klientu. Šo procesu veicina tirāžu samazināšanās, nepieciešamība pēc 
personalizācijas un harmoniska cenas un iekārtas ražīguma attiecība.

4. Drukāšana nenotiek tikai tipogrāfijās. Digitālās drukas process ir samērā vienkāršs. Iekārtas var 
uzstādīt uzņēmumu birojos, tirdzniecības vietās u.  c. Tas veicina pasūtījumu samazināšanos 
operatīvās poligrāfijas uzņēmumos.

5. Tipogrāfijas gūst peļņu no papildpakalpojumiem. Lielu daļas peļņas iespiedindustrijai dod pasta 
sūtījumu noformēšana un veikšana, pasūtījumu apstrādes un izpildes sistēmu apkalpošana, 
datubāzu uzturēšana un izmantošana utt. 

6. Paplašinās apdrukājamo materiālu klāsts. Joprojām populārākais apdrukājamais materiāls 
ir papīrs, bet etiķetes, uzlīmes, kārbas, plastikāta kartes, kuponi u.  c. drukas izstrādājumi tiek 
izgatavoti no dažādiem materiāliem un ir strauji augošs poligrāfiskās produkcijas tirgus sektors. 
Plastikāti, audums, koks, skārds u. c. tiek apdrukāti, izmantojot strūklu printerus.

7. Svarīgāks kļūst pasūtījuma izpildes ātrums. Patlaban 24  stundu laikā ir jāveic 12% poligrāfijas 
pasūtījumu, bet prognozes liecina, ka 2020. gadā šādu pasūtījumu apjoms pieaugs līdz 30%.

8. Tipogrāfijas piedāvā pilnu pakalpojumu spektru. Globālā tirgus tendenču ietekmē lielie 
poligrāfiskās produkcijas pasūtītāji dod priekšroku uzņēmumiem, kuri piedāvā pilnu pakalpojumu 
spektru, sākot no dizaina izstrādes un beidzot ar gatavās produkcijas izplatīšanu. Obligāta prasība 
ir nepārtraukta savstarpējas informācijas apmaiņa internetā.
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9. Nākotne pieder lielajām tipogrāfijām. Pasaules mērogā ir vērojams straujš lielu poligrāfijas 
uzņēmumu uzplaukums. Jaunās tehnoloģijas nav piemērotas mazām amatnieciskas pieejas 
tipogrāfijām.

10. Liela nozīme ir darba plūsmas automatizācijai. Integrētas darba plūsmas tiek izmantotas 
pasūtījuma specifikācijas sastādīšanai, ļauj sekot un kontrolēt tā virzību dažādos darba izpildes 
procesos. Tās ievērojami paaugstina ražošanas produktivitāti.

UZDEVUMS

1. uzdevums. Pārbaudiet, vai lasot ir uztverts svarīgākais! 

1) Ko saprot ar jēdzienu iespiedindustrija? Kādas nozares tajā ir iesaistītas?

2) Kurš Eiropā izgudroja iespiedformu izgatavošanu no atsevišķiem salikuma elementiem 
(burtstabiņiem), kas radīja apvērsumu grāmatu iespiešanā?

3) Kuri trīs ir iespiedindustrijas prioritārie attīstības virzieni nākotnē? Nosauciet tos!
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1. IESPIEDDARBU IZGATAVOŠANAS PROCESS 

Nodaļas mērķis Sekmēt izglītojamā spēju izprast iespieddarbu izgatavošanas procesu.

Sasniedzamie rezultāti Spēj raksturot iespiedindustriju kā nozaru kopumu, nozares struktūru, 
uzņēmumu darbības virzienus, ražošanas procesu reglamentējošo 
normatīvo aktu bāzi, poligrāfijas ražošanas procesus tipogrāfijā un 
zina izdevējdarbības mērvienības.

2.
Kas kalpo grāmatām, tas kalpo garam; kas kalpo 
garam, tas kalpo pasaulei...

(Ernests Vildenbruhs)
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2.1. IESPIEDDARBU SAGATAVOŠANA IZDEVNIECĪBĀS

Iespieddarba ceļu no autora līdz lasītājam var iedalīt posmos, kas attēloti 2.1. attēlā. Autors uzraksta 
izdodamo darbu un kopā ar ilustratīvo materiālu to iesniedz izdevējam; izdevējs saņemto manuskriptu 
sagatavo iespiešanai; tipogrāfija nodrukā un iesien; izplatītāji – grāmatu tirdzniecības tīkli, bibliotēkas, 
iepriekšējas parakstīšanas sistēmas u.c. – nogādā lasītājam. 

2.1. attēls. Iespieddarba tapšanas posmi

Jebkurš iespieddarbs ceļu pie lasītājiem uzsāk ar sagatavošanu. 
Grāmatu un periodikas sagatavošana lielākoties notiek izdevniecībās 
(apgādos) un iekļauj darbu kopumu, kas sākas ar autoratlīdzības 
līguma noslēgšanu un noslēdzas ar izdevuma elektroniskā maketa 
nosūtīšanu uz tipogrāfiju. Reklāmas materiālu, etiķešu, iepakojuma 
u. c. iespieddarbu sagatavošana parasti notiek reklāmas aģentūrās 
vai dizaina birojos.

Izdevniecība (apgāds) – 
uzņēmums, kas nodarbojas ar 
izdevējdarbību

BŪTISKI

Pats svarīgākais, senākais un būtiskākais izdevējdarbības produkts ir grāmata, kam piemīt divējādas 
īpašības: tā ir gan garīgās kultūras, gan ražošanas tehnoloģiju darba rezultāts. Grāmata ir ne tikai 
radoša darba produkts, bet arī materiāls objekts, ko raksturo fiziski parametri (svars, apjoms u. c.) 
un komerciāla vērtība. Pirmie Eiropas iespiedēji parasti paši bija savu grāmatu izdevēji un ražotāji. 
Grāmatas tika pārdotas tieši spiestuvēs vai tām blakus iekārtotos veikaliņos. Laikam ritot, funkcijas 
pakāpeniski sadalījās, izveidojās izdevniecības jeb apgādi, tipogrāfijas un grāmatu tirdzniecības 
uzņēmumi. 

Izdevniecība (apgāds) izvēlas izdodamos darbus, vienojas ar autoriem par to izdošanu, sagatavo 
darbus iespiešanai tipogrāfijās un realizē gatavo iespiedprodukciju. Izdevniecībās pirmais topošo 
grāmatu lasītājs ir redaktors, kas labi pārzina lasītāju prasības, orientējas attiecīgajā nozarē, spēj kritiski 
novērtēt autora sarakstīto darbu un var veikt precizējumus un papildinājumus. Atsevišķos gadījumos 
manuskriptu vērtēšanā tiek pieaicināti recenzenti – augsti kvalificēti speciālisti –, kuriem izdevniecība 
nodod manuskriptu recenzēšanai. Rediģēšana ir izdevniecības procesa sastāvdaļa, kopīgs radošs 
redaktora un autora darbs manuskripta satura un formas uzlabošanai, kas lielā mērā atkarīgs no 
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izdevuma veida un katrā atsevišķā gadījumā prasa citu pieeju, risinājumus un idejas. Analizējot 
darbu, redaktors novērtē autora domas pamatotību, faktu pareizību, formulējumu un norādījumu 
precizitāti, secinājumu argumentētību, materiāla izkārtojuma secību un struktūru. Sarežģītu izdevumu 
sagatavošanā iesaista vairākus redaktorus, sevišķi, ja nepieciešama gan zinātniskā, gan literārā 
rediģēšana. Rediģējot darbu, jāievēro vairāki būtiski nosacījumi:

• pirms labošanas jāiepazīstas ar visu tekstu kopumā;

• vispirms jāveic kompozicionāla rakstura izmaiņas un teksta īsināšana;

• labojumi jāizdara tikai pēc tam, kad noskaidroti teksta nepilnību vai trūkumu cēloņi un pārdomāts 
veids, kā tos novērst;

• jāveic tiešām tikai nepieciešamie labojumi un jāseko, lai tie netraucētu izprast autora pausto 
domu un iederētos viņa rakstīšanas stilā;

• visi labojumi jāsaskaņo ar autoru.

Redaktors piedalās arī ilustratīvā materiāla atlasē, rūpējoties, lai ilustrācijas lasītājiem palīdzētu labāk 
izprast tekstu un atspoguļotu vēstījumu, ko ir grūti vai pat neiespējami izteikt vārdos. No mākslinieciskā 
viedokļa katrs izdevums ir sarežģīts dažādu idejisku un vizuālu elementu kopums. 

2.1.1. IESKATS GRĀMATAS DIZAINA VEIDOŠANĀ

Grāmatas dizaina veidošanā nepieciešama iztēle, harmoniska vizuālu tēlu uztvere, iespiestā vārda 
kā komunikācijas līdzekļa izpratne un laba poligrāfiskās ražošanas procesu pārzināšana. Laba 
dizaina pamatā ir izdevuma kompozīcija, t.  i., tāda visa izdevuma un tā atsevišķu elementu (vāka, 
iesējuma, salikuma, ilustrāciju u.  c.) struktūra, kas rada vienota mākslinieciska darba iespaidu. 
Grāmatas mākslinieciskās formas pamatā ir makets – topošā izdevuma noformējuma modelis, kas 
paredz noformējuma elementus, titullapas, dažādu pakāpju virsrakstus, ilustrāciju novietojumu utt. 
Maketā tiek paredzēts arī salikuma formāts, pamattekstam un paskaidrojumiem izmantojamie fonti 
(profesionālajā vidē saukti arī par šriftiem) un garnitūras. 

Latviešu valodā kā sinonīms vārda fonts vietā tiek piedāvāts arī termins burtraksts. 

Burtraksts – noteikta grafiskā veidola rakstzīmju kopa. Ir stāvais burtraksts; slīpais burtraksts; treknais 
burtraksts. 
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Ļoti būtiska ir grāmatas formāta izvēle, ko nosaka izdevuma veids, paredzamie lietošanas apstākļi un 
tās tipogrāfijas tehniskās iespējas, kurā grāmata tiks izgatavota. Lai grāmata tiktu uztverta kā vienots 
veselums, jāņem vērā šādi kopiespaidu ietekmējoši komponenti:

• papīra tonis un tekstūra;

• pamattekstam un paskaidrojumiem izmantojamais fonts jeb šrifts;

• izdevuma un salikuma formātu attiecības;

• lappuses balto laukumu un salikuma spoguļa izmēru attiecības;

• teksta konfigurācija;

• teksta vizuālā sadalījuma elementi (atkāpes, ievilkumi, skatķeri u. c.);

• ilustrāciju novietojums.

Grāmatas mākslinieciskās konstruēšanas uzdevumi ir sarežģīti un specifiski, tāpēc to risināšana 
jāuztic profesionāliem māksliniekiem – grafikas dizaineriem. Viens no būtiskākajiem veiksmīga dizaina 
nosacījumiem ir piemērota burtu veida (fonta jeb šrifta) izvēle. Izvēloties to, jāņem vērā garnitūra, 
forma un lielums, kā arī apdrukājamā papīra īpašības. Tā, piemēram, uz avīžu papīra slikti izskatīsies 
un būs grūti salasāmi no smalkām līnijām veidoti burti, bet uz gluda, spoža krītpapīra nodrukāti 
smagnēji burti žilbinās acis. Liela nozīme ir arī burtu lielumam. Tiek uzskatīts, ka lasīšanai piemērotākie 
ir 9–12 punktu (1 punkts = 0,376 mm) burti, bet optimālais zīmju skaits rindā – 50–55. Burti nedrīkst 
būt ne pārāk saspiesti, ne izretināti, atstarpēm jābūt samērīgām. Teksta izslēgšanai izmanto dažādus 
paņēmienus – rindas izlīdzinot, izslēdzot pa kreisi vai pa labi vai arī centrējot. Parasti izmanto salikumu 
vienā slejā, bet dažādiem speciāliem izdevumiem – enciklopēdijām, vārdnīcām u. c. – izmanto divu vai 
pat trīs sleju salikumu.

Veidojot grāmatu, svarīga loma ir telpiskām proporcijām (biezuma 
un laukuma attiecībām) un pareizi izvēlētam izdevuma salikuma 
formātam – salikuma spogulim. Labu iespaidu atstāj grāmatas, 
kurās salikums klāj papīra formātu ne mazāk par 3/8 un ne vairāk 
par 5/8. Atvērtā grāmatā lasītājs redz divas lappuses reizē, tādēļ tām 
jārada baltā aplokā ietverta laukuma iespaids. Par ideālu salikuma 
spoguļa un balto laukumu attiecību tiek uzskatīta proporcija, ko 
matemātiski var izteikt ar 2 : 3 : 4 : 6. Ieteicamas ir arī proporcijas 
2 : 3 : 5 : 6 un 2 : 3 : 4 : 5. Baltajam laukumam starp atšķirtajām 
grāmatas lappusēm jābūt tikpat platam kā ārējai malai. Harmonisku 
iespaidu rada simetriskas formāta augstuma un platuma attiecības, 
kas noteiktas pēc “zelta griezumam” atbilstošiem izmēriem.

“Zelta griezums” – vispārējs 
skaistuma likums, pēc kura 
mazākās daļas attiecība pret 
lielāko ir vienāda ar lielākās 
daļas attiecību pret veselo.
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Līdz 20.  gs. deviņdesmitajiem gadiem izdevēji uz tipogrāfijām nosūtīja izrediģētu manuskriptu ar 
norādījumiem teksta salikšanai un reproducēšanai sagatavotu ilustratīvo materiālu. Visi turpmākie 
grāmatas izgatavošanas procesi – salikšana, iespiešana un iesiešana – tika veikti tipogrāfijās. 
Mūsdienās iespieddarbu elektroniskie maketi lielākoties tiek sagatavoti izdevniecībās, reklāmas 
aģentūrās un dizaina birojos, tāpēc tipogrāfijas uz sava servera saņem grāmatu digitālas informācijas 
veidā – pilnībā sagatavotu iespieddarba elektronisko maketu – no klienta, kas var atrasties citā valstī 
vai pat kontinentā. Arī attēlu skenēšana un apstrāde tiek veikta izdevniecībās (apgādos). Grafikas 
dizaineriem elektroniskie maketi jāsagatavo atbilstoši tipogrāfiju tehniskajām un tehnoloģiskajām 
prasībām, ņemot vērā arī izdevumam izvēlētā papīra īpašības. Tas nozīmē, ka mācību materiāla 
3. daļā “Iespieddarbu sagatavošana” (pirmsdruka) 3.1. apakšnodaļā apskatīto “Tekstuālā un ilustratīvā 
materiāla sagatavošanu” lielākoties veic nevis tipogrāfijas, bet gan pasūtītājs.

2.1.2. IZDEVĒJDARBĪBAS MĒRVIENĪBAS

2.2. attēls. Grāmatas atvēruma teksta un balto laukumu pareizo attiecību piemērs – “Zelta griezums”

Visos izdevniecības ražošanos un ražošanas procesos izdevniecības 
produkcijai ir jābūt izmērāmai, lai varētu noteikt veicamo darbu 
apjomu. Šim mērķim kalpo izdevniecības produkcijas mērvienības.

Autorloksne ir autora darba mērvienība, kura parāda teksta, 
ilustrāciju un cita autora radītā materiāla apjomu. Vienā teksta 
autorloksnē ir 40  000 zīmes, ieskaitot burtus, zīmes, simbolus un 
atstarpes starp vārdiem. Ilustratīvo materiālu mēra pēc laukuma, un 

Autorloksne – mērvienība 
literāra vai cita veida 
sacerējuma apjoma 
mērīšanai. Izdevējdarbībā lieto 
autoru, tulkotāju, redaktoru, 
korektoru u. c. darba apjoma 
un samaksas noteikšanai.
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viena autorloksne atbilst 3000 cm². Dzejas manuskriptā autorloksne 
atbilst 700 dzejas rindām. Izdevniecības uzskaites loksne atspoguļo 
klajā laižamā materiāla apjomu pēc redakcionālās apstrādes. Arī 
tā atbilst 40 000 teksta zīmēm, 3000 cm² ilustrāciju un 700 dzejas 
rindām, bet šajā gadījumā tiek uzskaitīti arī priekšvārds, piezīmes, 
uzziņas, t. s. izdevuma “pasīte” u. c.

Papīra loksnes galvenie parametri ir formāts un viena kvadrātmetra 
svars (gramāža). Formāts ir papīra loksnes platuma un garuma 
izmērs centimetros. Grāmatu ražošanā parasti izmanto papīru ar 
70–100 g/m² gramāžu.

Iespiežot divpusīgi, viena papīra loksne atbilst divām fiziskajām 
iespiedloksnēm, iespiežot vienpusīgi – vienai. Fiziskajā iespiedloksnē 
ir tāds lappušu daudzums, kas atbilst papīra loksnes daļai. Ja papīra 
loksnes daļa ir 1/16, tad vienā fiziskajā iespiedloksnē ir 16 lappuses. 
Tātad grāmatā, kurā ir 10 fiziskās iespiedloksnes, ir 160  lappuses, 
bet papīra loksnes ir tikai piecas.

Nosacītā iespiedloksne palīdz novērtēt izdevniecības un tipogrāfijas 
darbu, dažādus formātus pielīdzinot vienam. Par pamatu tiek ņemts 
90 × 60  cm formāts, bet pārējiem formātiem piemēro atbilstošu 
koeficientu. Tā, piemēram, ja 90 × 60  cm formāta laukums ir 
5400 cm², tad 70 × 60 cm formātam tiek piemērots koeficients 0,78. 
Šo metodi izmanto, piemēram, aprēķinot papīra daudzumu dažāda 
formāta izdevumiem.

Izdevniecības uzskaites  
loksne – izdevniecības 
produkcijas apjoma 
mērvienība, kas parāda 
materiāla apjomu pēc 
redakcionālās apstrādes pirms 
klajā laišanas.

DEFINĪCIJA

Papīra loksne – mērvienība 
izdevumam nepieciešamā 
papīra daudzuma 
aprēķināšanai.
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Fiziskā iespiedloksne – 
iespied darba fiziskā apjoma 
mērvienība, kas atbilst jebkura 
formāta papīra loksnes vienas 
puses laukumam
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Nosacītā iespiedloksne – 
universāla izdevuma 
apjoma mērvienība, ko 
izmanto iespieddarbu 
apjomu aprēķināšanai un 
salīdzināšanai. 
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2.2. IESPIEDDARBU IZGATAVOŠANA TIPOGRĀFIJĀS

Izdevniecību (apgādu) vai citu pasūtītāju sagatavotie elektroniskie iespieddarbu maketi tiek nosūtīti uz 
tipogrāfiju – ražošanas uzņēmumu, kas nodarbojas ar iespieddarbu druku un apstrādi –, pārvēršot 
saņemto digitālo informāciju reālā nodrukātā un iesietā grāmatā vai citā iespiedproduktā. Poligrāfiskajā 
ražošanā šķirami trīs pamatposmi: sagatavošana (pirmsdruka), iespiešana (druka) un apstrāde 
(pēcdruka). Katrs minētais process turpmāk tiks plašāk apskatīts atsevišķā mācību materiāla nodaļā.  

2.3. attēls. Iespieddarbu izgatavošana. Informācijas un materiālu plūsma

Izdevuma formāts ir ļoti svarīgs parametrs, pasūtot izgatavošanai 
iespieddarbu. To mēra milimetros pēc apgriešanas (piemēram, 
128 × 200 mm, 143 × 225 mm, 218 × 165 mm utt.) vai arī pēc papīra 
loksnes daļas (piemēram 90 × 60/8; 70 × 100/32, 84 × 108/64 utt.). 
Parasti tiek izmantoti formāti, kas atbilst iespiedloksnes 1/8, 1/16 un 1/32 
daļai. Formāta izvēle ir atkarīga no izdevuma funkcionālās nozīmes, 
satura, apjoma, mērķauditorijas un tās tipogrāfijas iekārtu iespējām, 
kurā izdevumu izgatavos.

Salikuma formāts norāda salikuma rindas garumu, bet lappuses 
salikuma formāts (lappuses spogulis) – salikuma izmēru platumā un 
augstumā.

Izdevuma formāts – izdevuma 
lappuses izmērs, ko mēra 
mm (platums × garums) pēc 
apgriešanas vai arī pēc papīra 
loksnes daļas atkarībā no 
izvēlētā formāta.

DEFINĪCIJA
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Lai panāktu maksimāli kvalitatīvu kopīgā darba rezultātu, ļoti svarīga ir izdevniecības un tipogrāfijas 
speciālistu sadarbība visā iespieddarba izgatavošanas procesa laikā. Ideālā gadījumā izdevējam ar 
ražotāju jākonsultējas jau darba ieceres stadijā un labākā risinājuma meklējumos jāiesaista tipogrāfijas 
speciālisti. Daudzas tipogrāfijas, sevišķi tās, kas nodarbojas ar komercdrukas pasūtījumu izpildi un 
apkalpo galvenokārt klientus, kas paši profesionālā līmenī nespēj sagatavot darbus iespiešanai, ir 
izveidojušas iespieddarbu sagatavošanas nodaļas, kurās strādā grafikas dizaineri un maketētāji, kas 
saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm sagatavo poligrāfiskās ražošanas prasībām atbilstošus iespieddarbu 
elektroniskos maketus. 

Poligrāfiskās produkcijas izgatavošanas uzņēmumi specializējas noteikta veida iespieddarbu 
izgatavošanā. Avīžu iespiešana, piemēram, būtiski atšķiras no grāmatu ražošanas. Atšķirīgas 
tehnoloģijas, iekārtas un materiālus izmanto etiķešu, kartona iepakojuma un elektronisko plastikāta 
maksājumu karšu ražotāji. Starptautiski sertificēti uzņēmumi, kuru rīcībā ir atbilstoša tehnika, izgatavo 
pret viltojumiem aizsargātus iespieddarbus. Speciālu tehniku un tehnoloģijas izmanto skārda, 
plastmasas, stikla, koka, keramikas un citu materiālu apdrukāšanai. Nelielu tirāžu vai personalizētus 
darbus lielākoties iespiež digitālās drukas uzņēmumi, vides un iekštelpu reklāmas drukā uz lielformāta 
drukas iekārtām utt.

Izvēloties tipogrāfiju konkrēta iespieddarba izgatavošanai, pasūtītājam, izvērtējot tā krāsainību, tirāžu, 
kvalitātes prasības, lietošanas apstākļus u. c., jāņem vērā šādi nosacījumi:

• drukas tehnoloģija (ruļļu vai lokšņu ofsets; fleksogrāfija, dobspiedums, sietspiede, tampondruka, 
digitālā un lielformāta druka u. c.);

• iespiedmašīnu formāts un krāsu sekciju skaits;

• lokšņu apstrādes un iesiešanas tehnoloģijas;

• iespiedformu izgatavošanas tehnoloģija;

• iespēja strādāt ar specifiskiem materiāliem (plāns papīrs, biezs kartons, plastikāti u. c.);

• termiņš, kurā tipogrāfija spēj izpildīt pasūtījumu;

• pasūtījuma izpildes cena;

• personāla kvalifikācija;

• loģistikas un saziņas iespējas;

• papildpakalpojumu sniegšanas iespējas (maketa sagatavošana; failu pārbaude; personalizācija 
u. c.);
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• uzņēmuma pieredze un prestižs;

• nepieciešamo sertifikātu (kvalitātes vadības, vides u. c.) esamība.

Jebkuram iespieddarbam jābūt iespiestam uz konkrētām estētiskām un tehnoloģiskām prasībām 
piemērota apdrukājamā materiāla, visbiežāk – papīra. Papīra izvēle lielā mērā nosaka gatavā produkta 
kopiespaidu, tāpēc tajā jāpiedalās gan dizainerim, gan poligrāfijas speciālistam, kas pārzina konkrētā 
papīra īpašības un spēj novērtēt tā piemērotību tipogrāfijas rīcībā esošajai tehnikai un iespieddarba 
specifikai. 

IEGAUMĒ

No milzīgā mūsdienās pieejamā papīra klāsta, izvēloties 
iespieddarbam piemērotāko papīru, jāņem vērā šādi aspekti:

• gramāža;

• virsmas īpašības; šķiedras sastāvs un virziens;

• struktūra;

• papīra tonis;

• izturība pret locīšanu;

• cena;

• piegādes iespējas u. c. parametri.

Lai nodrošinātu un stabilizētu produkcijas ražošanu un kvalitāti, poligrāfijā, tāpat kā jebkurā industrijā, 
tiek izmantoti standarti. Standarts formulē un izskaidro procesu un galvenos rezultātu ietekmējošos 
parametrus, kā arī apraksta sasniedzamo kvalitātes līmeni visos darba posmos no digitālās informācijas 
ievades līdz drukai un novilkumu kvalitātes kontrolei un nosaka sasniedzamos mērķus un parametrus, 
kas ietekmē gala rezultātu. Tas paredz saprātīgas un izpildāmas prasības plaša patēriņa produkcijai, ko 
iespējams nodrošināt, strādājot ar mūsdienīgām iekārtām un kvalitatīviem materiāliem, un garantē, 
ka kvalitāte ir izmērāma, pārbaudāma un pierādāma.

Daudzas tipogrāfijas ir ieguvušas ISO 12647 standartu “Iespiedtehnoloģiju procesu kontrole pustoņu 
krāsu dalījumu, krāsu paraugnovilkumu un produkcijas izgatavošanā” (turpmāk tekstā – standarts 
ISO 12647, pieejams: https://www.iso.org/standard/63032.html), kura ievērošana garantē stabilu 
un iepriekš paredzamu iespieddarba kvalitāti. Nodrošinājums ar sertifikātu pasūtītājam garantē, ka 
ražošanas procesi tipogrāfijā tiks veikti atbilstoši standartam. Tomēr standarta prasību ievērošana 
nenozīmē vienmēr optimālās kvalitātes sasniegšanu, jo standarta galvenais uzdevums ir nodrošināt 

https://www.iso.org/standard/63032.html
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stabilu un iepriekš paredzamu iespiedprocesu. Teorētiski dažādās ISO 12647 sertificētās tipogrāfijās 
nodrukāta viena un tā paša attēla drukas kvalitātei nevajadzētu atšķirties, taču praktiski tas ir iespējams.

Visā pasaulē arvien lielāka vērība tiek veltīta vides aizsardzībai. Tipogrāfijas (bieži vien pasūtītāju prasību 
ietekmē) sakārto savus ražošanas procesus, lai iegūtu dažādus vides sertifikātus. Vispāratzīts vides 
vadības sistēmas standarts ir uzņēmumu ISO 14001 (pieejams: https://www.iso.org/standard/60857.
html). Atbilstību šim standartam uzņēmums apliecina, izstrādājot savu vides politiku ar skaidri 
definētiem mērķiem un rīcības programmu ar noteiktu vadības struktūru, pienākumiem un regulārām 
mācībām. Atbilstoši darbības veidam un klientu prasībām poligrāfijas uzņēmumi iegūst apliecinājumu 
par atbilstību FSC, PEFC, Nordic Swan, Blue Engel, Europe Eco label u. c. vides standartiem. Būtiskākie 
priekšnosacījumi vides standartu iegūšanai ir:

• sertificētu izejvielu izmantošana;

• prasībām atbilstošas produkcijas ražošana;

• nevēlamo zudumu (emisiju) samazināšana;

• efektīva resursu izmantošana;

• pareiza atkritumu apsaimniekošana, 

• ķīmisko vielu izmantošanas noteikumu ievērošana.

UZDEVUMI

1. uzdevums. Paskaidrojiet, ko sauc par autorloksni, papīra loksni un izdevuma formātu.

2. uzdevums. Nosauciet grāmatu izgatavošanas procesus izdevniecībā! 

3. uzdevums. Grāmatas bloka izgatavošanai nepieciešamas desmit 84 × 60 cm formāta papīra loksnes. 
Aprēķiniet, cik fizisko iespiedlokšņu jāiespiež, lai izgatavotu šādu grāmatas bloku.

4. uzdevums. Tipogrāfijā ir divas iespiedmašīnas ar dažādu drukas formātu. Uz vienas iespiedmašīnas 
iespiež grāmatu, kuras papīra loksnes formāts ir 60 × 90 cm, bloka apjoms 16 iespiedloksnes, tirāža 
1000 eksemplāru. Uz otras iespiedmašīnas iespiež grāmatu, kuras papīra loksnes formāts ir 70 × 108 
cm, bloka apjoms 12 iespiedloksnes, tirāža 1000 eksemplāru. Aprēķināt, cik nosacīto iespiedlokšņu 
iespieda uz abām iespiedmašīnām kopā; pielīdzināšanas koeficients ir 1,40.

https://www.iso.org/standard/60857.html]. Atbilstību šim standartam uzņēmums apliecina, izstrādājot savu vides politiku ar skaidri definētiem mērķiem un rīcības programmu ar noteiktu vadības struktūru, pienākumiem un regulārām mācībām. Atbilstoši darbības veidam un klientu prasībām poligrāfijas uzņēmumi iegūst apliecinājumu par atbilstību FSC, PEFC, NordicSwan, Blue Engel, Europe Eco label u.c. vides standartiem. Būtiskākie priekšnosacījumi vides standartu iegūšanai ir:
https://www.iso.org/standard/60857.html]. Atbilstību šim standartam uzņēmums apliecina, izstrādājot savu vides politiku ar skaidri definētiem mērķiem un rīcības programmu ar noteiktu vadības struktūru, pienākumiem un regulārām mācībām. Atbilstoši darbības veidam un klientu prasībām poligrāfijas uzņēmumi iegūst apliecinājumu par atbilstību FSC, PEFC, NordicSwan, Blue Engel, Europe Eco label u.c. vides standartiem. Būtiskākie priekšnosacījumi vides standartu iegūšanai ir:
https://www.iso.org/standard/60857.html]. Atbilstību šim standartam uzņēmums apliecina, izstrādājot savu vides politiku ar skaidri definētiem mērķiem un rīcības programmu ar noteiktu vadības struktūru, pienākumiem un regulārām mācībām. Atbilstoši darbības veidam un klientu prasībām poligrāfijas uzņēmumi iegūst apliecinājumu par atbilstību FSC, PEFC, NordicSwan, Blue Engel, Europe Eco label u.c. vides standartiem. Būtiskākie priekšnosacījumi vides standartu iegūšanai ir:
https://www.iso.org/standard/60857.html]. Atbilstību šim standartam uzņēmums apliecina, izstrādājot savu vides politiku ar skaidri definētiem mērķiem un rīcības programmu ar noteiktu vadības struktūru, pienākumiem un regulārām mācībām. Atbilstoši darbības veidam un klientu prasībām poligrāfijas uzņēmumi iegūst apliecinājumu par atbilstību FSC, PEFC, NordicSwan, Blue Engel, Europe Eco label u.c. vides standartiem. Būtiskākie priekšnosacījumi vides standartu iegūšanai ir:
https://www.iso.org/standard/60857.html]. Atbilstību šim standartam uzņēmums apliecina, izstrādājot savu vides politiku ar skaidri definētiem mērķiem un rīcības programmu ar noteiktu vadības struktūru, pienākumiem un regulārām mācībām. Atbilstoši darbības veidam un klientu prasībām poligrāfijas uzņēmumi iegūst apliecinājumu par atbilstību FSC, PEFC, NordicSwan, Blue Engel, Europe Eco label u.c. vides standartiem. Būtiskākie priekšnosacījumi vides standartu iegūšanai ir:
https://www.iso.org/standard/60857.html]. Atbilstību šim standartam uzņēmums apliecina, izstrādājot savu vides politiku ar skaidri definētiem mērķiem un rīcības programmu ar noteiktu vadības struktūru, pienākumiem un regulārām mācībām. Atbilstoši darbības veidam un klientu prasībām poligrāfijas uzņēmumi iegūst apliecinājumu par atbilstību FSC, PEFC, NordicSwan, Blue Engel, Europe Eco label u.c. vides standartiem. Būtiskākie priekšnosacījumi vides standartu iegūšanai ir:
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2.3. PAPĪRS UN KARTONS

Jebkuram iespieddarbam jābūt nodrukātam uz konkrētām estētiskām un tehnoloģiskām prasībām 
piemērota apdrukājamā materiāla, visbiežāk – papīra. Papīra izvēle lielā mērā nosaka gatavā produkta 
kopiespaidu, tāpēc tajā jāpiedalās gan dizainerim, gan poligrāfijas speciālistam, kas pārzina konkrētās 
papīra šķirnes īpašības un spēj novērtēt tās piemērotību tipogrāfijas rīcībā esošajai tehnikai un 
iespieddarba specifikai.

Papīra ražošanas sākumi meklējami Senajā Ķīnā. Nedaudz vēlāk papīra ražošanas tehnoloģiju apguva 
arābi, kas 9. gs. to ieveda Spānijā. 1144. gadā Valensijas tuvumā tika uzceltas pirmās papīrdzirnavas 
Eiropā, un tā no Spānijas papīra ražošana strauji izplatījās visā kontinentā. 1453. gadā Gūtenberga 
grāmatu iespiešanas izgudrojums izraisīja ļoti strauju papīra patēriņa pieaugumu, radās nepieciešamība 
būtiski celt papīra ražošanas procesu ražīgumu. Nākamajos gadsimtos tika radītas papīrmašīnas, kas 
nodrošināja nepārtrauktu papīra atliešanu. Hercoga Jēkaba laikā arī Kurzemes hercogistē vairākās 
vietās tika ražots papīrs. Pirmās papīra dzirnavas ap 1646. gadu darbojās Tomē. Latvijā papīrrūpniecība 
strauji attīstījās 19. gs. beigās un veiksmīgi darbojās turpinājās līdz 20. gs. beigām – 21. gs. sākumam, 
kad nelielas papīra ražotnes visā pasaulē kļuva nerentablas.

Papīru izgatavo galvenokārt no augu valsts šķiedrmateriāla, 
ko pakļauj ķīmiskai un mehāniskai apstrādei. Pirmais papīra 
izgatavošanas posms ir mehāniska vai ķīmiska izejvielu 
izšķiedrošana. Visbiežāk lietotā izejviela ir koks. Izšķiedrojot 
koksni mehāniski, iegūst kokmasu jeb slīpmasu, ķīmiski − 
celulozi. Visbiežāk lieto egles koksni, jo tai ir visgarākā šķiedra un 
vismazāk sveķu, izmanto arī priedes un lapkoku koksni. Celulozes 
ražošanai lieto arī viengadīgo augu – salmu, meldru – stublājus. 
Atsevišķu kvalitatīvu papīra šķirņu izgatavošanai izmanto lupatas, 
plaši izmanto arī papīra makulatūru. Papīrrūpniecības svarīgākā 
izejviela ir celuloze. Ķīmiski tīra celuloze ir lielmolekulāra 
viela, kas sastāv no glikozes anhidrīda elementārposmiem. 
Papīrrūpniecībā ķīmiski tīru celulozi neizmanto, jo koksne satur 
arī lignīnu, kas tai piešķir cietību, kā arī kālija, kalcija un nātrija 
sāļus, kas, koksnei sadegot, kļūst par pelniem. Koksne satur arī 
sveķus un taukus.

2.4. attēls. Papīrdzirnavas
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2.3.1. PAPĪRA RAŽOŠANA

Ikviens papīra ražošanas process ievērojami ietekmē gatavā papīra īpašības. Papīra ražošanas 
tehnoloģiskā secība shematiski attēlota 2.5. attēlā.

Papīra masas sagatavošana. Papīra masas kompozīcija ir visu papīra masā ietilpstošo vielu – šķiedrvielu, 
pildvielu, līmvielu, krāsvielu u. c. – kopums. Atkarībā no šķiedrvielu un papildvielu proporcijas var iegūt 
papīru ar visdažādākajām īpašībām. Vienas un tās pašas pildvielas un līmvielas ir gan rakstāmpapīrā, 
gan tipogrāfijas papīrā, taču pirmajā ir daudz vairāk līmvielu, bet otrajā – pildvielu. Katrai papīra 
šķirnei paredzētās šķiedrvielas, papildvielas un ķīmikālijas malšanas iekārtās nonāk stingri noteiktā 
daudzumā un secībā. Papīra kvalitāti nosaka arī ražošanā izmantojamā ūdens īpašības. 

Papīra masas malšana. Papīra ražotāji uzskata, ka papīrs top maltuvē. Visas papīrrūpniecībā 
lietojamās šķiedrvielas ir atšķirīgas. Malšanas uzdevums ir sagatavot šķiedras papīra atliešanai, padarīt 
tās lokanas, plastiskas, palielināt to virsmu, radīt papīra loksnei nepieciešamo struktūru un fizikālās 
īpašības – porainību, blīvumu, izturību.

Papīra līmēšana. Lai piedotu papīram specifiskas īpašības, lieto līmvielas, kas dod papīram 
ūdensizturību, sasaista šķiedras, veicina to sakļaušanos un paaugstina papīra mehānisko izturību. Ir 
divi būtiski atšķirīgi līmēšanas veidi: līmēšana masā un virsmas līmēšana. Pirmajā gadījumā līmvielu 

2.5. attēls. Papīra ražošanas tehnoloģiskā secība
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ievada papīra masā pirms atliešanas uz papīrmašīnas, otrajā – apstrādā gatavu papīru, izvadot to caur 
līmes šķīdumu vai pārklājot virsmu ar līmvielu. Šajā gadījumā līmēta tiek tikai papīra virsma. 

Papīra pildīšana. Daudzām papīra šķirnēm papildu īpašību piešķiršanai ražošanas procesā pievieno 
sīki dispersas, ūdenī nešķīstošas vielas. Lai uzlabotu papīra baltumu, necaurspīdīgumu, mīkstumu, 
gludumu un uzsūktspēju, kā pildvielas lieto kaolīnu, ģipsi, krītu, talku, azbestīnu, blanfiksu, cinka 
sulfīdu, titāna dioksīdu u. c., kas uzlabo arī papīra iespiedīpašības: papīrs labāk pieņem krāsu; attēls ir 
spilgtāks un necaurspīdīgāks, rodas iespēja dārgās šķiedrvielas aizstāt ar pildvielām. Tomēr pildvielas 
pazemina papīra mehānisko izturību un līmējuma pakāpi, tāpēc to papīrā nedrīkst būt pārāk daudz. 

Papīra krāsošana. Daudzas papīra šķirnes – rakstāmpapīrs, litogrāfijas, grāmatu un burtnīcu vāku 
papīrs, iesaiņojamais papīrs – tiek ražotas krāsainas. Izšķir divus krāsošanas paņēmienus: krāsošanu 
masā un virsmas krāsošanu. Piekrāsošanas mērķis ir balto papīru padarīt baltāku, bet krāsošanas 
mērķis – piešķirt noteiktu krāsu. Visbiežāk krāsvielu ievada papīra masā pirms atliešanas, tā absorbējas 
šķiedrās un nokrāso papīru visā tā biezumā. Papīra virsmu var krāsot papīrmašīnas līmpresē vai 
speciālā krāsošanas mašīnā. 

Papīra izgatavošanā ir šādas darbības:

• masas sagatavošana un akumulēšana;

• masas ievadīšana papīrmašīnas plūsmā;

• masas atšķaidīšana līdz izgatavojamā papīra šķirnes atliešanai nepieciešamajai optimālai 
koncentrācijai;

• masas attīrīšana no piemaisījumiem, mezgliņiem un gaisa;

• masas uzklāšana uz papīrmašīnas sieta;

• masas atliešana uz papīrmašīnas sieta;

• mitrās papīra lentes presēšana, liekā ūdens nospiešana;

• papīra lentes žāvēšana;

• papīra virsmas pārklāšana;

• mašīnapdare (kalandrēšana) un izgatavotā papīra uztīšana tītnī. 
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Papīra īpašības un to raksturojums. Papīra īpašības iedala šādās grupās:

• mehāniskās (piem., pretestība raušanai, locīšanai);

• fizikālās (piem., blīvums, biezums); 

• ķīmiskās (piem., pH līmenis, mitruma saturs); 

• optiskās (piem., baltums, caurspīdīgums); 

• elektroizolācijas (piem., dielektriskā pretestība, elektrovadītspēja). 

Daudzas papīra īpašības nosaka materiāli, no kuriem tas gatavots. Šīs funkcionālās īpašības ir 
nemainīgas, ja šķiedras ķīmiski neapstrādā un gatavo papīru nepiesūcina vai nepārklāj tā virsmu. 
Šķiedru savstarpējo saistību un izturību nosaka šķiedru maluma pakāpe, formēšanās uz papīrmašīnas 
sieta, papīra lentes presēšana, žāvēšana, kalandrēšana. Lai izgatavotā papīra īpašības atbilstu 
vēlamajām, šos faktorus regulē, kas bieži nozīmē arī vienas īpašības uzlabošanu uz citas rēķina. Papīra 
mitruma saturs ievērojami ietekmē tā fizikālās, mehāniskās, optiskās un elektriskās īpašības un ir 
viens no faktoriem, kas ietekmē papīra izturēšanos kā lietošanas, tā īpašību pārbaudes procesos. 
Nelielās robežās gaisa temperatūras maiņa papīra fizikālās un mehāniskās īpašības ietekmē nedaudz, 
taču pat tad, ja relatīvais gaisa mitrums ir nemainīgs, temperatūras izmaiņas ietekmē mitruma saturu 
papīrā. Paaugstinoties temperatūrai, mitruma saturs papīrā pazeminās. Ienesot papīru no aukstuma 
siltumā (no aukstas noliktavas siltā telpā), uz to iedarbojas lielāks mitrums nekā noliktavā, jo papīrs 
atdzesē apkārtējo gaisu. Šāda situācija saglabājas tik ilgi, kamēr pastāv starpība starp gaisa un papīra 
temperatūru.

Papīra fizikālās īpašības. Papīru lietojot, ņem vērā tā laukumu, tāpēc papīra ražošanā un patērēšanā 
lieto jēdzienu “papīra 1  m2 masa jeb gramāža”, ko nosaka, nosverot noteikta izmēra loksni un 
pārrēķinot, cik sver 1 m2 šī papīra. No šī parametra atkarīgas daudzas papīra īpašības, t. sk. – fizikālās. 
Papīra biezumu mēra ar speciālu mikrometru kā attālumu starp abām papīra virsmām. To iespaido 
papīra mitrums un mikrometra spiediens uz mērāmā papīra virsmu, tādēļ abi parametri noteikšanas 
metodikā ir norādīti. Līdz ar papīra biezumu mainās gandrīz visas fizikālās, optiskās un citas īpašības. 
Dažām papīra šķirnēm noteikts biezums ir ļoti svarīgs rādītājs. Tāds ir grāmatu iespiedpapīrs, kam 
nepieciešama gaismas necaurlaidība un iespieduma precizitāte.

Blīvums ir rādītājs, kas raksturo papīra porainību un stingrību. Tas ir atkarīgs no šķiedras tipa, papīra 
masas maluma pakāpes, mitro prešu darbības u. c. tehnoloģiskiem faktoriem. Blīvumu palielina 
līmvielu un pildvielu daudzums, ietekmē papīra ražošanā izmantotā celuloze. Blīvumu (g/cm3) raksturo 
papīra 1 m2 masas (g/m2) attiecība pret papīra biezumu (µk). Papīrs ir ļoti porains materiāls, par ko 
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liecina tā zemais īpatnējais svars (0,5–0,8), salīdzinot ar celulozi (1,5), un lielais (70%) gaisa daudzums. 
Porainību noskaidro, mērot laiku, kādā gaiss ar noteiktu spiedienu, temperatūru un gaisa mitrumu 
iziet cauri papīra paraugam. Porainība ietekmē iespiedpapīra krāsu uzsūkšanas spēju, krītpapīra 
pamatnes porainība – krītojamās masas uzsūkšanos. Tā ir saistīta arī ar papīra spēju uzsūkt taukus un 
eļļu, kas ir svarīgi papīra un kartona iepakojumam.

Gludums raksturo papīra virsmas stāvokli, kas panākts, papīru mehāniski apstrādājot. Papīra virsmas 
gludumu ietekmē: virsmas pārklāšana ar pigmentiem; virsmas krītošana ar sekojošu kalandrēšanu; 
pielietotās šķiedrvielas veids. Visprecīzāk papīra gludumu var noteikt mikroskopiski, iegūstot pilnīgu 
un precīzu ainu par papīra virsmu. No papīra virsmas mikroģeometrijas atkarīgs arī tas, vai papīrs 
būs ar spožu vai matētu virsmu. Papīra gluduma efektu nosaka galvenokārt papīra mikroreljefs, 
jo makronelīdzenumi tiek izlīdzināti iespiešanas procesā. Gluduma noteikšanai visbiežāk izmanto 
ierīces, kuru darbības pamatprincips ir gar papīra virsmu plūstoša gaisa daudzuma noteikšana, ja 
papīrs piespiests gludai, pulētai virsmai. Gaisa daudzums, kas izplūst starp šīm abām virsmām, ir tieši 
proporcionāls papīra virsmas raupjumam.

Caurskats raksturo šķiedru sadalījuma vienmērīgumu vai nevienmērīgumu papīra loksnē. Papīra 
caurskatu nosaka caur papīra loksni izejošas gaismas vienmērīgums. To novērtē vizuāli, apskatot loksni 
pret gaismu. Papīrs ideālā gadījumā līdzinās matētam stiklam, ko aplūko pret gaismu. Caurskatu var 
noteikt arī ar aparātu, kurā ar fotoelementa palīdzību nosaka gaismas plūsmas intensitāti cauri papīra 
loksnei. Fotoelements fiksē caurstrāvotās gaismas amplitūdu un impulsa biežumu (frekvenci).

Traipainība ir sveša materiāla sīku daļiņu klātbūtne papīrā. Traipainība sevišķi nav vēlama 
rakstāmpapīram un iespiedpapīram, arī augstākas kvalitātes iesaiņojuma papīriem. Papīra traipainību 
parasti novērtē, saskaitot sīkās daļiņas uz noteikta papīra loksnes laukuma un novērtējot to 
kontrastainību. Laukuma lielumu nosaka pēc speciālām tabulām vai šabloniem.

Papīra stingrums ir pretestība deformācijai ārējo spēku un slodzes iespaidā. Šī papīra īpašība pakļaujas 
materiālu pretestības likumiem, to var lietot gan papīra un kartona loksnei, gan izstrādājumiem no 
tās. Ja divās vietās atbalstīta papīra loksne ieliecas nemanāmi, tad šādu papīru uzskata par stingru. 
Ja papīrs analogos apstākļos ievērojami ieliecas, to uzskata par ļenganu. Lai ar nemainīga papīra 
1 m2 masu iegūtu stingrāku papīru, jāpalielina tā biezums. Kalandrēšana samazina papīra stingrumu. 
Dažām papīra šķirnēm (salvešu, dvieļu papīram, pergamentam) paaugstināts stingrums ir defekts, 
citām – (kastīšu kartonam) tas ir vēlams. Īpaši tas attiecas uz gofrēto kartonu, kura stingrumu 
nodrošina arī tā konstrukcija (kārtu skaits, gofrējuma augstums un soļa biežums). Papīra lietošanas 
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procesā liela nozīme ir izmēru maiņai mitruma ietekmē, jo ikviens papīrs izplešas, mitrumam 
palielinoties, un saraujas, mitrumam samazinoties. Atšķirības ir vienīgi izmaiņu ātrumā un lielumā. 
Šīs izmaiņas nosaka divi faktori: atsevišķu šķiedru savilkšanās vai attālināšanās un saspiešanās vai 
uzbriešana. Papīrs daudz vairāk izplešas šķērsvirzienā nekā garenvirzienā. Izplešanās spēju nosaka arī 
lietotās celulozes tips, masas maluma pakāpe, pildvielas un ciete. Deformāciju var noteikt ar speciālu 
aparātu palīdzību, kuros nomēra papīra loksnes garumu (platumu) pirms un pēc kondicionēšanas līdz 
noteiktam mitrumam.

Svarīgas papīra īpašības ir arī virsmas cietība un pretestība berzei – nodeldēšanās. Cietību raksturo 
papīra pretestība cietu materiālu iespiedumam virsmā un nosaka šķiedrvielu delignifikācijas pakāpe. 
No mīkstas, labi attīrītas celulozes iznāk mīksts, plūksnains papīrs, no pilnīgi neizvārītas, cietas celulozes 
– salīdzinoši ciets. Papīra vai kartona virsmas cietību var pārbaudīt, nosakot virsmas pretestību berzei 
(dilšanai). Augsts mitrums samazina papīra virsmas cietību. Papīra cietība ietekmē tā iespiedīpašības, 
no cietības ir atkarīgs iespiedformas kontakts ar papīra virsmu. Jo papīrs mīkstāks, jo labāks tā kontakts 
ar iespiedformu. Taču atsevišķām papīra šķirnēm (rakstāmpapīriem, kastīšu kartonam) nepieciešama 
virsmas cietība, ko panāk, virsmu apstrādājot ar cieti vai dzīvnieku izcelsmes kaulu līmi.

Elastīgums ir materiāla īpašība mainīt formu un izmērus slodzes iespaidā un pēc kāda laika, beidzoties 
slodzes iedarbībai, pakāpeniski pilnīgi atjaunot sākotnējo formu un izmērus. Elastīgās deformācijas 
rodas pakāpeniski un pakāpeniski izzūd, zūdot slodzes iedarbībai. Materiālu īpašību slodzes iedarbībā 
mainīt izmērus bez pārrāvuma, plaisām, saglabāt izmainīto formu un izmērus pēc slodzes noņemšanas 
sauc par plastiskumu. Tātad atsperīgi elastīgās deformācijas ir pilnīgi atgriezeniskas, taču plastiskās – 
paliekošas. Poligrāfijā papīram nepieciešama gan atsperīgi elastīgā, gan plastiskā deformācija. 
Iespiešanas procesā pozitīva nozīme ir atsperīgi elastīgajai deformācijai, lai iespiedprocesā kompensētu 
gan papīra virsmas, gan iespiedformas nevienmērības. Plastiskā deformācija nepieciešama lokot, 
rievojot un veicot cilspiedumu. Šādu pretrunīgu prasību apmierināšanai tiek radītas dažādas papīra 
šķirnes.

Papīra spēja uzsūkt poligrāfijas krāsas un to iespiešanās dziļums papīra loksnē atkarīgs no papīra 
struktūras, tā kapilārajām īpašībām, arī no poligrāfijas krāsas īpašībām. Iespiešanas procesā nozīmīga 
ir papīra porainība un krāsas viskozitāte. Kokmasa un minerālās pildvielas papīra kompozīcijā 
paaugstina papīra porainību un palielina tipogrāfijas krāsu uzsūktspēju. Ja papīra masas malums 
augstāks un spiediens kalandrējot lielāks, papīra porainība samazinās. Vislielākā krāsu uzsūktspēja 
ir avīžu papīram, arī ofseta un tipogrāfijas papīram, uz kuriem iespiež ātrgaitas rotācijas mašīnās. 
Viszemākā krāsu uzsūktspēja ir papīram, kas paredzēts iespiešanai litogrāfijas un dobspiedes tehnikā. 
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Papīra mehāniskās īpašības. Papīra mehāniskā izturība nosaka tā izmantošanu, piemēram, maisu 
un iepakojuma izgatavošanai. Taču arī avīžu papīram ir jābūt ar nepieciešamo mehānisko izturību, 
lai nodrošinātu iespēju to apdrukāt modernās ātrgaitas mašīnās. Papīra mehānisko izturību atkarībā 
no to spēku rakstura, kas darbojas uz papīru, izsaka ar dažādiem rādītājiem: pretestību raušanai, 
locīšanai, caurspiešanai, sitieniem.

Papīru raksturo papīra pagarinājums līdz plīšanai – izstiepums. Papīra “uzvedība” līdz plīšanas brīdim 
bieži ir svarīgāka par pretestības pārraušanas lielumu. Parasti papīra pretestības (raušanai, locīšanai 
un caurspiežamībai) rādītāji pēc lieluma ir tuvi papīra masas komponentu izturības rādītājiem, taču 
ir arī mainīgie faktori – šķiedru garums un stiprība, šķiedru sapīšanās un fibrilācijas pakāpe, papīra 
lentes atlējuma vienmērīgums u.  c. Papīra pretestība raušanai galvenokārt atkarīga no spēkiem, 
kas saista šķiedras, un no šķiedru izturības; mazāk to ietekmē šķiedru garums. Pretestība locīšanai 
vairāk atkarīga no šķiedru garuma, vijīguma un stiprības nekā no šķiedras sasaistošā spēka. Par 
papīra pretestību raušanai uzskata papīra pretestību stiepšanas spēkam. Papīru pārbauda ar speciālu 
dinamometru, kurā iespējams mainīt slodzi ar vienmērīgu ātrumu. Slodzi palielina, līdz pārbaudāmā 
papīra strēmelītes pārtrūkst. Slodzes lielumu papīra lentes pārplīšanas brīdī uzskata par papīra 
pretestību raušanai. Papīra rūpniecībā pieņemts papīra pretestību raušanai raksturot ne tikai ar 
raušanas slodzes rādītāju (ar spēku, kas vajadzīgs, lai pārrautu noteikta platuma papīra strēmeli), bet arī 
ar papīra trūkšanas garumu. Šis nosacītais rādītājs ir pārrēķināts lielums: metros izteikts papīra lentes 
garums, kas, piekārta aiz viena gala, trūkst zem sava svara. Papīrmašīnās gatavota papīra stiprības 
rādītāji šķērsvirzienā un garenvirzienā atšķiras. Pretestība raušanai garenvirzienā – papīrmašīnas 
sieta kustības virzienā – šķiedru orientācijas dēļ ir lielāka. Tāpēc pretestība raušanai abos virzienos var 
stipri atšķirties, vidējais rādītājs papīra patieso stiprību neraksturo.

Izstiepums jeb pagarinājums raksturo papīra pagarināšanos līdz trūkšanai. Nosakot šo raksturlielumu, 
tiek ņemts vērā gan atsperīgums, gan paliekošais papīra pagarinājums. Pagarinājums ir svarīgs 
salvešu, zīdpapīra, čaulīšu un cigarešu papīra, iesaiņojamā papīra, gofrētā un vēl citu papīra šķirņu 
raksturlielums. Minētie papīri tiek locīti vai stiepti. Parasti papīra pagarinājums papīra šķērsvirzienā 
ir lielāks nekā garenvirzienā. 

Starp rādītājiem, kas raksturo papīra mehānisko stiprību, nozīmīga ir arī pretestība ieplīšanai un 
plēšanai. Pretestību ieplīšanai raksturo spēks, kas jāpieliek, lai ieplēstu papīra veselo maliņu. Šis 
rādītājs sevišķi svarīgs ir, piemēram, naudas papīram, kāršu papīram, iesaiņošanas papīriem, 
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atsevišķiem kastīšu kartona veidiem. Pretestība ieplēšanai labi raksturo papīra piemērotību darbam 
rotācijas iespiedmašīnās.

Papīra pretestība locīšanai ir empīrisks rādītājs, ko izsaka ar dubultlocījumu skaitu, ko iegūst, 
pārbaudot (lokot turp un atpakaļ) no papīra loksnes izgrieztas strēmelītes tik ilgi, kamēr tās pārtrūkst. 
Parasti pārbauda mašīnvirzienā izgrieztas strēmelītes, iegūstot pretestību locīšanai garenvirzienā. 
Šķērsvirzienā izgrieztas strēmelītes parāda pretestību locīšanai šķērsvirzienā. Pretestība locīšanai 
mašīnvirzienā parasti ir lielāka nekā šķērsvirzienā.

Papīra optiskās īpašības – gaismas necaurlaidība, caurspīdīgums, baltums, spīdums (spodrums), 
krāsa – ir ļoti nozīmīgas dažādām iespiedpapīru šķirnēm, caurspīdīgajam iesaiņošanas papīram, 
rakstāmpapīram. Tās nosaka caur papīru plūstošās gaismas caurlaidība, daudzums, atstarošanās no 
virsmas un uzsūkšanās tajā. Papīra optiskās īpašības ir atkarīgas no papīra masā ietilpstošās celulozes 
baltuma pakāpes, krāsvielu pigmentu daudzuma, pārējām piedevām (kolofonija, cietes), kā arī no 
masas sagatavošanas un papīra izgatavošanas veida.

Lielākajai daļai rakstīšanai un iespiešanai lietojamā papīra jābūt gaismas staru necaurlaidīgam, 
lai teksts, kas iespiests vai uzrakstīts vienā lapas pusē, otrā nespīdētu cauri. Šī prasība sevišķi ir 
svarīga plānajam papīram. Necaurspīdīgam papīram ir jābūt ar iespējami lielu gaismas uzsūkšanas 
un izkliedēšanas spēju. Caurspīdīgums raksturo papīra īpašību, kas rāda, cik labi redzamas zem 
tā novietotas zīmes un zīmējumi. Papīra caurspīdīgumu novērtē pretgaismā. Lai arī šie divi lielumi 
atšķiras, gaismas caurlaidīgāks papīrs ir arī caurspīdīgāks. Caurspīdīgums atkarīgs no pusfabrikātiem, 
to maluma pakāpes, pildvielu un krāsvielu klātbūtnes kompozīcijā, arī no papīra virsmas rakstura. 
Papīru krītojot, tas kļūst necaurspīdīgāks. Šķiedrvielas šūna ir bezkrāsaina un caurspīdīga, taču šķiedras 
satur lignīnu, hemicelulozes un citas vielas, kas padara tās necaurspīdīgas un piešķir tām krāsu. 
Vismazākā gaismas caurlaidība piemīt kokmasas šķiedrām, kas satur visas koksnes komponentes 
un papīra kompozīcijā samazina papīra gaismas caurlaidību un caurspīdīgumu. Arī kokvilnas šķiedra 
un lapu koku celuloze padara papīru necaurspīdīgu. Papīrrūpniecībā, lai padarītu papīru baltu un 
necaurspīdīgu, masai pievieno minerālās pildvielas, visbiežāk – titāna dioksīdu. 

Baltums ir ļoti svarīgs kvalitātes rādītājs iespiedpapīriem, rakstāmpapīriem, rasēšanas un zīmēšanas 
papīriem, fotopapīram u. c. Teksts, zīmējums, rasējums, ko veic ar otu, velci, spalvu, vairāk vai mazāk 
kontrastē ar papīra virsmu – atkarībā no papīra baltuma. Baltuma pakāpe lielā mērā nosaka papīra 
lietošanas vērtību. Baltumu nosaka šķiedrvielu krāsa, lietotās pildvielas, līmvielas un krāsvielas. 
Papīra baltumu iespaido arī lietotā tehnoloģiskā ūdens kvalitāte. Visi faktori, kas paaugstina papīra 
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caurspīdīgumu (šķiedrvielu masas augsta maluma pakāpe, papīra blīvēšana mitrajās presēs un 
kalandrēšana), samazina ražotā papīra baltuma pakāpi. Lai paaugstinātu papīra redzamo baltuma 
pakāpi, mēdz lietot optiski balinošas krāsvielas – optiskos balinātājus. 

Papīra dzeltēšana ir papīra baltuma pakāpes samazināšanās gaismas staru un paaugstinātas 
temperatūras ietekmē. No gaismas staru iedarbības papīru var pasargāt, glabājot to noliktavās bez 
logiem vai logus aizsedzot ar tumšiem aizkariem. Var izmantot arī ultravioletos starus necaurlaidīgas 
plēves vai stiklus. Papīrs var dzeltēt arī telpā ar paaugstinātu temperatūru.

Papīra spīdums ir īpašība, kas raksturo papīra spīdīgumu, spodrumu un virsmas spēju atstarot attēlu. 
Taču spīdums ne vienmēr atbilst fiziskajam gludumam, jo spīdīga var būt arī raupja virsma. Ļoti spīdīgs 
papīrs bieži padara tekstu grūti salasāmu, jo papīrs mirdz.

Papīra ķīmiskās īpašības nosaka koksne, no kā gatavota papīram izmantotā šķiedra, šķiedras apstrādes 
veids (celulozes vārīšanas pakāpe, lietotās ķimikālijas, arī balināšanas veids), kā arī citu lietoto materiālu 
veids un daudzums. Papīra ķīmiskajām īpašībām ir liela nozīme, jo tās iespaido fizikālās, mehāniskās, 
elektriskās, optiskās īpašības. Atsevišķiem papīra veidiem, piemēram, antikorozijas papīram, ko 
lieto sudraba un pulētu tērauda izstrādājumu iesaiņošanā, ķīmiskās īpašības ir pat nozīmīgākas par 
citām, jo šis papīrs nedrīkst saturēt ne sēru, ne sulfīdus, ne arī skābes, sārmus vai hloru, kas metāla 
virsmu varētu oksidēt un padarīt nelīdzenu. Labākās antikorozijas papīra šķirnes gatavo no labi 
attīrītas, balinātas lupatu pusvielas un ļoti labi attīrītas celulozes. Papīra ķīmiskās īpašības ir svarīgas 
fotoreprodukcijām, pret viltošanu drošam papīram, piesūcināšanai ar sveķiem domātam papīram, 
elektroierīcēs lietojamam papīram un papīram pārtikas iesaiņošanai.

Papīra skābums ietekmē tā ilgmūžību. Skābumu nosaka, mērot ūdenī šķīstošo skābumu (sārmainību) 
vai ūdeņraža jonu koncentrāciju (pH) papīra ūdens ekstraktā. Ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) papīra 
stabilitāti raksturo labāk nekā skābums. Papīra skābumu galvenokārt nosaka alumīnija sulfāts, ko lieto 
papīra līmēšanai, to ietekmē arī balinātāja paliekas celulozē. Ar sārmainām pildvielām papildināts vai 
krītots papīrs var būt sārmains. Papīra pH līmenis ir ļoti svarīgs dokumentu, grāmatu un kartotēku 
papīram, kas paredzēts ilgstošai lietošanai. Papīra novecošanos ietekmē arī siltumizturības un 
mitrumizturības rādītāji.
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Papīra iespiedīpašības ir plašs jēdziens, jo atšķirīgiem iespiešanas paņēmieniem ir nepieciešamas 
dažādas papīra īpašības. Papīra piemērotību iespiešanai nosaka to īpašību kopums, kas nodrošina 
augstas kvalitātes iespiestu attēlu. Iespieduma kvalitāti nosaka galvenokārt kontrasti starp 
apdrukātajiem un neapdrukātajiem laukumiem. Papīra iespiedīpašības ietekmē dažādi faktori. 

2.3.2. PAPĪRA KLASIFIKĀCIJA

Iespieddarbu izgatavošanai izmantojamo papīru sortiments ir plašs un tos pēc virsmas īpašībām 
iedala:

• nepārklātajā papīrā;

• pārklātajā vai krītotajā papīrā;

• speciālajā papīrā.

Papīra kvalitāti nosaka pēc izskata, izturības, piemērotības iespiešanai, apstrādei un pārstrādei. Šie 
parametri ir atkarīgi no ražošanā izmantojamajām izejvielām un palīgmateriāliem.

2.6. attēls. Papīra iespiedīpašības ietekmējošie faktori
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2.1. tabula. Papīra struktūras un iespiedkrāsu nostiprināšanās atšķirības dažāda veida papīram

Papīrs Struktūra
Iespiedkrāsas 
nostiprināšanās

Apraksts

Nepārklāts 
(dabīgais) papīrs:

avīžpapīrs;

grāmatu; ofseta; 
otrreizējo izejvielu 
papīrs;

papīrs tintes 
printeriem

Papīru virsma 
netiek pārklāta. 
Mašīngludināti, 
vienpusīgi vai 
divpusīgi gludināti, 
presēti, ciloti u. c. 
papīri. Atvērtāka 
iespiedvirsma 
nekā pārklātam 
papīram. 
Papīra poras ir 
pietiekami lielas, 
lai iespiedkrāsas 
sastāvs netiktu 
sadalīts.

Iespiedkrāsa un 
saistvielas kopā ar 
pigmentiem papīrā 
absorbējas daudz 
pilnīgāk nekā pārklātam 
papīram. Iespiedkrāsa 
vairāk nogulsnējas 
papīra virsmas 
padziļinājumos un 
mazāk uz šķiedras 
galotnēm. Tādējādi 
neveidojas vienmērīgs 
iespiedums, bet krāsas 
nianšu variācijas. Uz 
nepārklāta papīra 
punktu palielinājums 
vienmēr būs lielāks 
nekā uz pārklāta papīra.

Iegūst visvājāko krāsas 
piesātinājumu. Avīžpapīru 
ieteicams izmantot vienīgi 
attēlu drukāšanā, kas rada 
vispārīgu priekšstatu par 
attēloto.

Speciālais papīrs

pašlīmējošais, 
paškopējošais, 
ūdenszīmju
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Papīrs Struktūra
Iespiedkrāsas 
nostiprināšanās

Apraksts

Pārklāts papīrs:

visdažādākais 
papīrs, kura 
virsma pārklāta 
no vienas 
vai abām 
pusēm – matēts, 
pusmatēts vai 
glancēts.

Pārklātais, 
krītotais papīrs 
tiek pārklāts ar 
dažāda sastāva 
un biezuma 
krītojamo masu. 

Papīra virsma ir 
blāvāka, virsmas 
poras ir slēgtas, 
krāsas sastāvs 
sadalās.

Iespiedkrāsa papīra 
virsmu pārklāj 
vienmērīgāk. Uz 
matēta pārklājuma 
ir ievērojami lielāks 
krāsas iesūkšanās 
laukums, papīrā iesūcas 
daudz vairāk saistvielu, 
tāpēc uz papīra virsmas 
to paliek pārāk maz 
un krāsas žūšanai 
nepieciešamā plēvīte 
nespēj ātri izveidoties, 
tādējādi krāsa uz papīra 
var kļūt nenoturīga, no 
iespiedvirsmas var birt 
un norīvēties pigments, 
krāsa nežūst, jo žūšanai 
nepieciešamā saistviela 
iesūkusies papīrā. 

Pārklātu papīru 
lieto augstvērtīgas 
iespiedprodukcijas 
izgatavošanai. Uz pārklāta, 
gludināta papīra iespējams 
panākt ļoti lielu krāsu 
nianšu bagātību un 
iegūt visaugstāko krāsas 
piesātinājumu. Vidēju 
piesātinājumu iegūst, 
iespiežot uz pārklāta 
matēta papīra.

Ja vienu un to pašu attēlu 
iespiež uz stipri pārklāta 
krītpapīra un avīžpapīra, 
var konstatēt, ka uz 
avīžpapīra attēla krāsas 
ir netīrākas, jo papīra 
virsma ir raupjāka un 
absorbējošāka.

Pārklātie, t.sk. krītotie, papīri tiek pārklāti ar dažāda sastāva un biezuma krītojuma masu. Pie šīs grupas 
pieskaita visus papīrus, kuru virsma ir pārklāta no vienas vai abām pusēm. Pārklātos papīrus, t.sk. 
krītpapīru, lieto augstvērtīgas iespiedprodukcijas izgatavošanai.
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2.2. tabula. Krītpapīra veidi

Mašīnkrītojuma papīrs
Papīrs ar spoguļa vai glancētu virsmu, ar lielu tilpummasu, vienpusīgi 
balts vai krāsains. Lieto etiķešu, aplokšņu un augstas kvalitātes 
iepakojuma kastīšu izgatavošanai. Gramāža 70–400g/m2.

Īpaši krītots krītpapīrs Augstas kvalitātes darbiem paredzēts krītpapīrs.

Speciāli krītots krītpapīrs Paredzēts ilustrāciju iespiešanai.

Standarta ilustrāciju papīrs 
reprodukciju iespiešanai

No abām pusēm krītots augstas kvalitātes papīrs.

Papīrs vienkāršu ilustrāciju 
iespiešanai

No abām pusēm krītots papīrs vienkāršu iespieddarbu drukai.

MWC/HWC
Vidējas gramāžas krītpapīrs/smagākas gramāžas krītpapīrs. Koksni 
saturošs papīrs ar gramāžu 80–130 g/m2.

LWC
Viegla svara krītpapīrs. Lieto galvenokārt avīžu un žurnālu iespiešanai 
ruļļu rotācijas iespiedmašīnās. Gramāža ir aptuveni 72g/m2.

LLWC/ULWC
Krītpapīrs ar ļoti mazu tilpummasu. Gramāža mazāka par 45g/m2, 
izmanto iespiešanai rotācijas ofseta un fleksogrāfijas tehnoloģijās.

FC papīrs. Foto krītpapīrs
Abpusēji pārklāts vai pigmentēts papīrs. Papīrmašīnā ar velmju 
palīdzību uzklāts fotoslānis.

2.7. attēls. Nepārklāts un pārklāts papīrs
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2.3. tabula. Krītpapīra raksturlielumi

Īpašības Mērvienības Rādītājs

Gramāža g/m2 90–340

Masas tilpums cm3/g 0,74–0,84

Baltums CIE % 124

Necaurspīdīgums % 93–99,8

Izturība pret trūkšanu MD 470–1850

Izturība pret trūkšanu CD 620–1950

Papīra virsmas struktūra ietekmē rastra punktu atveidojumu uz iespiedloksnes. Uz pārklātas virsmas 
punkti ir skaidrāki un pilnīgāki nekā uz nepārklātas, tāpēc kvalitatīvu iespiedumu vieglāk iegūt uz 
pārklāta papīra. Uz nepārklāta papīra, iespiežot ar tādu pašu rastra blīvumu, punktu palielinājums 
var būt tik izteikts, ka iespieduma kvalitāte ievērojami pasliktinās. Izvēlētais papīra veids nosaka attēla 
izšķirtspēju, jo izmantojamā rastra liniatūra dažādām papīra šķirnēm ir atšķirīga. Lai iegūtu labu 
rezultātu, jāizvēlas izšķirtspēja, kas ir divas reizes lielāka par rastra liniatūru, ņemot vērā arī oriģinālā 
attēla palielināšanas vai samazināšanas iespēju. Katram papīram un iespiedtehnikai atbilst savas 
optimālās rastra vērtības. Lietojot pārāk smalku liniatūru, krāsas punkti var saplūst, savukārt pārāk 
rupja rastra liniatūra var nelabvēlīgi ietekmēt attēla kvalitāti un toņu intensitāti, padarot to blāvu un 
neizteiksmīgu.

2.4. tabula. Rastra liniatūra atkarībā no papīra veida

Papīra veids Līnijas collās, lpi Līnijas cm, l/cm

Avīžpapīrs 65; 85; 100 26; 34; 40

Nepārklāts papīrs 100; 120; 133 40; 48; 54

Pārklāts matēts papīrs 120; 133; 150; 170 48; 54; 60

Pārklāts glancēts papīrs 133; 150; 170; 200 54; 60; 68; 80



4545

2. NODAĻA
IESPIEDDARBU IZGATAVOŠANAS PROCESS 2.

3.

PAPĪRA PIEMĒROTĪBA DAŽĀDĀM DRUKAS TEHNOLOĢIJĀM

Augstspiedums. Tipogrāfijas papīrs ir nelīmēts vai ļoti vāji līmēts, kontakts ar iespiedkrāsu ir tikai 
izciļņu vietās. Lai nodrošinātu labu iespiedumu, papīram jābūt gludam, taču mīkstam un elastīgam. 
Kokmasas piedeva veicina tipogrāfijas papīra kontaktu ar iespiedformu, tādēļ šāds papīrs var būt arī 
mašīngludināts, īpaši, ja tas paredzēts tikai teksta iespiešanai. Starp dažādām augstspiedei lietojamām 
papīra šķirnēm ir arī krītots papīrs, kuram ir viendabīgāka struktūra un gludāka virsma. Jo augstāka 
rastra liniatūra, jo gludākam jābūt papīram. Jāpiebilst, ka līdz ar papīra gluduma palielināšanos 
samazinās iespiedkrāsu patēriņš.

Gludspiedums. Ofseta papīram jābūt ar īpaši izturīgu virsmu, līmētam un jāsaglabā izmēru stabilitāte 
pēc samitrināšanas un izžāvēšanas. Liela nozīme ir papīra mitruma kontrolei. Ja papīra izmēri mainās 
tikai par 0,02%, tiek izkropļots iespiežamais attēls. Īpaša uzmanība jāvelta ofseta papīra rullēšanās 
un viļņainības novēršanai. Rullēšanos iespiešanas procesā var radīt pārāk liels ūdens daudzums uz 
iespiedformas. Ofseta papīram nav jābūt tik gludam kā augstspiedes papīram, var lietot arī matētu, 
mašīngludinātu papīru. Litogrāfijas papīram jābūt gludam, tā izgatavošanas režīms ir tāds pats kā ofseta 
papīram, tādēļ to sauc par “litoofseta papīru”. Eļļainās krāsas uzsūktspēju nosaka galvenokārt papīra 
porainība. Ja papīru stipri kalandrē, porainība un eļļainās krāsas uzsūktspēja stipri samazinās, tādēļ 
šī papīra gludums jāsasniedz ar šķiedru vienmērīgu sadalījumu, izmantojot gludināšanas preses u. c. 
līdzekļus, lai nesamazinātu krāsu uzsūktspēju. Tā kā, iespiežot ofsetā, lieto plānu slāni biezas krāsas, 
ļoti liela nozīme ir papīra virsmas izturībai, tā nedrīkst plūksnoties un putēt. Lai novērstu šos defektus, 
papīra kompozīcijā ievada cietes klīsteri (0,75–1,0% no šķiedru svara) vai arī līmē papīra virsmu ar 
cieti, tādējādi samazinot papīra deformācijas, vienlaikus padarot papīru mīkstāku, necaurspīdīgāku, 
poraināku un bez “tieksmes” rullēties. Ofseta papīra drukas kvalitāti ietekmē slikts tītņu uztinums 
ar izstieptām papīra maliņām, pazemināts mitruma daudzums, krokas papīra virsmā un abrazīvas 
daļiņas papīrā, kas var saskrāpēt iespiedformas virsmu.

Dobspiedums. Dobspiedei nav nepieciešams tik gluds papīrs kā augstspiedei, bet tam jābūt tik gludam, 
lai nodrošinātu papīra vienmērīgu kontaktu ar iespiedformas virsmu, un pietiekami mīkstam un 
elastīgam, lai spētu iespiesties iespiedformas dobumos. Virsmas šķiedrām jābūt cieši saistītām, papīrs 
nedrīkst putekļoties. Tam jābūt pietiekami necaurspīdīgam un necaurlaidīgam, lai krāsa neizsūktos 
cauri un neatstātu krāsas nospiedumus loksnes otrā pusē. Izteikti tonālu attēlu iespiešanai visbiežāk 
lieto spodrpapīru ar 50–100 g/m2 masu. Lieto arī krītpapīru, kuram šai gadījumā jābūt elastīgākam un 
kura saturā nedrīkst būt abrazīvas daļiņas. 
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Papīra laminēšana, kombinēšana un salīmēšana ļauj ar laminējošas vielas vai līmes palīdzību iegūt 
no divām vai vairākām loksnēm veidotu slāņainu struktūru, kam ir lielāka izturība, glītāks ārējais 
izskats un piemīt speciālas īpašības. Papīra laminēšana notiek speciālās papīra iekārtās. Izplatītākie 
laminēšanas procesi ir: 

1) 2 līdz 5 kraftpapīra lokšņu laminēšana biezā, viendabīgu šķiedru kartonā, kas paredzēts 
kartona kastu gatavošanai (viendabīga šķiedras materiāla laminēšana); 

2) kraftpapīra virsējā slāņa savienošana ar gofrēta kartona slāni, kas gatavots no salmu celulozes, 
kraftpapīra vai puscelulozes;

3) augstas šķirnes plāna papīra laminēšana ar makulatūras kartonu krāsainu kārbu gatavošanai 
(loksnes aplīmēšana); 

4) speciālu papīru, piemēram, pergamenta laminēšana ar citu papīra veidu vai makulatūras 
kartonu, lai iegūtu materiālu ar speciālām īpašībām. Šai gadījumā viena vai vairākas kārtas 
var būt no cita materiāla, piemēram, folijas, celofāna, celulozes acetāta vai polietilēna plēves. 

Visi minētie laminēšanas procesi notiek nepārtraukti darbināmas iekārtās. Vispirms uz papīra virsmas 
uzklāj līmvielu, papīru no tītņa izvadot caur laminējamo mašīnu, pēc tam papīra kārtas sapresē, lai 
iegūtu laminēto kartonu, tad kartonu žāvē un sagriež loksnēs. 

Gofrētā kartona izgatavošana. No gofrētā kartona gatavotas kastes tiek plaši lietotas izturības, 
viegluma un vieglas piemērojamības dēļ. Gofrēto kartonu parasti gatavo no diviem ārējiem un iekšējā 
gofrētā slāņa, bet mēdz būt arī kartons, kas sastāv no vienas gofrētas un vienas gludas pārklājuma 
kārtas. Ja kartonam divi gofrēti slāņi un trīs pārklājuma slāņi, to sauc par dubulti gofrētu kartonu. 
Pārklājuma kārtas gatavo no kraftpapīra vai džutas papīra, kura biezums ir pat 0,3–0,75 mm, gofrēto 
slāni – no salmu celulozes, makulatūras, puscelulozes un kraftcelulozes, tam jābūt stingram, ar 
vienmērīgu biezumu un mitrumu.

Kartons ir biezs papīrs, tā izgatavošanas pamatprincipi un raksturojošie rādītāji ir tādi paši kā 
papīram. Kartona šķirņu skaits ir liels, to lieto daudzās rūpniecības nozarēs. Iespiedindustrijā kartonu 
izmanto kastu un kārbu gatavošanai (taras, gofrētais, kastīšu, iesaiņojamais) un iespiedprodukcijas 
izgatavošanai (iesējuma, matricu kartons un presšpans jeb spodrpape). Poligrāfijā lietojamā kartona 
šķirnes iedala vairākās grupās:

• brūnās kokmasas kartons iesējuma vākiem;

• krāsainais kartons un presšpans jeb spodrpape vienlaidu vākiem;
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• krītots kastīšu kartons no balinātas un nebalinātas celulozes, koka masas un makulatūras, ko 
izmanto kastīšu un cita apdrukāta un neapdrukāta iesaiņojuma izgatavošanai;

• gofrētais kartons – kastēm u. c. veida iesaiņojumiem.

2.3.3. PAPĪRA FORMĀTI

Ražotājiem papīru piegādā gan loksnēs, gan ruļļos. Tam var būt dažādi formāti (ruļļu platums, lokšņu 
izmērs), tāpēc papīrs, ievērojot šķiedras virzienu, tiek sagriezts atbilstoši standartam vai arī pasūtītāja 
pieprasījumam.

Papīra loksnes formātu reglamentē DIN (Deutsche Industrie Norm) standarts, kurš nosaka: 

• nākamo mazāko formātu iegūst, dalot 
papīra loksnes garākās malas garumu 
uz pusēm;

• visu standarta formātu papīra lokšņu 
malu attiecība ir 1 : 1,41 (jeb 1 : √2);

• visu standarta papīra formātu metriskās 
sistēmas pamatā ir A0 formāts, kura 
laukums ir 1 m2.

2.8. attēls. Papīra loksnes sadalījums pa formātiem
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Ir trīs standarta formātu rindas – A, B un C rinda. Visbiežāk izmanto A, retāk – B, bet C formātu rindu 
izmanto galvenokārt aplokšņu ražošanā.

2.5. tabula. A formātu rindas apgrieztie un neapgrieztie DIN formāti

Formāta apzīmējums Formāts mm pirms apgriešanas Izdevuma formāts mm

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

860 × 1220

610 × 860

430 × 610

305 × 430

215 × 305

153 × 215

108 × 153

77 × 108

54 × 77

841 × 1189

594 × 841

420 × 594

297 × 420

210 × 297

148 × 210

105 × 148

74 × 105

52 × 74
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2.6. tabula. Papīra formāti: B un C rindas apgrieztie DIN formāti

Formāta apzīmējums mm Formāta apzīmējums mm

B0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

1000 × 1414

707 × 1000

500 × 707

353 × 500

250 × 353

176 × 250

125 × 176

88 × 125

62 × 88

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

917 × 1297

648 × 917

458 × 648

324 × 458

229 × 324

162 × 229

114 × 162

81 × 114

57 × 81

Ražošanas procesu veikšanai ir jāparedz papildu laukums apgriešanai, kā arī uzlaidums greifera malai 
un citām tehniskām vajadzībām, kas neietilpst paredzētajā DIN un izdevuma formātā. Šo iemeslu dēļ 
papīra loksnei ir jābūt par 5% lielākai, nekā to paredz DIN standarts. Šādu formātu sauc par neapgrieztu 
formātu. Tā kā papīrs ražošanas procesa gaitā tiek apgriezts vairākkārt, tirgotāji piedāvā vēl lielāku 
papīra loksni, jo, iespiežot, lokot un ievākojot iespieddarbu, nepieciešamas papildu tehnoloģiskās 
malas.

Sagriežot papīra rulli loksnēs, var iegūt papīra loksnes ar šķiedras virzienu garenvirzienā vai šķērsvirzienā 
attiecībā pret loksnes garāko malu. Loksnēm ar garenvirziena atlējumu šķiedras izvietojas paralēli 
papīra loksnes garākajai malai, loksnēm ar šķērsvirziena atlējumu tās izvietojas paralēli īsākajai papīra 
loksnes malai. Šķiedras virzienu uz papīra loksnes apzīmē ar burtu M vai pasvītrojumu. Piemēram, 
ja ražotājs norāda izmēru 64 × 90 vai 64 × 90 M, tas liecina, ka šim papīram ir garenvirziena šķiedras 
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virziens. Ja šādu norāžu nav, tiek pieņemts, ka šķiedras virzienu norāda formāta pieraksta skaitlis. Tā, 
piemēram, 64 × 90 – nozīmē, ka šķiedras virziens ir pa 90 cm malu, bet 90 × 64 – nozīmē, ka šķiedras 
virziens ir pa 64 cm malu.

2.3.4. PAPĪRA DIVPUSĪBA, ŠĶIEDRAS VIRZIENS

Par papīra garenvirzienu sauc šķiedru pamatvirzienu. To viegli var noteikt arī lietotājs bez specifiskām 
poligrāfiskām zināšanām. Papīra šķiedras virzienu viegli pārbaudīt, izmantojot vairākus vienkāršus 
paņēmienus. 

Papīra izgatavošanas procesā, kad šķidrā masa plūst pa papīrmašīnas sietu, šķiedras sakārtojas sieta 
kustības virzienā. Tas nosaka papīra loksnes atšķirīgās īpašības garuma un platuma virzienā. Papīrs 
šķiedras garenvirzienā ir ievērojami izturīgāks, savukārt, ja papīrs tiek mitrināts, virzienā, kas pretējs 
šķiedrai, var mainīties loksnes lineārie izmēri.

2.9. attēls. Šķiedras virziens 
paralēls papīra garākajai malai

2.10. attēls. Šķiedras virziens paralēls papīra īsākajai malai
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Papīra virspuse, kas nesaskaras ar papīrmašīnas sietu, ir gludāka par apakšpusi. No sieta puses 
reizē ar ūdeni no papīrmasas noplūst arī daļa pildvielu. Tāpēc var uzskatīt, ka papīrs ir materiāls, 
kura īpašības atšķiras visās trīs dimensijās – garumā, platumā un virspusē/apakšpusē. Tas noteikti ir 
jāievēro, veicot daudzkrāsu iespiešanas, iesiešanas un pēcapstrādes (griešanas, locīšanas, šūšanas, 
izciršanas, reljefspieduma u. c.) procesus.

Apstrādājot papīru, jāievēro:

• papīrs labāk lokās paralēli šķiedras virzienam;

• grāmatas papīra šķiedras virzienam jābūt paralēlam grāmatas muguriņai.

Lai iegūtu labas kvalitātes novilkumu un varētu kvalitatīvi organizēt iespiedprodukcijas pēcapstrādi, 
iespiešanas procesā papīra šķiedras virzienam jābūt perpendikulāri iespiedcilindra asij un locīšanas 
procesā jācenšas izvairīties no šķērslocījumiem.

2.11. attēls. Papīra šķiedras virziens grāmatai: a – pareizi; b – nepareizi
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Pēc šķiedras sastāva papīru iedala:

• koksnes masu saturošā papīrā;

• celulozi saturošā papīrā;

• lupatu masu saturošā papīrā.

Visaugstvērtīgāko papīru iegūst no 100% lupatu masas, taču lupatu masai bieži pievieno celulozi. 
Piemēram, augstvērtīgs zīmēšanas papīrs tiek izgatavots no lupatu masas un celulozes maisījuma. Šis 
papīrs ir caurlīmēts no abām pusēm un tiek izgatavots uz auduma un alumīnija substrāta.

Otra kvalitatīvākā papīra grupa ir papīrs, kas izgatavots no celulozes. Šī papīra sastāvā ir garšķiedrains, 
izturīgs, nebojāts šķiedras materiāls, kas nepakļaujas dzeltēšanai. Ja papīra masai pievieno mazāk 
par 5% koksnes masas, tad šādu papīru sauc par koksnes masu nesaturošu papīru un uzskata par 
piederīgu augstvērtīga papīra grupai.

Zemākas kvalitātes papīrs tiek izgatavots no koksnes masas; koksnes masa viegli pakļaujas dzeltēšanai, 
šķiedras ir īsas, papīrs ir ar zemu izturību, tam ir tendence putekļoties. Pie šīs grupas pieskaita papīru, 
kas satur vairāk par 5% koksnes masas, šo papīru uzskata par vidējas kvalitātes papīru.

2.12. attēls. Iespiešanas procesā papīra šķiedras virziens ir paralēls cilindru asīm: a – papīra virziens, 
kādā tas tiek padots iespiedmašīnā; b – papīra šķiedras virziens
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Pēc lietojuma mērķa papīru iedala:

• biroja papīrā;

• iespiedpapīrā;

• zīmēšanas, rasēšanas papīrā;

• īpašu šķirņu papīrā.

Par papīra ražošanā ievērotajiem vides aizsardzības kritērijiem liecina papīra ražotājiem piešķirtie 
sertifikāti.

ECF – Elemental Chlorine Free (hloru nesaturošs). Papīra ražošanā izmantota vienkāršā, hloru nesaturošā 
balināšana.

TCF – papīrs nemaz nesatur hloru.

ISO 9706 – papīrs paredzēts glabāšanai arhīvā. Noturīgs pret novecošanos (tas nozīmē, ka papīrs 
arhīvu apstākļos var tikt uzglabāts vairākus simtus gadu). Papīrs ir pH neitrāls. Simbols −∞.

ISO 14001 – kvalitātes sistēma saudzīgai attieksmei pret dabas resursiem.

ISO 9001 – kvalitātes vadības sistēma.

Universālais biroja papīrs ir piemērots jebkurai biroja tehnikai – kopētājiem, lāzera un tintes 
printeriem. Šis papīrs galvenokārt ir paredzēts tekstu iespiešanai, melnbaltu dokumentu drukāšanai. 
Tas ir nepārklāts (nekrītots) un tiek izgatavots no celulozes. Cenas un kvalitātes ziņā šis papīrs tiek 
iedalīts ekonomiskajā, biznesa korespondences un uzlabotās kvalitātes klasē. Ekonomiskās klases 
papīrs visbiežāk tiek izmantots uzņēmuma iekšējai korespondencei, melnbaltu dokumentu drukāšanai. 
Biznesa korespondences klases papīru izmanto ārējiem dokumentiem, nereti arī vienkāršu krāsainu 
dokumentu izgatavošanai, iekļaujot krāsu grafikus un diagrammas. Uzlabotās kvalitātes biroja papīru 
izmanto galvenokārt krāsainu dokumentu izgatavošanai.

Pēc vizuālā noformējuma universālo biroja papīru var iedalīt baltajā biroja papīrā, krāsainajā biroja 
papīrā un papīrā, kas paredzēts kvalitatīvu fotoattēlu drukāšanai ar strūklas jeb inkjet printeriem.
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Krāsainajam biroja papīram ir trīs krāsu intensitātes līmeņi (gaišie, vidējas intensitātes un intensīvie 
toņi). Atkarībā no krāsu intensitātes līmeņa tam ir arī atšķirīgas cenas. Gandrīz visu ražotāju piedāvātais 
biroja papīrs ir gaismas izturīgs un atbilst arhīvu papīru izturības prasībām – ISO 9706 standartam. 

Baltais biroja papīrs pārsvarā tiek izmantots ārējai korespondencei un informācijas apmaiņai 
uzņēmuma iekšienē. Tā svars ir no 70  g/m2 līdz 100  g/m2. Šis papīrs nav krītots (izņemot to, kas 
paredzēts augstas kvalitātes fotoattēlu drukāšanai), ir ražots no ķīmiskās celulozes masas un 
vienlīdz labi lietojams no abām pusēm. Tas ir daudzfunkcionāls papīrs, kas paredzēts darbam ar 
kopēšanas iekārtām, melnbaltiem un krāsu lāzerprinteriem, melnbaltiem un krāsu tintes printeriem, 
faksa aparātiem, un tos iespējams izmantot arī iespiešanai ar mazformāta ofseta un augstspiedes 
iespiedmašīnām. Izmantojot šo papīru iespiešanai, ieteicams izvairīties no lielu laukumu nosegšanas 
un lietot nekrītotam papīram paredzētu krāsu. Ja nepieciešama kombinēta uzdruka, tas ir, vispirms 
iespiežot ofsetā un tad izmantojot kādu no biroja tehnikas veidiem ar augstu temperatūru (kopētājs 
vai lāzerprinteris), papīru nepieciešams aklimatizēt. Ieteicamā rastra liniatūra ir no 100 lpi līdz 120 lpi. 
Šis papīrs ir piemērots sastiprināšanai ar diegiem, skavām un līmi. Iespējams lietot arī vienkāršu 
grāmatsiešanas līmi.

Lāzera tehnikai piemērots papīrs ir piemērots kopētājiem un lāzera printeriem. Šāds papīrs ir speciāli 
piemērots krāsu darbiem ar krāsu kopētāju un krāsu lāzerprinteri. Izmantojot šādu papīru, iespējams 
izgatavot vienkāršotus reklāmas materiālus, izmantojot krāsu lāzera printeri vai kopētāju.

Dokumentos iespējams iekļaut krāsu fotoattēlus, liela laukuma krāsu pārklājumus. Lāzera tehnikai 
paredzētais papīrs ir gludāks par universālo biroja papīru, tam arī ir samazināts mitruma daudzums, 
jo papīrs apdrukas procesā tiek pakļauts augstai temperatūrai (100–200 oC). Šis papīrs mēdz būt gan 
nekrītots, gan krītots – matēts un glancēts. Papīrs ir izgatavots no celulozes.

Tintes drukas tehnikai piemērots papīrs tiek iedalīts divās klasēs – tintes drukas papīrs un 
fotokvalitātes papīrs. Tintes drukas papīrs piemērots galda tintes printeriem un tiek izmantots dažādu, 
galvenokārt krāsainu, dokumentu drukāšanai. Dokumentos iespējams iekļaut krāsu fotoattēlus un 
liela laukuma krāsu pārklājumus. Fotokvalitātes tintes drukas papīrs paredzēts galvenokārt fotoattēlu 
reproducēšanai, izmantojot galda tintes printeri. Fotokvalitātes papīrs ir krītots – gan glancēts, 
gan matēts. Augstākās kvalitātes fotopapīra iespiedvirsmā ir iestrādāti mikrokapilāri. Pateicoties 
mikrokapilāriem, iespējams izdrukāt augstas izšķirtspējas fotoattēlus. Šis papīrs tiek izgatavots no 
vairākiem slāņiem, tomēr pamata masu veido celulozes šķiedras.
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Iespiedpapīrs. Iespiedpapīru izmanto dažādu iespiedtehnoloģiju realizēšanai. Šī papīra sortiments ir 
plašs.

Papīra abu pušu virsmas dažādība formējas papīra izgatavošanas procesa sākumstadijā. Apakšpuse 
tiek veidota uz papīrmašīnas sieta, un tās struktūra ir plūksnaināka. Speciālists bez grūtībām spēj 
atšķirt nekrītota papīra sieta pusi pēc sīkiem sieta nospiedumiem papīra virsmā. Ja papīrs paredzēts 
vienpusīgai iespiešanai, parasti tiek izmantota virspuse. Tās virsma ir gludāka un ekonomiskāka, jo 
iesūc mazāk krāsas. Taču uz tās var būt vairāk nenostiprinātu šķiedru un pildvielu daļiņu, kas var 
mazināt papīra kvalitāti krītošanas vai iespiešanas laikā. Krītpapīram šī virspuses un apakšpuses 
atšķirība parasti nav tik nozīmīga. Lai novērstu iespējamos defektus, papīra izgatavošanas iekārtu 
ražotāji izveidojuši iekārtas, ar kuru palīdzību no ūdens tiek atbrīvotas abas papīra puses.

Avīžu papīrs ir mašīngluds, vāji caurlīmēts un tajā ir daudz koksnes masas. Ilustrāciju papīra kvalitāte 
var būt ārkārtīgi dažāda. Šāds papīrs ir pietiekoši caurlīmēts un plastisks. Grāmatu produkcijas papīrs 
ir elastīgs, labi piepildīts, blīvs, savukārt plānā tipogrāfijas papīra sastāvā nav koksnes masas, tas ir ļoti 
viegls.

Papīra kvalitāti nosaka pēc izskata, izturības un piemērotības iespiešanai, apstrādei un pārstrādei. Šie 
parametri ir atkarīgi no ražošanā izmantojamajām izejvielām un palīgmateriāliem. Papīra mehānisko 
izturību nosaka ne tikai šķiedru garums, izturība un to masa uz 1 m2, bet arī tā saucamo ūdeņraža 
saišu veidošanās. Šo saišu veidošanās pamatā ir elektrostatiskais pievilkšanās spēks starp ūdeņraža 
un skābekļa atomiem, kuri, papīra virsmai izžūstot, rada stabilas saites starp celulozes šķiedras 
molekulām.

Svarīgākais komponents, kas nosaka papīra kvalitāti, ir celuloze, jo tajā ir liels daudzums nesagrautu 
šķiedru. Tātad papīra izturība ir tieši proporcionāla celulozes daudzumam tajā. Lignīna saturs celulozē ir 
zems, tāpēc tīras celulozes papīrs ir baltāks par koksni saturošo. Savukārt koksnes masas izmantošana 
nosaka citas papīra īpašības, piemēram, gludumu, spēju pieņemt krāsu un caurspīdīgumu.

Papīra caurspīdīgumu vērtē pēc tā, cik lielā mērā papīra vienā pusē iespiestais redzams otrā pusē. Ja 
papīrā ir dažāda blīvuma laukumi, arī tā caurspīdīgums var būt nevienmērīgs. Jo vairāk papīrā ir lignīna, 
jo tas ir necaurspīdīgāks. Sevišķi liela nozīme tiek pievērsta zemas gramāžas papīra necaurspīdīgumam, 
lai arī uz plāna papīra panāktu labu lasāmību.
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Krītpapīrs. Krītpapīru – atbilstoši to krītojuma pakāpei – nosacīti var iedalīt vairākās kategorijās.

Vienu reizi krītots papīrs: papīrs ar plānu (5–7  g/m2) krītojama slāni, izgatavots no celulozes, 
paredzēts liela apjoma iespieddarbu drukāšanai. Visbiežāk šis papīrs ir tikai matēts, tas ir piemērots 
tekstu un vienkāršu attēlu iespiešanai. Šādu papīru izmanto dažādu lietošanas pamācību, transporta 
kustības sarakstu, dažādu grāmatu u. tml. produkcijas drukāšanai. Visbiežāk sastopamā gramāža ir  
70–115 g/m2. 

Vairākas reizes krītots papīrs: papīrs, kas tiek uzskatīts par “standarta krītpapīru”. Papīrs ar biezāku 
(7–15  g/m2) krītojuma slāni, izgatavots no celulozes. Krītojums uzklāts vairākos slāņos (parasti divi 
slāņi), papīrs ir matēts, pusmatēts vai glancēts. Šāds papīrs ir īpaši piemērots augstas kvalitātes 
krāsainu attēlu reproducēšanai. Šo papīru izmanto visdažādākajai iespiedprodukcijai – reklāmas 
darbiem, žurnālu vākiem, dažādiem reprezentatīviem materiāliem. Visbiežāk sastopamā gramāža ir 
80–200 g/m2. 

Mākslas krītpapīrs: papīrs ar īpaši biezu (18–25 g/m2) krītojuma slāni. Izgatavots no celulozes, parasti 
glancēts vai pusmatēts, ar trīs krītojuma slāņiem. Šāds papīrs ir piemērots visaugstākās kvalitātes 
darbu iespiešanai, kur nepieciešama precīza krāsu attēlu pustoņu reprodukcija un augsta izšķirtspēja. 
Šo papīru izmanto mākslas darbu reprodukciju katalogiem, mēbeļu un audumu katalogiem, 
fotoalbumiem u. tml. iespiedprodukcijai. Biežāk sastopamā gramāža ir 115–300 g/m2.

Pārliets krītpapīrs: papīrs, kura krītošanas metode būtiski atšķiras no pārējām, tāpēc šāda papīra 
virsma ir īpaši glancēta ar krītojuma slāni līdz pat 30 g/m2. Papīra glancējuma līmenis var sasniegt 90%. 
Papīrs izgatavots no celulozes un ir pieejams tikai glancēts. Šo papīru izmanto etiķešu, iepakojumu 
un apsveikumu kartīšu drukāšanai, kā arī dažādiem mākslas iespieddarbiem. Apdrukai ofsetā jālieto 
speciāla iespiedkrāsa. Biežāk sastopamā gramāža – etiķešu papīram ir 70–80 g/m2, iepakojumiem – 
250–350 g/m2.

Etiķešu papīrs. Papīram, ko izmanto etiķešu ražošanā, sevišķi alus pudelēm, ir jāatbilst ļoti daudziem 
un dažādiem, samērā grūti definējamiem un pārbaudāmiem kritērijiem. Pēdējo gadu laikā izstrādātas 
speciālas izmēģinājumu metodes, kurās, vērtējot papīru, tiek ņemti vērā papīra ražošanas apstākļi 
un kvalitāte, iespiešanas tehnoloģija, dzērienu pudeļu pildīšanas tehnoloģija, iepakošana, etiķešu 
līmējamo mašīnu un līmju izmantošana, kā arī praktisks apsvērums, cik viegli etiķetes var nomazgāt 
no pudelēm. Šīs metodes ļauj samērā objektīvi novērtēt etiķešu papīra kvalitāti. 
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Grāmatu papīrs. Papīrs ar vienādu gramāžu var ievērojami atšķirties pēc biezuma. Papīra masas 
tilpumu vai tilpummasas biezumu apzīmē ar angļu valodas vārdu bulk. Šis lielums norāda, cik biezs ir 
noteiktas gramāžas papīrs. Papīra masas tilpums var būt robežās apmēram no 0,5 līdz 2,2. Tādējādi 
80 g/m2 papīrs var būt gan 40, gan 176 mikronu biezs.

Ja nepieciešams iespiest kabatas formāta grāmatu, jāizvēlas papīrs ar maksimāli zemu tilpummasu. 
Savukārt, ja mērķis ir izgatavot iespējami biezu grāmatu, vēlams izmantot papīru ar augstu tilpummasu.

Papīra gramāžu reizinot ar tilpummasu, iegūst papīra biezumu mikronos, un, zinot iespieddarba 
apjomu, var aprēķināt iespējamo gatavā izdevuma biezumu. Papīru ar lielu tilpummasu izmanto 
galvenokārt daiļliteratūras darbu drukāšanai.

Grāmatās ar lielu teksta apjomu nedrīkst izmantot spīdīgu un spilgti baltu papīru, tam jābūt acis 
saudzējošā tonī, viegli iedzeltenam, lai, lasot uz tā iespiesto tekstu, nenogurtu acis un tiktu saudzēta 
lasītāja redze. Grāmatām ar mazāku teksta apjomu ieteicams izvēlēties viegli iedzeltenu papīru ar 
gramāžu no 60 līdz 70 g/m2 un paaugstinātu tilpummasu.

Sarežģītāk ir izvēlēties papīru grāmatām, kurās tekstu papildina kvalitatīvi krāsaini attēli. Krāsainus 
attēlus vislabāk iespiest uz glancēta, pusmatēta vai matēta krītpapīra, kas, savukārt, neatbilst iespiestā 
teksta labas lasāmības priekšnoteikumiem.

Liela apjoma tekstu nedrīkst iespiest uz glancēta krītpapīra, jo tas apgrūtina gan lasīšanu, gan lokšņu 
locīšanu. Labs risinājums šādās situācijās ir pusmatēts vai matēts krītpapīrs, kā arī speciāls nekrītots 
papīrs daudzkrāsainu attēlu iespiešanai. Uz šāda papīra iespiesti attēli izskatīsies koši un kvalitatīvi, 
savukārt iespiestais teksts būs viegli lasāms.

Izdevumiem, kuros jāveido piezīmes, jāveic pieraksti un marķējumi, piemēram, uzdevumu burtnīcām, 
kuras izmanto mācību procesā, ieteicams izvēlēties nekrītotu grāmatu papīru. Viena no šī papīra 
īpatnībām ir tā spēja labi uzņemt ar zīmuli un pildspalvu rakstītu tekstu. Šāda veida papīrs ir viegli 
apstrādājams, un uz tā pieņemamā kvalitātē, iepriekš labi sagatavojot filmas un iespiedformas, 
iespējams iespiest arī krāsainus attēlus.

Papīrs digitālajām iespiedmašīnām. Lokšņu papīru digitālajām iespiedmašīnām ražo gandrīz visi 
lielākie papīra ražošanas koncerni. Tie tiek vairākkārt testēti un izmēģināti, un papīra rūpnīcas garantē 
šī papīra piemērotību iespiešanai ar digitālajām iespiedmašīnām.
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Tas var būt gan glancēts, gan matēts krītpapīrs, gan nekrītots papīrs, krāsains, ar tekstūru, pašlīmējošs 
vai speciāls sintētisks materiāls. Ja tiek lietots tintes printeris, īpaša uzmanība jāpievērš papīra izvēlei, 
jo tieši papīrs, nevis printeris lielā mērā nosaka, cik kvalitatīvs būs izdrukātais attēls. Lietojot augstas 
kvalitātes tintes printeri un izvēloties speciālu papīru, iespējams iegūt kvalitatīvus attēlus, kurus 
praktiski nav iespējams atšķirt no krāsu fotogrāfijas. Lai panāktu īpašu rezultātu, jāizvēlas papīrs ar 
mikrokapilāriem. Tā virsma ir pārklāta ar mikroskopiskām šūniņām, kuru sieniņas nelaiž cauri tinti. 
Tādējādi katra tintes printera izsmidzinātā tintes lāse tiek iekapsulēta mikroskopiskā kapilārā un 
neizplūst. Šādi iespējams iegūt pat 3600–4200 dpi izšķirtspējas krāsainus attēlus. Parasti šāda tipa 
papīri ar speciālu virsmu ir pārklāti tikai no vienas puses, tādēļ jāpievērš uzmanība tam, kura puse 
tiks izmantota iespiešanai. Ja ir vēlme radīt glancēta fotoattēla iespaidu, tad jāizvēlas papīrs, kas imitē 
fotopapīra virsmu un nodrošina augstu izšķirtspēju.

Drukājot ar digitālajām iespiedmašīnām, iespējams izvēlēties arī specializētus caurspīdīgus un 
pašlīmējošus materiālus. Attēlu iespiešanai var izmantot speciālas pārnesamās plēves, no kurām 
attēls pēc tam tiek “uzgludināts” uz tekstilizstrādājumiem.

Zīmēšanas un rasēšanas papīru var apdrukāt kā nepārklāto papīru.

2.3.5. SPECIĀLO ŠĶIRŅU PAPĪRS

Papīrs ar paaugstinātu drošības pakāpi. Gadījumos, kad dokumenta identitāti pārbauda eksperts, 
papīram jānodrošina aizsardzība pret viltojumiem, ko panāk, izmantojot speciālas šķiedras. Vizuāli 
šāds papīrs neatšķiras no parasta papīra, taču eksperts laboratorijā ar elektronu mikroskopa palīdzību 
nekļūdīgi noteiks papīra sastāvu. Speciālo šķiedru (kokvilnas, neilona u.  c.) procentuālo sastāvu 
un attiecību papīrā atkārtot nav iespējams. Papīra masā var iestrādāt arī speciālas šķiedras un/vai 
lāsumus, kas kļūst redzami tikai ultravioletajā apgaismojumā. Šādu papīru visbiežāk izmanto valstiskas 
nozīmes līgumu, starpvalstu vienošanos u. c. vajadzībām. Šī papīra drošības pakāpe ir ļoti augsta, jo 
katra papīra partija tiek izgatavota konkrētam pasūtītājam un izgatavot papīru ar vienādu ķīmisko un 
fizikālo sastāvu ir ārkārtīgi grūti.

Jau iepriekš tika minēts, ka pie speciālo šķirņu papīra tiek pieskaitīts arī papīrs ar ūdenszīmēm. 
Ūdenszīmes ļauj arī neprofesionālim noteikt dokumentu identitāti. Ūdenszīmes ir ārkārtīgi dažādas 
– iespiestas, lietas papīrā vai kombinētas; ar tām var pārklāt visu papīra loksni, taču var arī iekļaut 
(izgatavot) noteiktā vietā.
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Papīrs ar paaugstinātu drošības pakāpi ir ļoti labi piemērots rakstīšanai un izdruku veikšanai. 
Visbiežāk tas ir nepārklāts papīrs ar svaru no 90 līdz 135 g/m2. Tomēr augstas kvalitātes pilnkrāsu 
attēlu iespiešanai šis papīrs nav piemērots.

Paškopējošais papīrs. Paškopējoša papīra virsma ir pārklāta ar speciālām krāsas mikrokapsulām, kas 
spiediena iedarbībā pārplīst, tādējādi veidojot rakstītā vai iespiestā teksta vai attēla kopiju. Šis papīrs ir 
jutīgs pret stipru spiedienu, jo tas var ievainot mikrokapsulas, tādēļ, transportējot šos papīrus, jāievēro 
īpašas piesardzības normas:

• papīrs jāsargā no sitieniem, kritieniem un asu priekšmetu iegriezumiem;

• papīru nedrīkst pārvietot pa nelīdzenu virsmu;

• papīra ruļļus nedrīkst griezt uz sāniem un ripināt, kā arī apsiet ar virvi.

Iespiežot uz paškopējošā papīra, vispiemērotākā ir ofseta iespiešanas tehnoloģija, jo tiek izmantotas 
vieglas iespiedformas un spiediens, ar kādu iedarbojas uz papīru, ir samērā mazs.

Iespiešanas procesā ieteicams lietot minimālu mitrināšanas šķīduma daudzumu. Vislabāk, ja tā pH 
līmenis ir 5–5,5. Ja lieto līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, tad to daudzums nedrīkst pārsniegt 20% no 
kopējā šķīduma apjoma.

Lai paškopējošā papīra sagriešanas procesā izvairītos no kapsulu sairšanas, jāievēro daži ieteikumi:

• lai griešanas procesa laikā nenotiktu tieša saskare ar papīru, uz papīra kaudzes virsmas un zem 
tās jāliek kartona loksnes vai cits spiedienu kliedējošs materiāls;

• griežamo nažu asmeņiem jābūt asiem, 19–20o leņķī;

• ieteicams papīru griezt nelielos daudzumos – līdz 500 lapām vienlaikus;

• pēc nogriešanas papīra lapas jāizpurina.

Pašlīmējošais papīrs. Pašlīmējošais papīrs sastāv no:

• aizmugures papīra;

• līmvielas slāņa;

• virsmas papīra.
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Aizmugures papīra virsma, kas saskaras ar līmējošās vielas slāni, ir pārklāta ar silikona kārtiņu. 
Otra papīra puse tiek izmantota iespiešanai. Uz tās parasti tiek uzdrukāts papīra nosaukums vai 
izgatavotājfirmas zīmols. Aizmugures papīra galvenā funkcija ir aizsargāt līmvielas slāni pirms etiķetes 
uzlīmēšanas.

Pašlīmējošajam papīram izmanto akrila līmvielas slāni uz ūdens emulsijas bāzes. Tas ir lipīgs ķīmisks 
savienojums, kas izgatavots no akrila polimēriem. Šīs vielas ir veidotas uz ūdens emulsijas bāzes, 
tādēļ, strādājot ar tām, nav jālieto organiskie šķīdinātāji. Iespiešanas procesā svarīgākais ir virsmas 
papīrs, kas vizuāli var būt ļoti dažāds. To var izvēlēties, gan ņemot vērā izvēlēto iespieduma veidu, gan 
galaproduktu.

Pašlīmējošajam papīram izšķir šādus papīra virsmas veidus:

• nepārklāts papīrs;

• balts pārklāts papīrs;

• krāsains papīrs;

• fluorescents papīrs;

• ļoti spīdīgs krītots papīrs;

• pārklāts kartons;

• speciāls papīrs (piemēram, termāls, lāzerpapīrs, attaukots, metalizēts, kopējamais papīrs u. c.);

• laminēts papīrs, folija (alumīnija folija uz papīra pamatnes);

• fotofilmas.

2.13. attēls. Pašlīmējošā papīra struktūra
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• Visu standarta papīra formātu metriskās sistēmas pamatā ir 
A0 formāts, kura laukums ir 1 m2.

• Standarta loksnes nākamo mazāko standarta formātu iegūst, 
dalot papīra loksnes garākās malas garumu uz pusēm.

• Visu standarta formātu papīra lokšņu malu attiecība ir 1 : 1,41 
(jeb 1 : √2).

• Papīra loksnes šķiedras virzienu norāda formāta pieraksta 
otrais skaitlis. Piemēram, 64 × 90 cm formātā šķiedra ir pa 
90 cm malu, bet 90 × 64 cm formātā šķiedra ir pa 64 cm malu. 
Papīra loksnes šķiedras virzienu apzīmē arī ar burtu M vai 
pasvītrojumu. Piemēram, 64 × 90 vai 64 × 90 M.

• Grāmatā pareizi izvēlēts papīra šķiedras virziens ir paralēls 
grāmatas muguriņai. 

UZDEVUMI

5. uzdevums. Aprēķiniet, cik A1 papīra lokšņu jāsagriež, lai sagatavotu 1500 A5 formāta papīra loksnes!

6. uzdevums. Aprēķiniet, cik A3 papīra lokšņu jāsagriež, lai sagatavotu 750 A6 formāta papīra loksnes!

7. uzdevums. Aprēķiniet papīra biezumu, ja papīra gramāža ir 75g/m2, bet papīra tilpummasa ir 1,9!

8. uzdevums. Nosauciet faktorus, kas ietekmē papīra izvēli iespieddarba izgatavošanā, un paskaidrojiet, 
kāpēc nosauktais faktors ir nozīmīgs!

IEGAUMĒ
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1. IESPIEDDARBU SAGATAVOŠANA (PIRMSDRUKA)

Nodaļas mērķis Sekmēt izglītojamā spēju izprast iespieddarbu izgatavošanas 
pirmsdrukas procesus un iespieddarbu maketu sagatavošanu 
tiražēšanai.

Sasniedzamie rezultāti Spēj izprast tipogrāfijas salikuma iespiedformu izgatavošanu, darbu 
plūsmu un krāsu vadību iespieddarba izgatavošanas procesā, krāsu 
telpas poligrāfijas nozarē un to mijiedarbību attēlu reproducēšanas 
procesā, attēlu rastrēšanas procesus, rastra punkta pieaugumu (dot 
gain). Zina failu veidus un ICC (International Colour Consortium) 
profilus.

3.
Svins pasauli ir mainījis vairāk nekā zelts, turklāt 
svins burtenēs – daudz vairāk nekā svins lodēs.

(Georgs Hristofs Lithenbergs)
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3.1. TEKSTUĀLĀ UN ILUSTRATĪVĀ MATERIĀLA 
SAGATAVOŠANA
Pirms tiražējamais iespieddarbs nonāk iespiedmašīnā, tam jāiziet garš un no daudziem visai 
komplicētiem procesiem sastāvošs sagatavošanas (pirmsdrukas) darbu cikls – tekstuālā un ilustratīvā 
materiāla sagatavošana iespiešanai. Lai izprastu un novērtētu lielās izmaiņas, kas iespieddarbu 
sagatavošanā sākās 20. gs. deviņdesmitajos gados līdz ar datortehnoloģiju ienākšanu izdevējdarbībā 
un poligrāfijā, jāatskatās pagātnē, kad izdevēji uz tipogrāfijām nosūtīja manuskriptu ar norādījumiem 
teksta salikšanai un reproducēšanai sagatavotu ilustratīvo materiālu. Teksta salikšanas un aplaušanas 
(lappušu formēšanas) procesi tika veikti tipogrāfiju saliktuvēs. Šo darbu, izmantojot no speciāla 
metāla sakausējuma izgatavotus burtus, veica rokas vai mašīnburtliči. Ilustratīvā materiāla iespiešanai 
izgatavoja klišejas. Tā kā salikuma veidošana no atsevišķiem burtstabiņiem bija ļoti laikietilpīga, 
atsevišķu burtu un rindu atliešanai tika izmantotas arī speciālas iekārtas.

3.1.1. IESPIEDDARBU SALIKŠANA ROKAS SALIKUMĀ UN 
MAŠĪNSALIKUMĀ

Rokas salikums – salikums 
no atsevišķiem metāla 
elementiem, ko veido 
ar rokām, pēc oriģināla 
atlasot vajadzīgos burtus, 
kailmateriālus, līnijas u. c. 
un saliekot tos atbilstoši 
noteiktam formātam.

DEFINĪCIJA

Drukas procesa kvalitāti lielā mērā nosaka iespieddarba pirmsdrukas 
sagatavošanā veiktā darba precizitāte un rūpīgums. Vēl pavisam 
nesen teksta un attēlu sagatavošana iespiešanai bija roku darbs. 
Augstspiedes iespiedformu izgatavošana bija sarežģīts un laikietilpīgs 
tehnoloģiskais process. 

Salikuma formu saliktuvē pēc manuskripta (oriģināla), kurš saņemts 
no autora vai izdevniecības, no atsevišķiem metāla burtiem rokas 
salikumā salika burtlicis, izmantojot speciālus rokas salikuma 
instrumentus (sk. attēlu) un aprīkojumu.
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Atsevišķos tipogrāfiskos elementus, ko lietoja iespiedformas salikšanai, lai iegūtu burtu un zīmju 
iespiedumu uz papīra, sauca par burtstabiņiem. Salikuma formas daļas, kuras aizpildīja brīvās telpas 
starp burtiem, vārdiem un rindām un kas pēc iespiešanas neparādījās uz papīra, sauca kailmateriāliem. 
Kailmateriālu augstums bija par 4,5 mm zemāks par iespiedelemetu augstumu, lai formai uzvelmējamā 

3.2. attēls. Augstspieduma iespiedforma un tās elementi 

3.1. attēls. Rokas salikuma instrumenti: 1 – liknis; 2 – cila; 3 – īlens; 4 – pincete; 5 – oriģināla turētājs; 
6 – stūrenis
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krāsa nenokļūtu uz kailmateriāla un iespiešanas procesā nenospiestos uz papīra. Salikšanas procesā 
burtlicis ņēma burtus no burtenes atbilstošajiem apcirknīšiem un novietoja liknī. Pēc katra saliktā vārda 
ielika slēdzeni vienas trešās daļas vērtībā no burtu bieznes, kas izveidoja vārdu starpu. Katras rindas 
salikšanu beidza ar izslēgšanu, visas rindas veidojot precīzi vienādā platumā, ievērojot pārnesumu 
pareizību, pareizrakstības un salikšanas tehnikas noteikumus. Salikumam bija jāatbilst noteiktiem 
tehniskiem nosacījumiem, kuros ietilpa rindkopu atkāpju un izkāpju lielums, izkāpes rindas platums, 
vārdu starpu vienmērība, minimālās un maksimālās vārdstarpas, pārnesamo rindu daudzums utt. 
Šie tehniskie nosacījumi ir arī mūsdienu datorsalikuma pamatā. No saliktajām rindām tika veidotas 
salikuma slejas. 

Monotipa salikums. Lai atvieglotu burtliču darbu un paātrinātu salikšanas procesu, 19. gs. otrajā pusē 
tika radītas dažāda veida salikšanas mašīnas. Monotips (gr. val. monos – ‘viens’, typos – ‘nospiedums’) 
bija burtu atliešanas mašīna augstspieduma iespiedformu izgatavošanai, kura no matricām atlēja 
atsevišķus burtstabiņus, no kuriem automātiski komplektējās rindas. Monotipa salikums līdzinājās 
rokas salikumam, jo sastāvēja no atsevišķiem burtstabiņiem un slēdzeņiem, kuri tika atlieti monotipa 
automātā, veidojot teksta rindas un slejas pēc programmētas perfolentes.

Linotipa salikums. Linotips (latīņu val. linea ‘līnija’, grieķu val. typos–‘nospiedums’): līnija + nospiedums 
bija rindu lejamā salikšanas mašīna. Linotipa salikuma procesā notika monolītas teksta rindas atliešana 
no iepriekš saliktas matricu ķīļu rindas. Rindu lejamā mašīna sastāvēja no salikšanas, atliešanas un 
atlikšanas aparāta. Salikšanas procesa galvenie elementi mašīnā bija misiņa matricas un vārdstarpu 
ķīļi. Tastatūras taustiņš iedarbināja matricu izlaišanas mehānismu, kas atbrīvoja to no magazīnas 
kanāla. Kad vārds no matricām bija salikts, tika nospiests ķīļu taustiņš un liknī nonāca ķīlis, kas izveidoja 
vārdu atstarpi. Salikto rindu novadīja uz atliešanas aparātu, kur tika atlieta monolīta teksta rinda. 

Aplaušana – izdevuma 
lappuses formēšana un 
montāža analogajā procesā 
– teksta, ilustrāciju un 
noformējuma elementu 
izvietošana atbilstoši 
topošā izdevuma maketam. 
Nosaukums cēlies no rokas 
salikuma procesa daļas – 
metāla rindu savietošanas 
lappusēs.

DEFINĪCIJA Pirms augstspiedes iespiedformas nonākšanas iespiestuvē bija 
jāveic aplaušana, t. i., lappušu grāmatu, brošūru, laikrakstu u.  c. 
iespiedformu veidošanas process no atsevišķām teksta slejām 
(teksta, tabulām, virsrakstiem kolontituliem, koloncipariem, 
parakstiem, formulām). Pirms aplaušanas veic komplektēšanu, 
salikuma slejas sakārtojot pareizā secībā un ievietojot oriģinālam 
atbilstošā vietā. Visām iespiedformām jābūt noteiktā formātā un 
augstumā un jāsatur noteikts pamatteksta rindu skaits. Aplauzumam 
jābūt vienotam visā izdevumā.
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Fotosalikums. Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados metāla salikumu nomainīja ofseta 
tehnoloģijai piemērotākais fotosalikums. Ar perforējamās iekārtas palīdzību tika sagatavota astoņu 
celiņu perfolente, kurā bija iekļautas komandas automāta darbības vadīšanai. Perfolenti ievadīja 
nolasītājiekārtā un signālus novadīja uz fotosaliekamo automātu, kura atmiņā glabājās burtu un zīmju 
elektroniskās komandas. No perfolentes saņemtie signāli izsauca vajadzīgās zīmes, burta vai atstarpes 
signālus un pārveidojās elektroniskajā starā, kurš izgaismoja burtus, zīmes, teksta rindas. Fotoiekārta 
fotografēja uz gaismas jutīga materiāla – papīra vai filmas – vajadzīgo tekstu. Pēc tam fotopapīrs vai 
filma tika attīstīta, fiksēta, žāvēta un izvadīta nepārtrauktas teksta slejas veidā.

3.1.2. DATORTEHNIKAS IZMANTOŠANA ELEKTRONISKO 
MAKETU SAGATAVOŠANAI

Mūsdienās pirmsdrukas darbu sarežģītāko daļu veic, izmantojot jebkuru ar atbilstošu programmatūru 
aprīkotu modernu datoru. No tehnoloģiju pieejamības aspekta mūsdienās sagatavot iespieddarbu var 
ikviens. Tomēr, lai sasniegtu augstvērtīgai iespiedprodukcijai nepieciešamo kvalitāti, ir nepieciešamas 
atbilstošas prasmes un zināšanas. Labi veikta un konkrētam papīra veidam pielāgota iespieddarba 
sagatavošana nodrošina drukas kvalitāti un ļauj pilnībā izmantot jebkura papīra piedāvātās iespējas. 
Apskatīsim pirmsdrukas procesā izmantojamās tehnoloģijas, iekārtas un galvenos nosacījumus, 
kas jāņem vērā, sagatavojot darbus iespiešanai, strādājot visās iespiedtehnoloģijās, tomēr sniegtie 
ieteikumi lielākoties piemēroti augstas kvalitātes sasniegšanai tieši lokšņu ofseta drukā. Veiksmīgas 
attēlu apstrādes un sagatavošanas repro procesu jeb drukas faila sagatavošanas pamatā ir izpratne par 
to, kā iespiedmašīnā “uzvedīsies” konkrētais papīrs un kā drukas procesu ietekmēs krāsas. Jāapzinās 
arī, ka attēlu apstrāde drukas vajadzībām stipri atšķiras no privātu attēlu uzlabošanas Photoshop® 

programmā. 

3.1.3. KRĀSU TELPAS

Krāsu telpa ir visu cilvēkam saredzamo krāsu matemātisks modelis, kas krāsas parāda trīsdimensiju 
telpā. “L” ir gaišuma ass no baltā līdz pilnīgi melnajam, “a” ass – no sarkanā līdz zaļajam un “b” ass – no 
dzeltenā līdz zilajam. Vispazīstamākās un visplašāk izmantotās ir bāzes krāsu modeļa CieLab, RGB un 
CMY krāsu telpas.
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RGB un CMY. Pikselī digitālu datu 
veidā tiek saglabāta katra pikseļa 
krāsu informācija, ko apraksta 
RGB vai CMY krāsu telpā. Šīs 
divas pamatkrāsu telpas grafikas 
dizainā izmanto, lai attēlos 
strādātu ar krāsu. RGB ir aditīvā 
krāsu telpa. Lai tajā attēlotu 
visas krāsas, piemēram, datora 
monitorā, tiek izmantots dažāda 
daudzuma sarkanā, zaļā un zilā 
spektrālais starojums. Starojuma neesamība rada melno, savukārt 
visi trīs starojumi vienādā daudzumā – balto krāsu.

CMY ir subtraktīvā krāsu telpa, 
jo tajā krāsains materiāls atstaro 
tikai daļu uz tā krītošā gaismas 
spektra, pārējo absorbējot. 
Arī iespiestā krāsa filtrē uz to 
krītošo gaismu un, atstarojot 
tikai attiecīgo spektra daļu, to 
vizualizē. Ja tiek atstarots viss 
spektrs, redzam balto, bet tad, ja 
pilnīgi visa gaisma tiek absorbēta 
un nekas netiek atstarots, redzam 
melno. Krāsas, ko izmanto CMYK krāsu telpas iespiešanai, sauc arī 
par procesa, CMYK vai triādes krāsām.

Ierīces, kas attēlu veido, izstarojot gaismu (piemēram, datora 
monitors), to vienmēr rāda RGB krāsu telpā, savukārt pilnkrāsu 
iespiešanai vienmēr izmanto CMY krāsu telpu. RGB krāsu telpa ir 
profesionālākais un labākais attēlu digitālās glabāšanas veids, jo 
tam ir plašāks krāsu apjoms nekā CMY. Pastāv vairāki RGB standarti, 
kas sniedz dažādas iespējas darboties ar krāsu telpu – reāli redzamo 
krāsu kopumu. Šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai fotoaparāts būtu iestatīts 

3.3. attēls. RGB aditīvās krāsu 
telpas modelis [6]

3.4. attēls. CMY subtraktīvās 
krāsu telpas modelis [6]

RGB – krāsu telpa attēlu 
ģenerēšanai displeja ekrānā. 
Šis krāsu telpas modelis 
attēlo krāsas kā mainīgas 
intensitātes sarkanu, zaļu un 
zilu punktu sajaukumu. Kad 
intensitāte tiek paaugstināta 
(visas 3 krāsas tiek 100% 
izmantotas), parādās baltā 
krāsa. Kad intensitāte tiek 
samazināta, tiek atvasinātas 
pelēkās nokrāsas.

DEFINĪCIJA

CMY – sistēma, kurā gaismas 
plūsmas tiek aprēķinātas, 
ģenerējot tumšākos toņus, 
jo krāsains materiāls atstaro 
tikai daļu uz tā krītošā 
gaismas spektra, bet pārējo 
absorbē. Tāpat iespiestā krāsa 
filtrē uz to krītošo gaismu un 
to vizualizē, atstarojot tikai 
attiecīgo spektra daļu. Ja tiek 
atstarots viss spektrs, cilvēks 
redz balto, bet tad, ja tiek 
absorbēta pilnīgi visa gaisma, 
– melno.

DEFINĪCIJA
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RGB režīmā, kas nodrošina lielāko krāsu telpu. Pretējā gadījumā 
iespējamais krāsu kopums jau sākotnēji tiks samazināts. Visbiežāk 
lietotais datoru un monitoru standarts ir RGB, kuram ir šaurāka krāsu 
telpa nekā jaunākajām versijām. Piemēram, AdobeRGB ir plašāka un 
iespieddarbiem paredzētu attēlu apstrādei labāk piemērota krāsu 
telpa. Pastāv arī citi standarti, tomēr mūsu ieteikums ir izmantot 
standartu ar iespējami plašāko krāsu telpu.

CieLab krāsu telpa. Teorētiskajā fizikā krāsu definē kā redzamās 
gaismas spektrālās zonas elektromagnētisko viļņu dažādu garumu 
kopumu. Protams, cilvēki neredz dažāda garuma viļņus; ar acs 
tīklenes fotoreceptoriem – vālītēm – cilvēks saskata sarkano, 
zaļo un zilo krāsu, savukārt melno un balto krāsu redz ar citiem 

CMYK (saīsinājums no 
angļu cyan ‘ciāns’, magenta 
‘madženta’, yellow ‘dzeltens’ 
un key vai black ‘melns’ 
(K interpretē kā key vai 
‘kontrasts’) – četras poligrāfijas 
pamatkrāsas, sauktas arī par 
procesa krāsām, no kurām, 
izmantojot krāsu jaukšanas 
subtraktīvo modeli, var uz 
papīra iegūt pilnkrāsu attēlu.

DEFINĪCIJA

receptoriem – nūjiņām. Cilvēka acij ir ļoti liela jutība, un tā var atšķirt milzīgu skaitu krāsu toņu. Krāsu 
uztveri 1931.  gadā “Tipiskā skatītāja eksperimentā” pētīja Starptautiskā gaismojuma komisija (Int’l 
Commision on Illumination). Eksperimentā tika radīta krāsu telpa, kas apraksta redzamās krāsas, cik 
vien iespējams tuvu cilvēka acs uztverei.

Bāzes krāsu modeļa CieLab krāsu telpa  ir visu cilvēka saredzamo krāsu matemātisks modelis, kas 
krāsas parāda trīsdimensiju telpā, tas ir, “L” – gaišuma (Lightness) ass no baltā līdz pilnīgi melnajam, “a” 
ass no sarkanā līdz zaļajam un “b” ass no dzeltenā līdz zilajam. Šis modelis atbilst Dekarta taisnleņķa 

3.5. attēls. a) ar krāsām monitorā saprot krāsainu gaismu, kas nāk no datora ekrāna. Ja ekrāns nebūs 
korekti kalibrēts, krāsas var tikt attēlotas nepareizi; b) nodrukātās CMYK krāsas, atstarojot uz tām 
krītošo gaismu, ataino visas novilkumā redzamās krāsas un toņus 

a b
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koordinātu ass metodei. Cits veids krāsu aprakstīšanai ir tā saucamā polārā koordinātu ass metode, 
t. i., tonis (hue; kuru nosaka leņķis pretēji pulksteņrādītāja virzienam, sākot ar sarkano), piesātinājums 
(saturation or Chroma; attālums no krāsu telpas centra) un gaišuma līmenis. Tas arī ir noteikts CieLab 
sistēmā kā Lch. Krāsu telpā katram krāsas tonim ir noteiktas koordinātes Lab vai Lch.

3.6. attēls. CieLab krāsu telpas modelis divasu sistēmā ar “a” un “b” koordinātām diapazonā no 0 līdz 
±100. Visas krāsas ir lokalizētas šajā koordinātu sistēmā. Ja pievieno trešo – gaišuma (“L” – lightness) 
– koordinātas asi, visas trīs dimensijas iekļauj visus iedomājamos krāsu toņus. Tas pieļauj CieLab 
koordinātu sistēmā jebkurai krāsai piešķirt skaitlisku vērtību, ko var izmantot dažādas ierīces

Vieninieks ir noteiktā CieLab krāsu telpas pamatmērvienība, kas 
izsaka atšķirību starp divām krāsām, ko spēj uztvert cilvēka acs. 
Katra no asīm (L, a un b) ir iedalīta 100 vienībās, kas kopumā dod 
1003 variantu un atšķirīgu krāsu toņu. Šis modelis ir pietiekami 
labi izmantojams praktiskajā darbā. Tomēr tas ir tikai cilvēka acs 
redzamības tuvināts attēlojums, un ir grūti pateikt, cik krāsu toņu 
mēs patiesībā redzam. Matemātiskā modelī var izteikt nebeidzamu 
krāsu skaitu, kaut arī cilvēks tās visas izšķirt nespēj.

Var aprēķināt digitālā faila krāsu toņu skaitu. Piemēram, 8 bitu krāsu 
fails var definēt 16,7 miljonus krāsu. Teorētiski visi šie toņi var tikt 
attēloti labā monitorā, bet cilvēka acs tos nesaskatīs. Ne visi no šiem 
krāsu toņiem būs izšķirami monitorā, un tikai daļu no tiem varēs 

CieLab – CieLab krāsu telpas 
bāzes modelis – visu cilvēkam 
saredzamo krāsu matemātisks 
modelis, kas krāsas 
parāda trīsdimensiju telpā. 
L (lightness) – gaišuma ass, no 
baltā līdz pilnīgi melnam, a 
ass – no sarkanā līdz zaļajam 
un b ass – no dzeltenā līdz 
zilajam.

DEFINĪCIJA
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atveidot uz papīra. Viens no veidiem, kas ļauj novērtēt krāsu daudzumu, ir aprēķināt krāsu diapazona 
apjomu jeb krāsu telpu. 

Uz krītpapīra iespējams attēlot aptuveni 50% no AdobeRGB monitorā redzamās krāsu telpas, uz 
nekrītota papīra – aptuveni 40%, jo nav iespējams ar CMYK krāsām uz papīra attēlot krāsu toņus tik 
precīzi, lai cilvēka acs starp tiem saskatītu atšķirību. Raupjākam papīram ir raksturīgs lielāks punkta 
pieaugums un neprecīzāka atveide, kas samazina iespējamo krāsu toņu apjomu. Ierīces, kas strādā 
ar krāsu – fotoaparāti, skeneri, printeri u. c.–, faktiski nespēj attēlot visas CieLab modeļa krāsas. Šīs 
ierīces vai attiecīgā tehnika izmanto RGB, AdobeRGB vai drukas vajadzībām – CMYK krāsu telpu.

CieLab krāsu telpu bieži vien izmanto kā starpposmu, pārveidojot krāsas no vienas ierīces citai vai no 
RGB uz CMY kā krāsu telpu, kas nav saistīta ar konkrētās ierīces vai tehnoloģijas iespēju krāsu telpu. 
Svarīgi ir saglabāt pēc iespējas plašāku krāsu telpu visa konvertācijas procesa laikā, lai galarezultātā 
būtu iespējams attēlot plašāku krāsu toņu diapazonu, jo pārveides procesā pastāv risks kādus krāsu 
toņus zaudēt.

Krāsu attēlošanas līdzekļa, nesēja vai sistēmas iespējamo krāsu kopskaitu sauc par tās krāsu 
diapazonu vai krāsu telpu (gamut), piemēram, CMY krāsu telpa uz papīra. Novērtējot krāsu toņu 
daudzumu kopskaitu dažādiem papīra veidiem, īpaši redzams, ka lielākās atšķirības ir starp krītpapīru 
un nekrītotu papīru. Konvertējot attēlu no RGB uz četru krāsu druku, krāsu toņi tiek pārrēķināti, 
ņemot vērā iespējamo attēlojumu ar CMYK iespiedkrāsām attiecīgajam papīra veidam. Krāsu toņi 
nenovēršami tiks zaudēti tāpēc, ka katram papīra veidam ir savi attēlošanas ierobežojumi, kā arī CMY 
krāsu telpai ir mazāks krāsu apjoms nekā ievades modelim – RGB.

Viens no krāsu toņu pārrēķina uzdevumiem ir CMY krāsu telpā neatveidojamo toņu pārveide. Ir trīs 
pamatveidi, kā to izdarīt. Viens no tiem ir vienkārši it kā “nogriezt” šos krāsu toņus bez pielāgošanas, ko 
sauc par relatīvo kolorimetrisko pārveidi. Cits veids, ko sauc par uztveres pārveidi, ir izvades krāsu 
telpā aprēķināt neatveidojamajam krāsas tonim iespējami tuvāko vizualizējamo toni un attiecīgi ar to 
aizstāt. Mūsdienās visbiežāk tiek lietota relatīvā kolorimetriskā pārveide ar ahromatiskās komponentes 
aizvietošanu. Tas nozīmē, ka relatīvā kolorimetriskā pārveide tiek veikta, “nogriežot” izvades attēlojumā 
neiespējamos krāsu toņus un aizvietojot tos ar krāsu toņu ahromatisko komponenti (balti/melno).
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Dažādiem papīra veidiem CMY krāsu telpas atveidojums ir atšķirīgs. Ieteicams saglabāt attēlu RGB 
krāsu telpā (vislabāk AdobeRGB) pēc iespējas ilgāk. Jo vēlāk – neatkarīgi no papīra izvēles – notiks 
krāsu pārveide, jo labāku krāsu apjomu būs iespējams sasniegt.

Pastāv arī virkne citu krāsu dalījuma veidu, ar kuru palīdzību var iegūt plašāku krāsu telpu nekā ar 
standarta četrkrāsu CMYK krāsu dalījumu. Tāds, piemēram, ir heksahroma krāsu dalījums sešās 
krāsās, kur papildus pievienotas oranžā un zaļā vai arī citas krāsas. Fotogrāfija kā māksla ir sasniegusi 
digitālo laikmetu. Kādreiz repro uzdevums bija vienkāršs  – attēlot iespiesto attēlu pēc iespējas 
līdzīgāku oriģinālam. Mūsdienās liela daļa fotomākslas procesa notiek datorā un tiek veikta jau pēc 
fotoaparāta slēdža nospiešanas. Tas nozīmē, ka, lai iegūtu atbilstošo māksliniecisko izskatu un sajūtu, 
fotogrāfs bieži vien pārveido un pielāgo attēlu pirms tā nonākšanas repro procesā. Tas rada jaunus 
izaicinājumus repro speciālistiem un iespiedējiem, jo šīs digitālās pārveides un efektus var būt grūti 
nodrukāt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai fotogrāfi zinātu, kādi efekti labāk redzami monitorā, bet kādus var 
kvalitatīvi iespiest uz papīra.

3.7. attēls. Atšķirība starp dažādām krāsu telpu modeļiem: CieLab (cilvēka acs krāsu telpas aptvere); 
RGB – krāsu telpa, ko aptver datora monitors un televizora ekrāns; CMY – krāsu telpas atveidojums 
uz apdrukāta balta papīra. 
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UZDEVUMS

1. uzdevums. Raksturojiet poligrāfijā izmantojamās krāsu telpas un to nepieciešamību!

1) Uz ko balstās aditīvās (RGB) krāsu telpas modelis?

2) Uz ko balstās subtraktīvās (CMY) krāsu telpas modelis?

3) Kurā poligrāfijas ražošanas tehnoloģiskajā procesā izmanto RGB krāsu telpu; ko dara šajā 
krāsu telpā?

4) Kurā poligrāfijas ražošanas tehnoloģiskajā procesā izmanto CMY krāsu telpu; ko dara šajā 
krāsu telpā?

5) No kādām krāsām veidojas pelēko krāsu skala?

6) Kāpēc CMY krāsu telpai iespiešanas procesā pievieno K (melno krāsu)?

7) Kas jādara ar iekārtām, kas iesaistītas pilnkrāsu drukas attēlu reproducēšanā (atveidošanā)?

3.1.4. FAILU FORMĀTI

Tā kā daļa pirmsdrukas procesu – teksta ievadīšana, attēlu apstrāde, elektroniskā maketa veidošana 
u.  c. – vairs nenotiek tipogrāfijā, ir jānodrošina digitālās informācijas savstarpēja savietojamība un 
poligrāfiskās ražošanas procesam atbilstoša pārveide.

3.8. attēls. Failu formāti un krāsu vadība: 1 – attēla ievade; 2 – ievades iekārtas RGB profils; 3 – 
monitora profils; 4 – attēla korekcijas; 5 – papīra ICC profili izvades dalījumam; 6 – konvertēšana 
uz izvades iekārtu; 7 – papīra kompensācijas līknes; 8 – iespiešana atbilstoši ieteikumiem; 9 – 
iespieddarbs
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Sākotnēji teksta informācija parasti tiek sagatavota Word formātā, fotoattēli – JPEG vai TIFF formātā, 
grafikas elementus veido vektorgrafikas programmās Freehand, Ilustrator vai Corel Draw, ko pārveido 
EPS formātā. Mūsdienās lielākā daļa attēlu un tekstuālās apstrādes darbu tiek veikta programmās 
Adobe Photoshop un InDesign. Savukārt darba galarezultāts tiek pārveidots un piegādāts PDF (Portable 
Document Format) formātā, kas visu pamatfaila un tajā ietilpstošo sastāvdaļu informāciju (attēlus, 
izmantotos šriftus u. tml.) apkopo vienā datnē. Mūsdienās PDF ir kļuvis par pasaules failu pārveides, 
saglabāšanas un piegādes vienoto standartu. PDF/X ir standartizēts protokols, ko ieteicams izmantot 
PDF izveidē, lai nodrošinātu tipogrāfijai piegādātā faila atbilstību iespiešanas prasībām.

RGB un CMYK failus var saglabāt dažādos formātos, kas speciāli radīti, lai samazinātu failu apjomu un 
padarītu tos pieejamus dažādās programmās. Lai garantētu attēlu kvalitāti, svarīgi atšķirt samazinātas 
kvalitātes attēlu formātus no attēlu faila pilnformātiem. Samazinātas kvalitātes attēlu formāts samazina 
attēla informatīvās un krāsu telpas apjomu, bet pilnformāts šos datus saglabā pilnībā. Drukas darbiem 
attēlus svarīgi saglabāt kā pilnformāta failus. Zināmākie pilnformāta faili ir TIFF un RAW, bet plašāk 
izplatītais informāciju samazinošais faila formāts – JPEG. Daži no failu formātiem, piemēram, GIF un 
BMP, nav piemēroti drukai, tie ir radīti un tiek lietoti attēlu apskatei datoru monitoros.

3.1.5. ATTĒLA FORMĀTS UN KVALITĀTE

Mūsdienās attēlus lielākoties iegūst ar digitālajiem fotoaparātiem, lai arī fotomākslinieki mēdz izmantot 
arī analogos filmu fotoaparātus. Attēls iespiešanai jebkurā gadījumā tomēr ir jādigitalizē, un augsta 
kvalitātes līmeņa uzturēšana ir ļoti svarīga visa procesa laikā. Fotoaparāts spēj iemūžināt milzum 
daudz krāsu, tomēr attēlu apstrādes, saglabāšanas un kompresijas laikā daļa krāsu informācijas tiek 
zaudēta.

Ir divu veidu attēli: 

1) vektoru (svītru) attēli;
2) pustoņu attēli, kuru pamatā ir pikseļi.

Vektoru attēlu, sauktu arī par svītru attēliem, vektorgrafiku vai līnijgrafiku, pamatā ir vienkāršas 
ģeometriskas kontūras jeb vektori divdimensiju telpas plaknē. Vektorgrafiku parasti izmanto līniju, 
teksta, zīmējumu, CAD attēlu u. tml. attēlošanai.
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Pustoņu attēli sastāv no pikseļiem, kas ir sīkākās attēlu veidojošās daļiņas. To kopums ir skaitliski 
izteikts krāsu un to piesātinājuma sakārtojums matricē, kur katrā atsevišķā vienībā  − pikselī − ir 
nepieciešamā informācija, kas ļauj attēlu digitāli saglabāt un atveidot datortehnikā, piemēram, 
monitorā krāsu punktu veidā.

Attēla izšķirtspēja ir pikseļu skaits vienā collā (2,54 cm). Piemēram, ja attēls sastāv no 300 pikseļiem 
collā (ppi), tas atbilst izšķirtspējai 300 ppi. Pikseļu skaitu laukuma vienībā parasti izsaka megapikseļos 
(MP), kas atbilst miljonam pikseļu. Šo lielumu iegūst, collās izteiktu attēla augstumu un platumu 
reizinot ar ppi un pēc tam savstarpēji sareizinot. Piemēram, A4 izmēra attēlam (210 × 297 mm, kas 
atbilst 8,27 × 11,69 collām) ar izšķirtspēju 300 ppi platumā (210 mm) būs 2480 pikseļu un augstumā 
(297 mm) − 3504 pikseļu. Sareizinot šos lielumus, iegūstam rezultātu, ka attēls ir 8,7 MP liels. Attēlu 
palielinot, ar nemainīgu izšķirtspēju attiecīgi palielinās arī tā pikseļi. Jo pikseļi lielāki, jo mazāks to skaits 
satilpst vienā collā. Līdz ar to izšķirtspēja samazinās. Tāpēc, lai palielinātā attēlā saglabātu 300 ppi 
izšķirtspēju, jāpalielina megapikseļu skaits.

Datora monitora izšķirtspējas prasības ir zemas, attēls ar 72 ppi izšķirtspēju jau izskatās labi, tādēļ, lai 
samazinātu failu, bieži vien samazina attēla izmērus. Iespiešanai uz papīra nepieciešama 4−5 reizes 
augstāka izšķirtspēja, jo drukājamo rastra punktu parasti veido 2 × 2 = 4 pikseļi. Izšķirtspējai jābūt 
divreiz lielākai par rastra liniatūru. Piemēram, ja rastra liniatūra ir 150 lpi, tad 2 × 150 lpi datorā iestata 
300 ppi izšķirtspēju. Izmantojot stohastisko rastru, vajadzīga augstāka izšķirtspēja, jo šī rastra veida 

3.9. attēls. Vektoru (a) un pustoņu attēls (b)

a b
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punkti ir daudz mazāki (vismaz 175 lpi tradicionālajā (AM) rastrā). Ņemot vērā papīra īpašības, ir svarīgi 
iegaumēt, ka attēls, kas sagatavots viena veida papīram, nederēs citam. Piemēram, avīzēm pietiek ar 
80  lpi rastra liniatūru, turklāt attēlus var saglabāt 160 ppi izšķirtspējā, bet šāds attēls neizskatīsies 
labi, ja būs nodrukāts uz augstas kvalitātes papīra ar 150 lpi vai lielāku rastra liniatūru. Tādēļ, ja vien 
iespējams, attēli jāuzglabā augstā izšķirtspējā, kas ir pietiekama visu papīra veidu apdrukai, izmantojot 
iespējami augstāko rastra liniatūru.

Visi attēli netiek iespiesti pilnkrāsu (CMYK) drukā. Estētiski ļoti iespaidīgi var būt augsti kvalitatīvi 
melnbalti attēli, ja vien tie ir pareizi sagatavoti un nodrukāti. Tas nav vienkārši, jo, izmantojot tikai 
melnās krāsas toņus un rastrus, ir grūti attēlot smalkas detaļas un iegūt īsti sulīgu melno toni. Lai 
iegūtu smalkāku detalizācijas pakāpi, izmanto divtoņus vai trīstoņus, tas ir, ietonētus melnbaltos 
jeb ahromatiskos attēlus. Melnbaltas tonalitātes attēlu iespiešanai var izmantot arī pilnkrāsu druku, 
jo vienāds katras CMYK krāsas apjoms rada pelēku vai melnu toni. Divtonis paredz divu krāsu 
dalījuma iespiešanu. Visbiežāk melno izmanto kopā ar kādu citu CMYK krāsu vai īpatkrāsu. Trīstonī 
tiek izmantota vēl viena papildkrāsa; viens vai divi melnie toņi tiek iespiesti krāsu dalījumā kopā ar 
vienu vai divām īpatkrāsām vai CMYK krāsām. Gan divtoņi, gan trīstoņi ir piemēroti iespiešanai gan uz 
krītota, gan nekrītota papīra, panākot vajadzīgo melnās krāsas piesātinājumu attēla tumšajās vietās. 
Šādi tiek uzlabota detalizācija un attēls iegūst paredzēto izteiksmīgumu. Lai pastiprinātu melno krāsu, 
piemēram, virsrakstos, tam var veidot melnās krāsas dalījumu kopā ar 40−60% ciāna vai kādu citu 
CMYK krāsu.

Ja attēls jāatveido kādā noteiktā vai īpašā krāsā, to var būt grūti izdarīt CMYK drukā. Piemēram, 
produktu zīmolus un uzņēmumu logotipus bieži vien ir jāattēlo ļoti precīzā krāstonī. Šādos gadījumos 
jālieto īpatkrāsas (spot or index colour) – no vairākām citām krāsām sajauktas krāsas dažādās 
tonalitātēs. Vispazīstamākā īpatkrāsu sistēma ir Pantone Matching System (PMS), taču arī sudrabs, 
zelts, citas metāliskās, kā arī fluorescējošās un pasteļkrāsas ir īpatkrāsas. Lai būtu pilnīga pārliecība 
par reproducējamās krāsas toņa atbilstību, izvēloties un PMS toņus, svarīgi pārliecināties, vai tiek 
izmantots pareizais – krītotam vai nekrītotam papīram paredzētais – krāsu katalogs. Uz nekrītota 
papīra, iespiežot zeltu vai sudrabu, vispirms, lai radītu labu pamatu un uzlabotu zelta un sudraba 
izskatu, jāiespiež piemērota pamatkrāsa.

Attēlu apstrādi un sagatavošanu jāveic, cenšoties iegūt vislabāko iespējamo rezultātu uz papīra, nevis 
tāpēc, lai datora monitorā vai digitālajā izdrukā radītu īpašu efektu, ko, iespiežot uz papīra, atainot 
nebūs iespējams. Nevienā digitālā krāsu novilkumā nevarēs pilnīgi precīzi atveidot attēlu tādu, kāds 
tas tiks nodrukāts uz nekrītota papīra. Tādēļ liela nozīme ir precīzai izpratnei par vēlamo iespiestā 
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attēla kvalitāti. Sagatavojot attēlu iespiešanai, ir jāsaprot, vai attēlam ir jābūt pēc iespējas līdzīgākam 
oriģinālam vai arī attiecīgi mainītam, lai radītu noteiktu efektu vai uzlabotu iespieddarba galarezultātu.

Attēla apstrāde parasti ietver vairākus soļus, kuru laikā jāveic virkne uzdevumu, piemēram, jālīdzsvaro 
krāsu balanss (color balance), jāpielāgo piesātinājums (saturation), kontrasts, spilgtums, kā arī jāveic 
liels daudzums citu darbību, kas pārveido un uzlabo attēlu. Agrāk to veica CMYK, bet tagad parasti – 
RGB režīmā. Papīra ietekmi kompensē tā, lai pēc iespējas samazinātu negatīvos un uzlabotu vēlamos 
efektus. Tas nozīmē, ka bieži vien pamatkrāsu tīrības saglabāšanai ir jāpalielina to piesātinājums un, lai 
uzlabotu drukas rezultātu, apstrādājot nedaudz jāpalielina kontrasts, līdzsvarojot kontrasta un asuma 
zudumu. Ir jāizsver arī spilgtuma palielināšanas nepieciešamība, lai kompensētu risku, ka attēli var 
kļūt tumšāki. Šie pielāgojumi radīs novilkuma krāsainības, plašākas krāsu telpas un kontrastainības 
ilūziju. To visu var veikt, piemēram, Photoshop® programmā RGB vai CMYK režīmā, daļēji ietekmējot 
krāsu telpas pārveidi labākas iespiestā attēla uztveres nodrošināšanai.

UZDEVUMI

2.  uzdevums. Aprēķiniet, kāda attēla izšķirtspēja jāiestata datora monitoram, lai veiktu attēla 
sagatavošanu drukai, ja attēls tiks drukāts uz pārklāta papīra ar rastra liniatūru 175 lpi.

Attēls apstrādei iesniegts ar 72 ppi.

3. uzdevums. Attēla izšķirtspēja ir 350 ppi, aprēķiniet attēla lielumu megapikseļos (MP), ja attēla izmērs 
ir 105 ×148 mm.

3.1.6. RASTRĒŠANA

Rastrēšana – pustoņu attēla 
pārveidošana punktu rastrā.

DEFINĪCIJA

Fotoprocesā reproducētu fotogrāfiju vai cita veida pustoņu attēlu 
veido toņu vai krāsu pārejas, ko ar iespiedmašīnu tiešā veidā attēlot 
nav iespējams. Lai varētu melnbaltus vai krāsainus pustoņu attēlus 
nodrukāt dažādās krāsu toņu gradācijās, tie vispirms jārastrē, 
sadalot ļoti sīkos punktiņos. Šādu – no dažāda lieluma un dažādos 
attālumos izvietotiem punktiņiem sastāvošu – reprodukciju cilvēka 
acs uztver kā pustoņu attēlu ar fotogrāfiskam attēlam raksturīgām 
toņu pārejām. Krāsaina attēla iegūšanai oriģināls ir jāsadala četru 
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pamatkrāsu CMYK (Cyan – C; Magenta – M; Yellow – Y; Black – K) rastra 
punktos. Šāda optiska sistēma kalpo pustoņu attēlu pārveidošanai 
mikrosvītrās vai punktos, ko cilvēka acs nespēj atšķirt un uztver 
kopumā kā pustoņu attēlu.

Rastrēšanu datorizēti veic rastra attēla procesors (RIP – Raster Image 
Processor). Formas izgatavojot ar datortehnoloģiju palīdzību (CtP – 
Computer-to-Plate), šie rastra punkti tiek eksponēti uz iespiedplatēm. 

Kvalitatīvu iespieddarba pirmsdrukas sagatavošanu nosaka trīs 
galvenie parametri: 

1) punkta pieaugums (dot gain);
2) kopējais krāsas pārklājums (total ink coverage);
3) rastra liniatūra (screen).

3.10. attēls. 1 – rastra punkts; 2– rastra izvietojuma leņķis; 3 – rastra 
liniatūra

Rastrs – krāsu punktu sistēma, 
sastāv no daudziem izvieto
tiem vienāda tipa elementiem, 
kas pārveido gaismas staru 
plūsmas raksturu, ko izmanto 
attēlu iespiešanai. Jēdziens 
“rastrs” ir radies no latīņu 
valo das vārda rastrum, kas 
tulkojumā nozīmē ‘kaplis’, 
un šajā gadījumā ar to tiek 
apzīmēta attēla sadalīšana 
atsevišķos punktiņos.
Rastra punkts – noteiktas 
formas krāsu laukums (aplis, 
rombs, kvadrāts utt.), kas 
veido rastra struktūru.
Rastra izvietojuma leņķis – 
leņķis starp horizontāli un 
līniju, kuru veido rastra punkti.
Rastra liniatūra – apgriezts 
attālums starp rastra punktu 
centriem.

DEFINĪCIJA

Sagatavojot iespieddarbu datorā, jāapzinās, ka tas būtiski ietekmē drukas procesu un rezultātu, 
padarot to par izcilu veikumu vai arī liekot vilties, jo sagatavošanas procesu kvalitāte ietekmē:

• papīra apdrukājamību (printability);

• virzībspēju (runnability). 
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Apdrukājamība ir reālā attēla vizuālā kvalitāte. Parasti galvenais kritērijs ir drukātā attēla atbilstība 
oriģinālam, bet iespējams arī cits mērķis, piemēram, panākt kādu īpašu efektu. Vairāki parametri 
– punkta pieaugums, krāsas blīvums, nesakritība u.  c. – ir precīzi izmērāmi vai nosakāmi. Ja attēlu 
apstrāde netiek veikta atbilstoši konkrētā papīra prasībām, tad, piemēram, izmantojot nekrītotu 
papīru, visticamāk, attēli iznāks tumšāki nekā gaidīts, attēlu tumšajās vietās būs zudušas detaļas un 
kontrasts, kā arī krāsas nebūs pietiekami tīras un spodras, jo tieši uz nekrītota papīra iespiesta attēla 
kvalitāti visbūtiskāk ietekmē punkta pieaugums, izvēlētā rastra liniatūra un veids. 

Virzībspēja raksturo konkrētā darba drukas procesa norisi. Tā ietver papīra un drukas procesu 
mijiedarbību, kā arī nosaka papīra loksnes virzības stabilitāti iespiedmašīnā un krāsas nostiprināšanās 
stabilitāti. No tā atkarīgas tādas drukas procesa problēmas kā krāsas smērēšanās un atspiešanās, 
kas var rasties iespieddarbu apstrādes posmā, piemēram, iesiešanas procesos. Dažādi papīri atšķirīgi 
absorbē krāsu, tādēļ arī iespiešanai izmantotais krāsas daudzums tiem būs dažāds. Pārāk liela krāsas 
padeve uz papīra var radīt virkni problēmu – ilgāku žūšanu, krāsas smērēšanos un atspiešanos 
iespiešanas vai apstrādes laikā. Virzībspēju no repro parametriem galvenokārt ietekmē kopējais krāsas 
pārklājums, katras atsevišķas CMYK krāsas pārklājums un līdzsvars starp kopējo krāsas pārklājumu un 
piesātinājumu.

Četrkrāsu drukā viens uz otra tiek iespiesti četru krāsu rastri. Lai katrs no tiem tiktu nodrukāts precīzi 
vajadzīgajā vietā, uz iespiedloksnes malām katrā no krāsām tiek drukātas dažādas līnijas un krusti 
krāsu rastra sakritības kontrolei. Drukas procesā šai sakritībai ir jābūt pilnīgi precīzai, citādi attēls 
izskatīsies vairāk vai mazāk izplūdis.

Tradicionālā lineārā rastra punktu izmērs mainās no vismazākā (1%) līdz vislielākajam (100%) rastram, 
tā radot pustoņu attēlu iespaidu. Krāsu toņu dažādību panāk, izmantojot dažāda izmēra punktus. 
5% pārklājumā rastra punkts būs pavisam sīks un tikai ļoti viegli ietonēs papīru attiecīgā krāsā. 50% 
pārklājumā punkti noklās pusi papīra virsmas, radot vidēju jeb pustoni. 100% pārklājumā punkti 
savstarpēji pilnīgi saplūdīs, un visa materiāla virsma būs pilnībā apdrukāta, iegūstot piesātinātu toni. 
Šādā piesātinātā toņa laukumā attēla detaļas nav saskatāmas, jo tās ir redzamas tikai tad, ja starp 
rastra punktiem ir neapdrukāti laukumi. Tā kā CMYK procesā ofseta krāsas nav sedzošas, papīram ir 
piektās krāsas loma. Taču tas iespējams tikai tad, ja rastrs ir atvērts, tas ir, rastra punkti savā starpā 
nesaplūst un papīra virsma starp krāsu punktiem un paši krāsu punkti ataino attēlu spilgti un detalizēti.

Lineārajā rastrā, ko sauc arī par AM jeb amplitūdas modulācijas rastru (AM – Amplitude Modulation 
Raster), punkti tiek izvietoti līnijās. Šo līniju blīvumu sauc par rastra blīvumu jeb liniatūru un to izsaka 
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ar lpi (līniju skaits collā) vai l/cm (līniju skaits cm). Jo rastra liniatūra ir 
lielāka, jo atsevišķi tā punkti ir grūtāk saskatāmi un iegūtais attēls – 
detalizētāks. Uz papīra nodrukātais krāsas punkts atveido konkrētu 
krāsu, bet, visiem punktiem summējoties, veidojas attēls. Lineārajā 
rastrā katra CMYK krāsas punktu līnija tiek novietota savā – no citas 
krāsas atšķirīgā leņķī. Krāsas toņa izmaiņas panāk, mainot punktu 
izmēru. Apgabalā ar mazākiem punktiem attiecīgā krāsa būs gaišāka 
un otrādi. CMYK krāsu punktiem savstarpēji pārklājoties, tiek radītas 
jaunas krāsas. Šo citu krāsu ilūzijas rodas arī tad, ja rastra punkti 
atrodas ļoti tuvu.

Lineārā (AM) rastrēšana 
– re gulāra, attēlu u. c. 
iespiedelementu rastrēšanas 
metode, ko raksturo 
iespiedelementa laukuma 
izmaiņas pie nemainīga 
izvietojuma soļa. Rastra 
elementu centri atrodas 
vienādā attālumā viens no 
otra, veidojot regulāru režģi.

DEFINĪCIJA

Lai izvairītos no rastra struktūras deformācijas, kas izpaužas muarē (moiré) efekta veidā, katras krāsas 
rastra punkti tiek izvietoti noteiktā krāsu rastra punktu/līniju pagrieziena leņķī, ko reglamentē DIN 
16547 standarts (Y – 0˚; C – 15˚; M – 75˚; K – 45˚).

Stohastiskajā rastrā, ko dēvē arī par FM jeb frekvences modulācijas rastru (FM – Frequency Modulation 
Raster), visu punktu izmērs ir vienāds. Šie ļoti sīkie punkti (10−30 µm) tiek izvietoti izkliedēti, un to 
daudzums attēla tumšajos un gaišajos laukumos atšķiras. Tumšajos laukumos ir ļoti daudz rastra 
punktu, bet gaišajās vietās to skaits ir neliels. Stohastiskā rastra galvenā priekšrocība ir spēja reproducēt 
ļoti smalkas detaļas, neradot muarē efektu.

3.11. attēls. Lineārais rastrs 3.12. attēls. Muarē defekts



8080

3. NODAĻA
IESPIEDDARBU SAGATAVOŠANA (PIRMSDRUKA) 3.

1.

Mūsdienās arvien biežāk izmanto jaunu rastra veidu  − hibrīdo 
rastru −, kurā ir apvienots lineārais (AM) un stohastiskais (FM) 
rastrs. Stohastisko rastru parasti izmanto attēla gaišajos, bet lineāro 
rastru – tumšajos apgabalos un toņos. Šī metode ļauj ar augstākas 
izšķirtspējas palīdzību iegūt smalkāku attēlu detalizāciju un uzlabot 
kopējo iespieddarba kvalitāti.

Liela nozīme ir izšķirtspējai, jo datorā rastra punktus veido sīksīki 
punktiņi jeb pikseļi, kuru proporcionālais skaits nosaka izvades 
izšķirtspēju. Izšķirtspēju izsaka dpi (dots per inch  − punktu skaits 
collā) vai ppi (pixels per inch − pikseļu skaits collā). Darbam ar smalku 
rastra liniatūru nepieciešama augsta izšķirtspēja. Jo lielāka ir rastra 
liniatūra, jo lielākam jābūt pikseļu skaitam, savukārt stohastiskajam 
rastram tā sīko rastra punktu dēļ parasti ir nepieciešama daudz 
augstāka izšķirtspēja.

Stohastiskā (FM) rastrēšana 
(no grieķu stochasis 
‘minējums’) – neregulāra, 
bet vizuāli viendabīga (bez 
manāmiem sabiezējumiem 
un retinājumiem) novilkuma 
iespiedelementu struktūra. 
Atbilstoši oriģināla krāstoņiem 
mainās kā rastra elementu 
laukums (pustoņos un ēnās 
veidojas konglomerāti – 
formas un laukuma ziņā 
vienādi savstarpēji saskarošies 
iespiedelementi), tā arī 
biežums.

DEFINĪCIJA

3.13. attēls. Stohastiskais rastrs 

Attēla izšķirtspēja – lielums, 
kas norāda digitāla attēla 
pikseļu blīvumu, resp., to, 
cik attēls ir detalizēts. Mēra 
pikseļos uz collu (ppi).

DEFINĪCIJA

Rastra punkta pieaugums (dot gain) jeb palielināšanās ir parādība, ar ko sevišķi jārēķinās, apdrukājot 
nekrītotu papīru, uz kura tas būs lielāks, jo šī papīra virsma ir raupjāka un labāk uzsūc krāsu. Punkta 
pieaugums notiek vairākos iespiedprocesa posmos. Vispirms digitālā informācija tiek pārveidota 
punktos uz iespiedformas, kas apdrukājamo laukumu vietās pievelk krāsu un pārnes to tālāk uz ofseta 
gumiju, no kurienes tā nonāk uz papīra. Katrā no posmiem punkta diametrs nedaudz palielinās, beigās 
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radot krāsas punkta izplūdumu. Tādējādi rodas zudumi novilkumā 
(īpaši tā tumšajos apgabalos) un detaļu precizitātē, visbiežāk 
tiem kļūstot tumšākiem un pelēcīgākiem. Šis faktors jāņem vērā, 
sagatavojot iespieddarbu. Agrāk punkta pieauguma kompensāciju 
bija veikt sarežģīti un tā bieži bija neprecīza, taču mūsdienās, 
izvēloties katrai papīra šķirnei atbilstošu korekciju, to var veikt ļoti 
precīzi.

Dot gain – iespiedelementu 
apjoma pieaugums – rastra 
punktu palielināšanās uz 
novilkuma salīdzinājumā ar 
tā izmēru uz iespiedformas. 
Rastra punkta apjoma 
pieaugums var būt gan 
mehānisks, gan optisks. 
Skaitliski rastra punkta 
izplūdumu mēra %.

DEFINĪCIJA

3.14. attēls. Rastra punkta pieaugums uz novilkuma: 1 – baltās gaismas krītošais 
stars; 2 – baltās gaismas atstarotais stars; 3 – krāsains atstarotais stars; 4 – papīrs

3.15. attēls. Ekspozīcijas ietekme uz rastra punktu, kopējot uz iespiedformas
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UZDEVUMI

4. uzdevums. Paskaidrojiet rastru izmantošanas nepieciešamību poligrāfijā!

1) Kas ir rastrs?

2) Kādiem mērķiem poligrāfijā kalpo rastrs?

3) Kuros poligrāfijas tehnoloģiskajos procesos rastru lieto?

4) Kādus rastrus visbiežāk lieto poligrāfijā?

5) Kāda ir lineārā (AM) rastra amplitūda, un kāda ir tā frekvence?

6) Kādi ir lineārā (AM) rastra rastrēšanas leņķi?

7) Kāpēc lineārajam (AM) rastram nepieciešami rastrēšanas leņķi?

8) Kas ir lineārā (AM) rastra liniatūra?

9) Kāda ir lineārā (AM) rastra liniatūras mērvienība?

10) Kāda ir stohastiskā (FM) rastra amplitūda, un kāda ir frekvence?

11) Kuram rastram veidojas muarē?

12) Kādas ir stohastiskā (FM) rastra priekšrocības salīdzinājumā ar lineāro (AM) rastru? 

5. uzdevums. Nosauciet rastru veidus un to pozitīvās un negatīvās īpašības!

3.1.7. ICC KRĀSU PROFILI

Ja iespiedprocess ir stabils un kalibrēts, tad būtiskākās drukas kvalitātes atšķirības ir saistītas tieši ar 
atšķirīgu papīra veidu izmantošanu. Nepareizas punkta pieauguma kompensācijas sekas ir tumši un 
izplūduši attēli, tādēļ noteikti jāizmanto gan atbilstoši ICC profili, gan pareizas kompensācijas līknes 
CtP iekārtā, gan jānodrošina optimāla to mijiedarbība.

ICC profili palīdz attēlus atveidot vienādās krāsās jebkurā izvadierīcē vai informācijas nesējā  − 
monitorā, krāsu novilkumā vai galarezultātā uz papīra. Lielākoties cilvēki pat nenojauš, ka šie profili tiek 
lietoti, piemēram, monitorā, televizorā vai fotoaparātā. Iespiedpapīru profili pielāgo attēlu atbilstoši 
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specifiskajām papīra īpašībām. ICC profilu iesākumi meklējami 
1993.  gadā. Virkne uzņēmumu, kam rūpēja krāsu datu apmaiņas 
vienkāršošana grafiskajā dizainā, izveidoja ICC, kas ir pamatā ICC 
zināšanu kopumam. ICC profili ir ļoti rūpīgi izstrādāti, un tiem ir 
liela nozīme iespiedprodukcijas kvalitātes uzlabošanā. Ikvienam 
ražošanas plūsmā iesaistītajam precīzi jāveic krāsu vadība visos 
attēla ciklos: no skenera vai digitālā fotoaparāta līdz monitoram, no 
monitora līdz krāsu novilkumam un no krāsu novilkuma līdz ofseta 
iespiedmašīnai.

ICC profilu lietošana ir ļoti svarīgs aspekts, jo mūsdienās galvenās 
repro procesos veicamās korekcijas ir iekļautas ICC profilos. ICC 
profilu pamatvērtības un būtiskākie iestatījumi rīcībai ar punkta 
pieaugumu, kopējo krāsu pārklājumu u. c. ir pieejami ikvienam, kurš 
rada sev nepieciešamo profilu. 

ICC krāsu profili – 
starptautiskā krāsu 
konsorcija (International 
Color Consortium) 20. gs. 
90. g. beigās izstrādāta un 
standartizēta krāsu apstrādes 
sistēma, ar kuras palīdzību 
var aprakstīt datus jebkurai 
ierīcei, kas strādā ar krāsām, 
– skenerim, digitālajai 
fotokamerai, monitoram, 
izvadierīcei (iespiedmašīnai, 
printerim).

DEFINĪCIJA

Tas nozīmē, ka vienam papīra veidam var būt vairāki profili ar vairāk vai mazāk specifiskiem 
parametriem un lielāku vai mazāku pielāgojumu dažādiem iespiešanas veidiem. Pastāv dažādi ICC 
profilu veidi, piemēram, ievades (input) profili fotoaparātiem un skeneriem, ekrāna profili monitoriem 
un izvades (output) profili krāsu novilkumu izgatavošanai un drukas iekārtām. Šajā mācību līdzeklī 
vairāk uzmanības tiek pievērsts tieši izvades profiliem papīram. Katram konkrētam papīra veidam 
ir paredzēti speciāli izvades ICC profili, tādēļ nepieciešams saprast mainīgos pamatlielumus, ko var 
iestatīt pieejamajiem ICC papīra profiliem. Iespieddarbu ražošanas ķēdē jāzina un pareizi jāveic trīs 
soļi:

1) kalibrācija (calibration);

2) aprakstīšana (characterisation);

3) krāsu pārveide (conversation).

Ja monitors nebūs pienācīgi kalibrēts, tas rādīs krāsas nepareizi. Ja, 
vadoties pēc attēla monitorā, tiks veikta attēla krāsu pielāgošana, 
tās, visticamāk, netiks pareizi attēlotas. Ar iespiedindustrijā 
izmantojamo iekārtu kalibrēšanu saprot izvēlētā operacionālā 
stāvokļa uzstādīšanu un tā nemainīguma nodrošināšanu. Piemēram, 
monitoru kalibrē, izmantojot speciālu programmnodrošinājumu un 

Kalibrācija – ideāla sistēmas 
iestatījumu noregulēšana.

DEFINĪCIJA
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attiecīgas mērierīces – kolorimetrus –, ar kuriem uzstāda fizikālos parametrus: baltā balansu (white 
point), kontrastu un spilgtumu. Ofseta iespiedmašīnas kalibrēšanā ietilpst precīzu parametru – punkta 
pieauguma, krāsu rādījumu (colour readings), pelēkā balansa u.  c. – noregulēšana. Iespiedprocesa 
laikā šie parametri jākontrolē, lai garantētu, ka to rādījumi paliek pieļaujamajā diapazonā. Mūsdienās 
tam bieži izmanto ISO 12647 standartu. Stabilas kvalitātes nodrošināšanai monitoru un iespiediekārtu 
kalibrācija jāveic regulāri. 

Aprakstīšana nozīmē attiecīgu ICC profilu izveidi un analīzi, nosakot, kā informācijas nesēji (monitors 
vai papīrs) maina krāsu, salīdzinot ar standartā noteikto. Ofseta drukā aprakstīšana paredz testa 
loksnes iespiešanu ar konkrētu iekārtu uz konkrēta papīra. Testa loksnei ir vairāki simti krāsu kvadrātu, 
kurus pēc tam nomēra ar spektrofotometru un rādījumus analizē ar specifisku ICC profilu izveides 
programmatūru. Šajā procesā tiek noskaidrots, kā iespiediekārta ar konkrētiem iestatījumiem uz 
konkrētā materiāla reproducē un attēlo krāsas. Rezultāts ir reālais konkrēto apstākļu ICC profils – 
pārveides tabula, kura ļauj attēla faila parametru digitālās vērtības pielāgot procesam. Papīra ICC profilā 
tā iestatījumus izmanto, RGB attēlu pārvēršot CMYK attēlā. Pirms iespiedprodukcijas izgatavošanas 
uzsākšanas jāpārbauda, vai kāds no ICC profiliem atbilst izvēlētajam papīram vai arī jāizveido jauns. 

Ar krāsu pārveidi jeb konversiju saprot ICC profila veiktos pielāgojumus attēla failā, pārveidojot to 
pilnkrāsu (CMYK) dalījumā. Šo darbību var veikt, Photoshop® apstrādājot katru atsevišķu attēlu, vai arī 
paketē, izmantojot darbplūsmas programmatūru un konversācijas procesā pārveidojot iespieddarba 
dokumenta krāsu vērtības. Dokumenta sākotnējās vides krāsu vērtību iestatījumi tiek pārveidoti 
lielumos, kas izvēlētā drukas veidā uz izvēlētā papīra ļauj iegūt pareizas krāsas. Ikviena konversācija 
ir failu matemātiska transformācija, un pārveidotās vai likvidētās vērtības reversā procesā vairs nav 
atjaunojamas. Konversija notiek ikreiz, kad fails tiek pārveidots pārvietošanai no viena veida iekārtas 
uz citu, piemēram, pārnesot failu no skenera vai fotoaparāta datorā. Tomēr, atverot failu monitorā, 
konversija ir virtuāla un failu neizmaina. Izmantojot Photoshop® vai līdzīgu programmnodrošinājumu, 
var pārveidot failu no RGB uz CMYK. Tādējādi tiek veikta pilnīga pārveide un iegūts attiecīgais rezultāts. 
Svarīgi ir pārliecināties, ka konkrētajā procesa posmā tiek izmantots pareizais ICC profils. Ja šāda 
pārveide ir veikta, tas jādara zināms nākamajam ražošanas plūsmas darbiniekam. Ja informācijas par 
jebkādām iepriekš veiktām izmaiņām nebūs, pastāv risks kompensāciju veikt divreiz.

ICC profils tiek veidots atbilstoši papīra īpašībām. Lietojot pareizu ICC profilu, būtu jāiegūst perfekts 
attēls, tomēr tā diemžēl nenotiek. Dažādu papīra veidu atšķirīgo īpašību dēļ iespiešanas stadijā arvien 
notiek kādas novirzes. Lai tās mazinātu, papīra ICC profilā iekļauta virkne funkciju, kas ņem vērā 
dažādus papīra parametrus. Tas ir ļoti svarīgi, jo mūsdienās ICC profili automātiski īsteno vairākas 



8585

3. NODAĻA
IESPIEDDARBU SAGATAVOŠANA (PIRMSDRUKA) 3.

1.

funkcijas, kas agrāk tika veiktas repro procesa laikā. ICC profilu izveidē un lietošanā jāņem vērā papīra 
veidam un kvalitātei atbilstoši principi un repro iestatījumi. Pareiza to izvēle ir ļoti būtiska, sevišķi, ja 
izmanto atšķirīgus papīra veidus, piemēram, nekrītotu un krītotu papīru. Tā rastra liniatūras vai krāsas 
blīvuma vērtības atšķirība starp iestatīto un reāli izmantoto var nedot paredzēto rezultātu.

IEGAUMĒ

Izvēloties papīru iespieddarbam, ir jāievēro svarīgākie parametri:

• rastra veids;

• rastra liniatūra;

• iespiedkrāsas blīvuma vērtība;

• kopējais iespiedkrāsas pārklājums;

• CtP līkņu izvēle.

Ja uzskaitīto parametru izvēle nav veikta pietiekami rūpīgi un notikusi bez speciālistu savstarpējas 
komunikācijas, ir grūti iegūt cerēto iespieddarba kvalitāti. Kritiska situācija var veidoties, ja vairākiem 
darba sagatavošanas procesā iesaistītajiem cilvēkiem katram ir savs viedoklis par nepieciešamo 
krāsas blīvumu. Ja profilam iestatīts noteikts blīvums, kas atšķiras no reālās nepieciešamās profila 
vērtības, var rasties problēmas. Šī iemesla dēļ ir precīzi jāskaidro, kādi iestatījumi ir īstie, un, iespiešanu 
uzsākot, tie jāizmanto par atskaites punktu. Protams, no šiem iestatījumiem var atkāpties, ja visas 
darba sagatavošanā iesaistītās puses par to vienojas un izprot, kāds būs rezultāts.

ICC profilu veidi. Svarīgākā ICC profila īpašība ir tā specifiskā pielāgotība konkrētajam papīram. Universāls 
profils paredzēts darbam uz attiecīgā papīra, izmantojot dažādas drukas iekārtas. Pielāgotais profils 
būs piemērots konkrētam papīram un konkrētai iekārtai. Ikvienam profilam ir noteikts vispārinājuma 
līmenis, kuru ir ļoti svarīgi zināt. Profila izmantošana vēl nenozīmē, ka viss notiks pareizi. Papīra ICC 
profilu iestatījumi atbilst videi, kurā tie izveidoti. Jebkura novirze no attiecīgajiem parametriem padarīs 
kompensāciju neprecīzāku, un rezultāts vairs nebūs simtprocentīgi prognozējams.

Profili var būt vispārīgāki vai specifiskāki – atkarībā no papīra veida (krītots, viegli krītots, nekrītots), tā 
virsmas apstrādes, gramāžas u. c.; iespiedprocesa un tā kalibrēšanas, CtP stāvokļa un iestatījumiem, 
formas parametriem, ofseta gumijas, krāsas u. c. Šie parametri ir iekļauti ISO 12647 standartā, bet 
zināmas atkāpes iespējamas pat tad, ja tie ir noteikti un tiek kontrolēti, lai arī ISO standarts paredz 
zināmas pielaides. Izpratne par pieļaujamām novirzēm no pamatstāvokļa balstās uz zināšanām par 
iespieddarbu izgatavošanu, tādēļ jau no paša sākuma visiem procesā iesaistītajiem ir būtiski vienoties 
par vajadzīgo rezultātu un to, kādas novirzes no apstiprinātā parauga ir pieļaujamas. Nepieciešama 
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izpratne par to, kā izvēlētais profils darbosies konkrētos drukas apstākļos. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, 
kad profili darba sagatavošanai tiek izgatavoti citā uzņēmumā un tipogrāfija iespiešanai saņem jau 
gatavus CMYK failus.

Nepastāv strikta papīra ICC profilu klasifikācijas sistēma, bet aptuveni var noteikt šādas kategorijas:

• universālie profili, kas piemēroti konkrēta papīra veida drukāšanai dažādās ofseta iespiedmašīnās 
(ja profili izgatavoti ISO sertificētos apstākļos, process būs precīzāks);

• daļēji pielāgotie profili, kas ļauj dažādām iespiedmašīnām un konkrētam papīram paredzēto 
profilu izmantot dažādās iespiedmašīnās darbam ar konkrētu papīru (ja profili ir izgatavoti 
ISO sertificētos apstākļos, process būs precīzāks);

• konkrētai iespiedmašīnai un konkrētam papīra veidam paredzētais profils, kas piemērots 
darbam ar noteikta veida papīru uz konkrētas iespiedmašīnas; 

• 100% pielāgotais profils, kas ir piemērots konkrētai iespiedmašīnai un konkrētam papīram; 
konkrētas iespiedmašīnas un konkrēta papīra profils apvienojumā ar attiecīgā iespieddarba 
pielāgojumiem (papildus īpaši konkrētajiem parametriem profils ir pielāgots arī specifiskām 
prasībām vai attēliem).

Jo profils vairāk pielāgots, jo precīzāk tas koriģē novirzes. Jo profils vispārīgāks, jo vairāk jāizmanto 
citi koriģēšanas līdzekļi, piemēram, jāizgatavo paraugnovilkums vai jāpaļaujas uz iepriekšējo 
pieredzi. Jāatceras, ka monitorā redzamais attēls nerada pareizu iespaidu, jo tajā netiek ņemti vērā 
tie iespieddarba izgatavošanas posmi, kas tiks veikti turpmākajos procesos. Rekomendējams, cik 
vien iespējams, izmantot pielāgotos profilus, bet drošai vispārīgo profilu izmantošanai testēt, kā tie 
darbojas, un pārliecināties, ka tiek sasniegts gaidītais rezultāts. Svarīgi atcerēties, ka universālā profila 
izmantošana nebūt nenozīmē zemāku kvalitāti, tā tikai padara sarežģītāku rezultātu prognozēšanu. 
Gala lēmums par izmantojamo profilu jāpieņem tipogrāfijā, jo profila lietošanas mērķis ir iespiedvides 
salāgošana ar konkrēto papīru.

ICC profili ir izstrādāti dažādiem lietošanas apstākļiem, un gan profilu izstrādei, gan lietošanai ir 
iespējami vairāki izvēles varianti. Profilā pastāv vairākas iespiedmašīnas un CtP parametru izvēles 
iespējas:

• rastra liniatūra;

• pretspiediena uzstādījums;

• krāsas blīvuma rādītājs;

• papīra veida kompensācija CtP iekārtā.
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Veidojot profilu ar mūsdienīgu profilu izveides programmatūru, iestatījumu iespēju ir vairāk:

• kopējais krāsas pārklājums (TIC) procentuālā sadalījumā un tas, kā tas tiks sasniegts, izmantojot 
vieglu, vidēju vai augstu GCR/UCR līmeni;

• OBA kompensācija; neitrāli pelēkā iestatīšana; uztveres (perceptual) vai relatīvās kolormetriskās 
pārveides sākotnējais iestatījums pēc noklusējuma;

• profila izveidei izmantojamais bitu daudzums. Iestatījumu izvēle jāveic piesardzīgi, jo tie būs daļa 
no reālā repro procesa, piemērojot darbu noteiktām papīra īpašībām.

Pēc tam, izmantojot profilus faktiskajai pārejai no RGB uz CMYK krāsu dalījumu, pastāv izvēles iespēja, 
kā galarezultātā rīkoties ar krāsu toņiem, kas neietilpst CMYK krāsu telpā: uztveres kolormetriskā 
pārveide; relatīvā kolormetriskā pārveide; relatīvā kolormetriskā pārveide ar melnā punkta 
kompensāciju. Visi šie iestatījumi ir būtiski un var ietekmēt gatavā iespieddarba kvalitāti. Turklāt 
galarezultātu bieži ietekmē tieši dažādās iestatījumu izvēles šajā procesa posmā.

Kad ICC profils izvēlēts, lai pārliecinātos, ka viss izdarīts pareizi, pirms 
darba nodošanas iespiešanai jāizgatavo krāsu paraugnovilkums. 
Parasti tam izmanto digitālās drukas iekārtas, kuras pielāgo tā, lai 
iegūtu izvēlētajam papīram atbilstošu iespieddarba izskatu. Bieži vien 
atbilstoša pārbaude ir iespējama arī monitorā (soft proof on screen). 
Vislabāk testa druku ir veikt uz tirāžas papīra un izmantojamās 
iespiedmašīnas, iegūstot ideālu paraugu repro iestatījumu pēdējai 
koriģēšanai un garantējot, ka iespieddarbs atbildīs iecerēm. Tas var 
likties dārgi, tomēr, lielās tirāžās drukājot apjomīgus darbus, var 
izrādīties rentablākais risinājums. Šī metode samazina kļūdu risku 
un nepieļauj pārpratumus, kas var rasties, pārbaudot un apstiprinot 
ar citām metodēm izgatavotos paraugnovilkumus. 

Krāsu paraugnovilkums – 
krāsu attēla iegūšana 
kontroles nolūkā uz materiāla 
nesēja vai krāsu monitora. 
Izšķir analogos (rastrētus), 
pustoņu (di gitālos) un ekrāna 
paraugnovilkumus.

DEFINĪCIJA
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6. uzdevums. Paskaidrojiet, kādam papīra veidam/iespiedmašīnai var izmantot nosauktos ICC profilus!

ICC profila veids Pielietojamība

Universālie profili

Daļēji pielāgotie profili

Konkrētai iespiedmašīnai un 
konkrētam papīra veidam 
paredzētais profils

100% pielāgotais profils

3.1.8. SAGATAVOTĀ ELEKTRONISKĀ MAKETA KONTROLE

Lai digitālo RGB attēlu varētu nodrukāt, tas jāpārveido četrās CMYK krāsās, kuras, ja vien būs pareizā 
proporcijā, varēs attēlot visus drukājamos toņus un to pārejas. Mūsdienās jau attēla skenēšanas laikā 
var izvēlēties, vai to digitalizēt uzreiz kā CMYK vai skenēt un visā iespieddarba sagatavošanas procesā 
datorā izmantot RGB attēlu, to pārveidojot tikai beigu posmā.

Attēla krāsu dalījums ir tā sadalīšana četrās pamatkrāsās, lai to varētu atkal “salikt kopā”, iespiežot uz 
papīra visās oriģināla krāsās un toņos. Katra no krāsām ir caurspīdīga, un, ja krāsu punkti ir pareizi 
nodrukāti viens uz otra, dažādās nokrāsas saplūdīs, veidojot krāsainu attēlu. Tomēr šis process prasa 
pārdomātu rīcību un uzraudzību. Tā kā četru krāsu punkti tiek drukāti viens otram virsū, ir iespējami 
gadījumi, kad katrā slānī tiek izmantoti 100% krāsas, radot 400% nodrukāto krāsu procentuālo 
daudzumu jeb kopējo krāsas pārklājumu. Nodrukājot šādi sagatavotu iespieddarbu, tiks iegūti zemas 
kvalitātes izplūduši attēli ar samazinātu krāsas blīvumu attēla tumšajās vietās. Pārāk lielais krāsas 
daudzums var radīt krāsas izsmērēšanos un palielināt tās žūšanas laiku.

3.16. attēls. Iespiedkrāsas kopējās padeves kontroles elementi uz iespiedloksnes
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Lai krāsas daudzums uz papīra nebūtu pārmērīgs, pirms krāsu dalīšanas jānorāda maksimālais 
iespējamais krāsas pārklājums izmantojamajam papīram un iespiešanas tehnoloģijai. Pieņemot, ka 
iespiedmašīna ir kalibrēta, iespieddarbs pareizi sagatavots un iespiedforma nevainojami izgatavota 
nepārklātajam papīram iespiešanai tradicionālajā ofseta drukas tehnoloģijā, maksimālais iespējamais 
krāsas pārklājums nedrīkst pārsniegt 320%. Tomēr ieteicamais pārklājums ir līdz 300%, jo tikai ļoti retos 
gadījumos, palielinot pārklājuma limitu, novilkumu kvalitāte uzlabosies. Drīzāk radīsies problēmas ar 
krāsas žūšanu, atspiešanos, smērēšanos, turklāt cietīs attēla detalizācija. Norādītās vērtības ir krāsu 
kopējā pārklājuma procentuālā vērtība, kas jāiegūst uz iespiedformas un jāpārnes uz papīra.

Punkta pieauguma kompensācija un attēla digitālā apstrāde ietekmē kopējo krāsas pārklājuma 
apjomu uz novilkuma. Izplatītākie paņēmieni kopējā krāsas pārklājuma samazināšanai, nepasliktinot 
iespiestā attēla kvalitāti, ir CMYK procesa pamatkrāsu aizvietošana (UCR − Under Colour Removal) un 
pelēkās (ahromatiskās) komponentes aizvietošana (GCR − Grey Component Replacement). Kā to veikt? Ir 
zināms, ka vienādas ciāna, madžentas un dzeltenās krāsas daļas kopā veido pelēko toni. Tas nozīmē, 
ka jebkurā tonī, kas veidojas no trim pamatkrāsām, būs pelēkā sastāvdaļa. Ja krāsa veidojas no 70% 
ciāna, 50% madžentas un 50% dzeltenās krāsas (kopā 170%), tad šo trīs krāsu 50% rada tikai attiecīgās 
krāsas pelēko komponenti. Principā 3 × 50% var aizstāt ar 50% melnās krāsas, kas veidos vidēji pelēku 
toni. Pievienojot 20% ciāna (kopā 70%), var iegūt vēlamo krāsu. Kopējais krāsas pārklājums samazinās 
par 100%. Protams, visā attēlā nav nepieciešams augsts krāsas pārklājums, taču lielākoties tajā ir 
viena vai vairākas tumšas vietas. Tāpēc ar UCR/GCR kopējo krāsas pārklājumu iespējams uzturēt 
piesātinājumu, kas ir zem ieteicamā 300% līmeņa, vienlaikus panākot vienmērīgu krāsas segumu un 
izvairoties no tādām problēmām kā ilgāka žūšana, atspiešanās un krāsas smērēšanās.

Nekrītotā papīrā krāsas punkti lēnām iesūcas un palielinās. Punkta malas kļūst izplūdušas un neasas, 
krāsa zaudē spožumu. Punkta izmaiņu kompensācija ir ļoti būtiska, jo pretējā gadījumā tie neveidos 
nepieciešamo krāsas toni. Krītota virsma krāsu absorbē ātri. Pigments paliek uz krītojuma slāņa, 
bet šķīdinātāji tiek absorbēti krītojumā. Punkti palielinās tikai nedaudz, punktu malas ir asākas, un 
pigments rada augstāku krāsas spīdumu, tomēr punkta pieauguma kompensācija ir svarīga arī šajā 
gadījumā.

3.17. attēls. Rastra punkti ir lielāki nekā plānots, jo tiem nav veikta nekrītotam 
papīram nepieciešamā punkta pieauguma kompensācija
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Zināšanas un pieredze bieži vien ir būtiskākais faktors, veicot labāko apdrukājamā materiāla izvēli un 
izmantojot tā īpašības vēlamā rezultāta sasniegšanai, taču var noderēt arī laba attēlu klasifikācijas 
sistēma. No papīra izvēles viedokļa var izmantot šādu attēlu klasifikāciju:

• tumši, smagi attēli ar 100% vai tam tuvu pārklājumu;

• vidēju toņu attēli, kuros lielākā daļa krāsu ir vidējā daudzumā;

• viegli, gaiši attēli ar minimālu krāsu pārklājumu;

• tīru toņu pilnkrāsu attēli;

• “netīrāki” pilnkrāsu attēli, kuros krāsām ir liels ahromatiskās komponentes īpatsvars;

• augsta kontrasta un izšķirtspējas attēli;

• zema kontrasta un izšķirtspējas attēli;

• attēli ar sīku detalizācijas pakāpi vai attēli, kuros nav sīku detaļu vai to ir ļoti maz;

• spilgti, spīdīgi attēli, kas satur, piemēram, metāliskus, hromētus, zelta u. tml. toņus.

Lielākajā daļā darbu sastopamas divu vai pat vairāku uzskaitīto attēlu veidu pazīmes, kuru ievērošana 
atvieglos to sagatavošanu drukai, pasargās no nepatīkamiem pārsteigumiem un ļaus pārvarēt 
problēmas, pievēršot īpašu uzmanību visam attēlam vai atsevišķām tā daļām.

3.18. attēls. Punkta pieaugums ir kompensēts atbilstoši nekrītotam papīram. 
Punktiem ir pareizais izmērs

3.19. attēls. Punkta pieauguma kompensācija veikta atbilstoši krītpapīra prasībām. 
Šiem punktiem arī ir pareizais izmērs

• Iespiešana uz papīra lielā mērā samazina attēla krāsu 
daudzumu, tomēr, ja sākotnējā failā ir plašākā iespējamā krāsu 
telpa, galarezultātā iespiesto krāsu daudzumu ir iespējams 
palielināt.

• Attēla izšķirtspēja ppi jāsaglabā divas reizes lielāka par 
rekomendējamo rastra liniatūru.

IEGAUMĒ
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7. uzdevums. Nosauciet četrus faktorus, kas ietekmē kvalitatīvu iespieddarba pirmsdrukas 
sagatavošanu, kas, savukārt, būtiski ietekmē drukas procesu un rezultātu!

3.2. DARBA PLŪSMA UN KRĀSU VADĪBA

Pateicoties jaunajiem darba procesiem un darbu plūsmas sistēmām, iespieddarbu sagatavošanas 
laiks poligrāfiskās produkcijas ražošanā ir ievērojami saīsinājies. Tas rada pilnīgi jaunus izaicinājumus: 
procesa vadību un kontroli, kā arī labākā iespējamā izejmateriāla izvēli. Ir ļoti svarīgi, lai katra 
atsevišķa uzdevuma izpildes kvalitāte un informācija par papīra ietekmi uz galarezultātu vienotajā 
darba plūsmā nepazustu. Ražošanas procesā ir vairāki posmi, kuros materiāls tiek secīgi nodots no 
posma uz nākamo. Katrā posmā ir skaidri noteiktas un izšķirīgi svarīgas prasības, kurām jātiek precīzi 
nodotām tālāk. Ir dažādas darba plūsmas sistēmas, kas radītas, lai repro un drukas nodaļas varētu 
izveidot nepieciešamo darba failu. Šīs sistēmas var būt savrupas vai integrētas un savienotas ar 
ražošanas plūsmas ārējiem posmiem – no idejas līdz gatavam iespieddarbam vai pat patērētājam. Lai 
galarezultātā saņemtu vēlamo kvalitāti, ir svarīgi saprast un noteikt prasības katram darbības solim. 
Repro un drukas iekšējie procesi ir ļoti svarīgi, un ikvienam ražošanas procesā iesaistītajam ir jāzina un 
jāievēro prasības, kas tiek izvirzītas ienākošajiem materiāliem. Lai nodrošinātu dažādu papīra veidu 
un papīra īpašību iekļaušanu darba plūsmā, ir radīti daži ļoti labi rīki, no kuriem svarīgākie ir ISO 12647 
standarts “Iespiedtehnoloģiju procesu kontrole pustoņu krāsu dalījumu, krāsu paraugnovilkumu un 
produkcijas izgatavošanā”, ICC profili un CtP. Pareizai to izmantošanai ir jāizprot vairāki pamatprincipi 
un darbā ar tiem soli pa solim atbilstoši pareizi jārīkojas. 

• Attēlu vislabāk ir uzturēt RGB režīmā, cik vien ilgi iespējams, un 
pārveidot to CMYK tikai apstrādes procesa pēdējā solī.

• Daļēji faila formāts ir atkarīgs no izmantojamās 
programmatūras, taču tiek rekomendēts izmantot failus, kas 
saglabā pēc iespējas pilnīgāku informāciju. 

• Ja iespiešanai sagatavotā attēla gala izmērs tiek palielināts, 
jāpārliecinās, vai tam saglabājas augsts izšķirtspējas līmenis 
ppi. 
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Darba plūsmas krāsu vadība (menedžments) nozīmē augstākā iespējamā līmeņa standartizāciju, ko 
panāk, regulējot parametrus, kas dažādiem produkcijas veidiem ir atšķirīgi. Paši būtiskākie mainīgie 
parametri ir attēla un izmantojamā papīra veids, un ir skaidri jāzina, kurā brīdī ražošanas procesā un 
kādā veidā tas ir jāņem vērā. Darba plūsmas un krāsu vadības galvenās sastāvdaļas ir labi noregulēts 
ražošanas process, piemēram, atbilstoši ISO 12647 standartam; krāsu vadības rīki – kompensācijas 
līknes vai ICC profili; darbu plūsmas sistēma vai process vienotā sistēmā vai arī noteiktu darbu procesu 
kopums. 

Paralēli datoru un programmatūras attīstībai divas svarīgākās izstrādes ir industriālās drukas standarta 
ISO 12647 un ICC profilos izmantotās kopējās krāsu telpas CieLab attīstība. ISO 12647 standarts definē 
krāsu vadības pamatnosacījumus, bet ierobežo iestatījumus līdz pieciem noteiktiem papīra tipiem un 
nesatur nekādas ziņas par pašu krāsu vadību. ICC profili definē to, kā dažādos informācijas nesējos 
tiek vizualizētas un attēlotas krāsas un ļauj tās pielāgot atbilstoši katram informācijas attēlošanas 
veidam, taču ICC profili nenosaka pašu procesu vai darba plūsmu. Šis apstāklis padara tos par labu 
attēlu pielāgošanas instrumentu konkrētiem papīra veidiem. Mūsdienās vairums tipogrāfiju izmanto 
noteiktas darba plūsmas sistēmas, kuru mērķis ir padarīt visu ražošanas procesu pēc iespējas precīzāku 
un raitāku. Darba plūsma var ietvert arī ISO 12647 standartu un ICC profilus, bet katrā tipogrāfijā tā 
var tikt veidota atšķirīgi.

3.20. attēls. Darba plūsma un krāsu vadība: 1 – attēla ievade; 2– ievades iekārtas RGB profils; 3 – 
monitora profils; 4 – attēla korekcijas; 5 – papīra ICC profili izvades dalījumam; 6 – konvertēšana 
uz izvades iekārtu; 7 – papīra kompensācijas līknes; 8 – iespiešana atbilstoši ieteikumiem; 9 – 
iespieddarbs
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• Attēlu var saglabāt divās dažādās krāsu telpās – RGB vai CMYK. 

• Pārveidi no vienas krāsu telpas otrā var veikt dažādos 
iespieddarba sagatavošanas procesa posmos, bet galīgā pāreja 
uz CMYK krāsu telpu notiek CtP. 

Kad fails ir sagatavots, loksnes izklājums apstiprināts un izveidots, loksnes izklājuma failu sagatavo 
iespiešanai, iegūstot drukas failu. Drukas failu var izdrukāt digitāli ar lāzera vai strūklu printeri, bet, 
ja tas tiks iespiests ofsetā, tad CtP ražošanas posmā tas beigs savu digitālo pastāvēšanu. CtP posms 
sastāv no RIP un formu izgatavošanas. RIP digitālo informāciju konvertē tā, lai to varētu izmantot 
formu izgatavošanā (sk. 3.2. nodaļu).

IEGAUMĒ

Lai attēlu pārnestu uz četrām iespiedformām, CtP formu izgatavošanas iekārtās tiek izmantots lāzers, 
ar kura palīdzību tiek izgatavotas ofseta iespiedmašīnā izmantojamās iespiedplates: pa vienai – katrai 
no pilnkrāsu CMYK krāsām.

Darba plūsmas CtP stadijā var veikt pēdējos attēla repro pielāgojumus jeb kompensācijas, jo uz 
izgatavotās formas nekādas izmaiņas vairs nebūs iespējamas. Uz formas attēli tiek fiksēti, un vienīgā 
iespēja tos mainīt ir izgatavot jaunas formas. Visi attēla un repro iestatījumu pielāgojumi ir jāveic līdz 
CtP stadijai vai arī jāparedz to daļējs vai pilnīgs regulējums, izmantojot CtP iestatījumus. Šajā stadijā 
tiek veikta punkta pieauguma kompensācija. Svarīgi, ka mūsdienās gandrīz visos CtP ir tā sauktā 
kompensācijas līkņu kopa vai papīra veidu iestatījumi, kas veic attēlu pielāgošanu atbilstoši kādam 
no pieciem ISO standartā iekļautajiem papīra veidiem, un ir iespējams izveidot punkta kompensācijas 
līknes, kas domātas tieši konkrētai iespiedmašīnai. Ja netiek piemēroti citi iestatījumi, visiem attēliem 
automātiski tiek pielāgota izvēlētajam papīra tipam atbilstošā kompensācija.

Papīra veida iestatījums apvienojumā ar ICC profilu nosaka repro procesa kvalitāti. Tas nozīmē, ka 
izmantojamā papīra veids ir jāzina pirms repro procesu uzsākšanas. Bieži tiek izmantota metode, kas 
paredz lietot CtP iestatītās iespiedprocesa kompensācijas līknes, neizmantojot ICC profilos noteikto 
punkta kompensāciju, vai arī vienkārši veicot papīram paredzēto kompensāciju atbilstoši ISO standarta 
papīra veidiem. Šajā gadījumā ICC profili veiks galīgo kompensāciju atšķirībām starp ISO standarta 
papīru un konkrēto papīra šķirni. Ieteicams pārbaudīt, kāda kompensācija tiks izmantota repro 
procesā, kā arī kur un kādā veidā tā darbosies CtP stadijā. Ja kompensācija ir veikta kādā no agrākiem 
repro posmiem, piemēram, PDF izveides laikā, noteikti jāpārbauda, kurus parametrus ietekmēs CtP 
papīra veida iestatījums.
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UZDEVUMS

8. uzdevums. Nosauciet būtiskākos krāsu vadības un darbu plūsmas mainīgos parametrus!

Krāsu vadības un darbu plūsmas 
mainīgie parametri

Krāsu vadības un darbu plūsmas mainīgo parametru 
raksturojums

3.3. IESPIEDFORMU IZGATAVOŠANA

3.3.1. ANALOGĀS IESPIEDFORMU IZGATAVOŠANAS 
TEHNOLOĢIJAS

Daudzus gadu desmitus iespiedformu izgatavošanai izmantoja analogos iespiedformu izgatavošanas 
procesus, kuru īstenošanā tika izmantots roku darbs. Attēlus analogajai reproducēšanai sagatavoja 
ar fotomehānisko, ķīmisko un fizikālo procesu palīdzību, izmantojot fototehniskās filmas, 
fotoreproducēšanas fotoaparātu, kopējamo tehniku, filmu attīstīšanas un iespiedformu apstrādes 
iekārtas. Fotoreproducēšanas procesu rezultātā ieguva fotoformu ar reproducējamā attēla negatīvu 
vai pozitīvu attēlu uz caurspīdīga materiāla – fototehniskās filmas. Fotoreproducēšanas procesi 
nodrošināja:

• nepieciešamā formāta (izmēra) attēla iegūšanu;

• četru krāsdalītu negatīvu iegūšanu no krāsaina attēla;

• pustoņu attēla pārveidošanu rastrētā attēlā;

• precīzu oriģināla atveidošanas nodrošinājumu, pārveidojot attēla gaismas, ēnas un pustoņus, 
mainot kontrastus;

• attēla gaismas gradācijas korekcijas, ko rada iespiešanas process.

Lai iespiešanas procesā pustoņu attēlu atveidotu maksimāli tuvu oriģinālam, tas jāsadala trijās 
pamatkrāsās. Krāsu dalīšanu veic ar sarkanu, zaļu un zilu krāsu dalīšanas filtru palīdzību. Krāsdalītos 
attēlus izgatavo uz panhromatiskas fotofilmas, kas ir jutīga visā redzamajā spektra zonā. Ofseta 
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iespiedtehnoloģijai papildus izgatavo krāsdalītu attēlu melnajai krāsai, iegūstot četrus melnbaltus 
negatīvus, kas atbilst subtraktīvas krāsu telpas pamatkrāsu skaitam, ko var izmantot pilnkrāsu attēlu 
iespiešanai ar CMYK krāsām. Pustoņu attēlu toņu gradācijas formēšana pilnkrāsu drukas tehnoloģijai 
notiek, izmantojot rastrus. Attēla reproducēšanas procesā ir svarīgi precīzi atveidot krāsu toņus, 
nepazaudēt to detaļas, kontūras un struktūru. Analogajā repro tehnoloģijā pustoņu attēlus rastrē ar 
projekcijas rastrēšanas vai kontaktrastrēšanas paņēmienu. Abos gadījumos tiek izmantots amplitūdas 
modulācijas (AM) rastrs. Rastrēšanu veic ar fotoreprodukcijas aparātu, kurā noteiktā attālumā no 
fotofilmas novieto rastra plati. Gaismas staru ietekmē uz fotofilmas veidojas noteikta izmēra rastra 
punkti un rastrēts attēls. Kontaktrastriem mēdz būt dažādas rastra punktu formas. Pozitīvos vai 
negatīvos rastrus izmanto iespiedformu izgatavošanai ar kontaktkopēšanas paņēmienu, eksponēšanai 
no pozitīvām vai negatīvām fotoformām. Kontaktrastrus ievieto kopējamos rāmjos ar emulsijas slāni 
pret apgaismojamās fotofilmas emulsijas slāni. Oriģināla modulētie gaismas stari iziet cauri rastram 
un krīt uz fotoformu, uz kuras veidojas dažāda izmēra punkti, kas atbilst oriģināla atsevišķo laukumu 
tonalitātei.

Iespiedformu izgatavošanai ir jāizgatavo fotoformu montāžas loksne. Montāža tiek veikta manuāli, 
process ir darbietilpīgs un prasa ļoti lielu precizitāti. Atbilstoši maketam montāžas veicējs uz caurspīdīgas 
pamatnes vajadzīgajā kārtībā izvieto un nostiprina atsevišķus teksta un attēlu fragmentus. Montāžai 
jābūt ļoti precīzai, jo drukas procesā kļūdas izlabot nav iespējams. Fotoformas montē ar emulsijas 
slāni uz augšu, lai, kopējot fotoformas un formu plates, emulsijas slāņi būtu vērsti viens pret otru un 
eksponēšanas procesā nenotiktu gaismas izkliedēšanās. Montāžas fragmenti jāpiegriež precīzi, lai tie 
uz montāžas loksnes nepārklātos. Fragmentus nostiprina ar līmi vai līmlenti.

Iespiedformu izgatavošana notiek, izmantojot kontaktkopējamo rāmi, ar kura palīdzību kopē attēlus 
no fotoformu montāžām uz formu plašu gaismas jutīgā pārklājuma. Kopēšana iespējama tikai  
mērogā 1 : 1. Pēc gaismas jutīgā slāņa izgaismošanas tiek veikta formu plašu apstrāde. Eksponēšanas 
rezultātā formu plates gaismas jutīgajā slānī veidojas slēpts attēls, ko padara redzamu, veicot 
attīstīšanu. Pēc attīstīšanas formu plati noskalo un attīstīto attēlu nofiksē, pēc tam vēlreiz skalo un 
žāvē. Pēc nožūšanas iespiedforma ir gatava.
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3.3.2. DIGITĀLĀS IESPIEDFORMU IZGATAVOŠANAS 
TEHNOLOĢIJAS

Digitālās iespiedformu izgatavošanas tehnoloģijas ļauj no datorā sagatavota elektroniska iespiedloksnes 
izklājuma bez fotoformu starpniecības iegūt drukai gatavas iespiedformas. Šīs tehnoloģijas galvenā 
priekšrocība ir darba izpildes ātrums, jo iespieddarbu izgatavošanā tieši pirmsdrukas procesi ir 
vislaikietilpīgākie.

Ir vairāki pirmsdrukas digitālo tehnoloģiju veidi:

• dators–fotoforma (Computer to Form, CtF);

• dators–iespiedforma (Computer to Plate, CtP);

• dators–iespiedmašīna (Computer to Press, CtPrint).

Visās minētajās tehnoloģijās dažādas izvadiekārtas vada atbilstošs attēlu rastrēšanas procesors – RIP. 
Pārveidotie bitu masīvi satur informāciju par krāsu dalīšanu, rastrēšanu un izšķirtspēju, kas atbilst 
kvalitātes prasībām un izvadiekārtu iespējām. Vienlaikus tās ir vadības komandas, kas tiek izmantotas 
digitālās informācijas apstrādē. Šādi izgatavota iespiedforma ir oriģināla iespieddarba maketa kopija, 
kas nodrošina:

• augstu rastra punktu asumu;

• precīzu iespiedformas piekārtojumu;

• precīzu attēla oriģināla gradāciju diapazona atveidojumu;

• mazu rastra punktu pieaugumu reproducēšanas procesā;

• īsu iespiedmašīnas sagatavošanas un piekārtošanas laiku.

CtP sistēmā ir datori, kuri apstrādā ciparu informāciju un vada to plūsmu iekārtām, lai ierakstītu 
informāciju uz formu materiāla (eksponēšanas iekārtas, formu izvadiekārtas) un formu izgatavošanai 
nepieciešamajiem materiāliem (formu plates ar dažādiem kopējamajiem slāņiem un jutību). 
Tehnoloģiju “dators–iespiedforma” izmanto ofseta, augstspieduma un fleksogrāfijas iespiedformu, 
bet tehnoloģiju “dators–iespiedcilindrs” – dobspieduma iespiedformu izgatavošanai.



9797

3. NODAĻA
IESPIEDDARBU SAGATAVOŠANA (PIRMSDRUKA) 3.

3.

3.1. tabula. CtP sistēmu priekšrocības un trūkumi

CtP priekšrocības CtP trūkumi

1. Īss iespiedformu izgatavošanas laiks 1. Lielas sākotnējās izmaksas

2. Ražošanas iekārtu, enerģijas, materiālu un 
cilvēkresursu ekonomija

2. Augstas personāla kvalifikācijas prasības

3. Darba vides un ekoloģisko procesu 
uzlabošana

3. Organizatoriska rakstura problēmas, kas 
saistītas ar gatavu iespiedlokšņu izklājumu 
izvadīšanu

Iespiedformu ieraksta kvalitāti kontrolē ar speciālu kontroles skalu – UGRA82, Plate Control Wedge, 
ciparu skalas UGRA/FOGRA Digital Plate Control Wedge for CtP u. c. – pēc šādas sistēmas:

• ekspozīcijas izvēle;

• lāzera jaudas uzstādīšana;

• plates ar kontroles elementiem eksponēšana.

Tā, piemēram, UGRA skalai ir vairāki kontroles laukumi:

• laukums izšķirtspējas noteikšanai (intensitātes un fokusa iestatīšanai);

• ģeometriskās diagnostikas laukums;

• eksponēšanas iekārtas optimālās fokusēšanas noteikšanas laukums;

• vizuālās kontroles laukums;

• rastra ķīlis.
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Ciparu testi dod iespēju novērtēt:

• sagaidāmo rastra punkta pieaugumu konkrētai formu platei, kas izgatavota ar konkrētu formu 
izgatavošanas iekārtu;

• ekspozīcijas korekciju;

• fokusēšanas precizitāti; pārbaudīt optikas caurspīdību;

• attīstītāja parametru izvēli.

3.21. attēls. Kontrolskalas Ugra Plate Control Wedge
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Iespiedformu ierakstīšanai lieto lāzeru eksponēšanas un ultravioleto lampu iekārtas. Lāzera iekārtu 
galvenie mezgli ir:

• optiski mehāniskā sistēma;

• formu plates stiprināšanas mehānisms;

• formu plates pārvietošanas mehānisms;

• optiskās vai tehniskās galviņas pārvietošanas mehānisms.

Pēc konstrukcijas formu ierakstīšanas iekārtas iedala:

• cilindriskās (iekšējais vai ārējais cilindrs);

• planšetiekārtās.

Attēla ierakstīšana tiek veikta ar vairākstaru sistēmu. Ārējā cilindra iekārtās formu plate ir novietota 
uz tāda cilindra ārējās virsmas, kurš griežas. Iekšējā cilindra iekārtās formu plate tiek novietota uz 
nekustīgas cilindra iekšējās virsmas. Iespiedformas transportēšanas sistēmā ir trīs sekcijas:

1) ievadīšanas;

2) eksponēšanas;

3) izvadīšanas.

Planšetiekārtās forma tiek nekustīgi novietota horizontālā plaknē vai arī veic kustības, kuras ir 
perpendikulāras attēla ieraksta kustībām. Formas ierakstīšanas laiks ir atkarīgs no izšķirtspējas un 
formāta.

Ultravioletās gaismas iekārtas ieraksta iespiedformas uz ultravioletās gaismas jutīgām formu platēm. 
Ultravioletais starojums no gaismas avota, pastiprināts ar atstarotāju, iziet caur lēcu optisko sistēmu 
un nonāk uz divdimensiju gaismas matricas. Matrica sastāv no 1024 × 1280 mikrospoguļiem, kuri 
atkarībā no ciparu signāla atstaro vai aiztur gaismu. Izveidotais pikseļu attēls caur optisko sistēmu 
tiek novadīts uz iespiedformas atsevišķiem iecirkņiem, pakāpeniski ierakstot attēlu. Ierakstīto attēla 
elementu savienošanu nodrošina pierīkošanas sistēma un pozicionēšanas mehānisms, kuri pārvieto 
ieraksta galviņu virs formu plates.
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3.3.3. IESPIEDFORMU PLATES UN TO VEIDI

Gaismas jutīgas formu plates izgatavo violetā, argona, zaļā vai sarkanā lāzera diožu iekārtām un 
iedala pēc ķīmiski fizikālajiem procesiem, kuri norisinās pēc starojuma iedarbības uz kopējamo slāni. 
Formu plašu gaismas jūtīgie pārklājumi var būt foto polimēru, sudrabu saturoši vai hibrīdpārklājumi.

Termojutīgās formu plates izmanto iekārtās ar infrasarkano lāzeru starojumu. Fotopolimēru formu 
plates sastāv no fotopolimerizējošās kompozīcijas, kura atsevišķu laukumu eksponēšanas procesā 
zaudē spēju izšķīst tehnoloģiskajos šķīdumos, tādējādi veidojot iespiežamos elementus. Neeksponētie 
fotopolimēra laukumi izmazgājas attīstītāja šķīdumā un veido neiespiežamos elementus. Sudrabu 
saturošās formu plates, ko izmanto ofseta drukai, ir pārklātas ar sudraba halogenīdu gaismas jutīgu 
kārtu, un to pamatne var būt no papīra, polimēriem vai metāla. Pēc eksponēšanas un gaismas jutīgā 
slāņa ķīmiskās apstrādes veidojas iespiežamie un neiespiežamie elementi.

3.22. attēls. Ofseta iespiedformu plates uzbūve

3.23. attēls. Iespiedformu plates virsmas struktūra ar vairākslāņu granulējumu:
1 – gaismas jūtīgais slānis; 2 – alumīnija pamatne; 3 – rupjie graudi; 4 – vidējie graudi; 5 – sīkie graudi 
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Hibrīdpārklājuma formu plates ir daudzslāņu struktūra, kura sastāv no sudraba halogenīdu slāņa, 
kopējamā slāņa un metāla pamatnes. Sudraba halogenīdu slānis iespiedformas izgatavošanas procesā 
pilda maskas (fotoformas) funkciju, caur kuru notiek pamateksponēšana. Formu plates ar termoslāni 
nav jutīgas pret dienas gaismu, to iespiežamie un neiespiežamie elementi veidojas infrasarkano staru 
830 nm un tiešas temperatūras iedarbības rezultātā. Eksponētie laukumi sairstot izzūd vai starojuma 
rezultātā dažādos formu plates slāņos rada mikroreljefu attēlu.

3.3.4. IESPIEDFORMU IZGATAVOŠANAS TEHNOLOĢISKĀ 
SECĪBA

Fotopolimēru formu plates ir formu materiāls ofseta drukai ar negatīvu, uz violeto lāzera diodes 
starojumu jutīgu kopējamo slāni. Formu platē ir vairāki pamatslāņi: 

• metāla pamats (alumīnijs 0,15–0,40 mm); 

• fotopolimērs ar spektrālo jutību 400–532 mkm;

• aizsargplēve.

3.2. tabula. Fotopolimēru iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība [7]

1. Eksponēšana
Lāzera staru ietekmē notiek fotopolimēru struktūras izmaiņas – 
slāņu polimerizācija – un veidojas iespiedelementi.

2. Sildīšana
Formu plates īslaicīga uzsildīšana ar infrasarkano lampu pastiprina 
iespiežamo elementu sacietēšanas procesu pēc eksponēšanas un 
pastiprina to adhēziju pret formas pamatni.

3. Mazgāšana
No plates nomazgā aizsargslāni, lai paātrinātu attīstīšanas procesu 
un izvairītos no attīstītāja piesārņošanas.

4. Attīstīšana
No formas tiek noņemti neeksponētie laukumi, un uz alumīnija 
pamatnes izveidojas neiespiežamie elementi. Pēc tam tiek veikta 
noslēdzošā mazgāšana, gumēšana un žāvēšana. 

5.
Iegūstamā attēla 
parametri

Liniatūra 180–200  lpi; gradācijas atveidojums no 3–97%; 
tirāžizturība aptuveni 250 000–400 000 novilkumu.
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Formu plates ar sudraba halogenīdu slāņiem ir jutīgas uz violetās gaismas, argona un zaļā lāzera 
starojumu vai sarkanās lāzera diodes starojumu. Plates darbojas pēc iekšējā sudraba difūzijas slāņa 
pārnešanas principa. Formu platei ir šāda uzbūve:

• metālisks (alumīnija), polimēru vai papīra pamats (biezums 0,15–0,40 mm);

• apakšējais pieņemošais slānis, kas satur attīstīšanas centrus, halogenīdu sudrabu vai sudraba 
sulfīdu un nostiprinātāju;

• vidējais barjerslānis, kas sastāv no attīstītājpastas;

• augšējais reģistrējošais slānis (sudraba haloīdu emulsijas slānis, uz kura veidojas attēls).

3.3. tabula. Formu plašu ar sudraba halogenīdu iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība [7]

1. Eksponēšana
Eksponēšanas procesā lāzera stari aktivizē sudrabu saturošās 
daļiņas neiespiežamajās vietās. Neapgaismotajās vietās formējas 
iespiedelementi.

2. Attīstīšana

Sudrabu saturošās daļiņas aktivizējas, veidojot noturīgas saites 
ar želatīnu. Neapgaismotie laukumi paliek kustīgi un difūzijspējīgi. 
Apgaismošanai nepakļautie sudraba joni difundē no emulsijas slāņa 
caur barjerslāni uz alumīnija pamatnes virsmas, formējot uz tās 
iespiedelementus.

3. Mazgāšana
Procesa emulsijas želatīna frakcija un ūdenī šķīstošais barjerslānis 
tiek pilnībā nomazgāts, veidojot uz pamatnes iespiedelementus 
sudraba nogulšņu veidā.

4.
Iegūstamā attēla 
parametri

Liniatūra līdz 250 lpi; gradācijas atveidojums no 2–98%; tirāžizturība 
aptuveni 350 000 novilkumu.

Formu plates ar hibrīdslāņiem var būt ar negatīvu vai pozitīvu gaismas jutīgo klājumu, uz tām 
informāciju var ierakstīt ar argona, zaļā lāzera gaismu vai sarkanā lāzera diodes gaismu. Formu platē 
ir šādi pamatslāņi:

• metāla pamatne (biezums 0,15–0,40 mm);

• gaismas jutīgais slānis;

• sudraba halogenīdu emulsijas slānis.

Šīs formu plates izmanto lielu tirāžu iespiešanai.
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3.4. tabula. Formu plašu ar hibrīdslāņiem iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība [7]

1.
Eksponēšana un fotoķīmiskā 
apstrāde

Lāzera stara un gaismas jutīgā sudrabu saturošā slāņa 
fotoķīmiskās apstrādes rezultātā veidojas attēls – maska.

2. 
Integrāla ultravioletā 
iegaismošana

3. Maskas slāņa noņemšana

4. Attīstīšana

5. Gumēšana

6. Žāvēšana

Termojutīgajām formu platēm iespiedelementu un neiespiežamo elementu fizikāli ķīmiskais 
veidošanās princips balstīts uz virsmas īpašību izmaiņām termostarojuma iedarbības ietekmē, 
piemēram, no hidrofobiem uz hidrofiliem. Šīs izmaiņas ir neatgriezeniskas, jo infrasarkanā lāzera 
starojuma siltumenerģija ir ļoti liela, bet polimēra slāņa siltumvadīšanas spēja – zema. Lāzera darbības 
rezultātu pastiprinājumu nodrošina attīstīšanas process. Atkarībā no pastiprinājuma šī tipa formu 
plates iedala trijās grupās:

1) termojutīgās plates ar iepriekšēju karsēšanu;

2) termojutīgās plates, kurām nav nepieciešama iepriekšēja karsēšana;

3) termojutīgās plates, kam pēc eksponēšanas nav nepieciešama papildu apstrāde. 
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3.5.tabula. Dažāda veida termojutīgo plašu iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība [7]

1.
Termojutīgās plates ar 
iepriekšēju karsēšanu

Eksponēšana, iepriekšēja karsēšana, apdedzināšana 130–
145 ˚C, kas nodrošina polimēra strukturizāciju, nostiprinot 
iespiedelementus un padarot mīkstus neiespiežamos 
elementus; atdzesēšana, attīstīšana, apdedzināšana 200–
220 ˚C, kas nodrošina tirāžizturību.

2. 
Termojutīgās plates, 
kurām nav nepieciešama 
iepriekšējā karsēšana

Eksponēšana; attīstīšana; nobeiguma apstrāde.

3.
Termojutīgās plates, kurām 
nav nepieciešama papildu 
apstrāde

Nav jāapstrādā ne pirms, ne pēc eksponēšanas. Šo plašu 
izgatavošanas tehnoloģijas pamatā ir oblācija – ātra termiska 
sairšana, iztvaikošana, slāņa pārveidošanās gāzveida 
stāvoklī. Radušās cietās vielas vai gāzes ar speciālu ierīču 
palīdzību eksponēšanas procesa laikā tiek savāktas. Tā tūlīt 
pēc eksponēšanas tiek iegūtas iespiešanai gatavas formu 
plates.

Fleksogrāfijas iespiedformas CtP tehnoloģijā var izgatavot ar tiešās 
gravēšanas metodi, kurā polimēru kompozīcija no neiespiežamajiem 
elementiem tiek noņemta, tieši iedarbojoties ar lāzera staru uz 
polimēru plati, to izdedzinot, vai digitālās fleksogrāfijas metodi, 
kurā izmanto formu plašu eksponēšanas iekārtas ar infrasarkano 
lāzera staru (gāzes, cietvielu, šķiedru), kā arī lāzera diodēm. Kā 
formu materiālu fleksogrāfijas iespiedformu izgatavošanai CtP 
tehnoloģijā lieto fotopolimēru 3–5  mkm kompozīcijas ar melnas 
masas pārklājumu un augstu optisko blīvumu.

CtP tehnoloģijā izgatavotajām fleksogrāfijas iespiedformām 
salīdzinājumā ar analogo tehnoloģiju ir būtiskas priekšrocības:

• izturīgāks rastra punkts;

• nav novērojams attēla izkropļojums uz iespiedformas, ko rada 
zems fotoformas optiskais blīvums;

CtP tehnoloģija – ofseta formu 
izgatavošana, eksponēšanai 
izmantojot speciālu iekārtu 
– attēllici (dažkārt tiek lietots 
pārcēlums no angļu val. 
imidžseteris). Iekārta tehniski 
un tehnoloģiski ir identiska 
CtF, tikai filmu vietā tiek 
izmantotas ofseta plates, no 
kurām katra atbilst vienas 
krāsas novilkumam. Pēc 
apstrādes plašu attīstīšanas 
iekārtā tiek iegūtas ofseta 
iespiedformas.

DEFINĪCIJA
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• nav novērojama gaismas izkliedēšanās;

• iespiežamo elementu profils ir optimāls rastra punkta izplūduma stabilizēšanai un pareizai 
krāsas atveidei.

3.6. tabula. Fleksogrāfijas iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība [7]

1. Iepriekšēja eksponēšana
Iegaismošanas rezultātā uz formas plates izveidojas 
polimēru pamatne.

2. 

Attēla ierakstīšana uz masas slāņa ar 
ablācijas paņēmienu, ar lāzera staru 
melnās masas slāni noņemot no 
iespiežamajiem elementiem

Uz plates pamatnes veidojas maska, kas ir analoga 
negatīvai fotoformai.

3. Pamateksponēšana
Fotopolimēru kompozīcijas eksponēšanas rezultātā 
caur maskas slāni iespiežamie elementi polimerizējas 
un zaudē spēju izšķīst attīstāmajā šķīdumā.

4. Attīstīšana
Neeksponētās kompozīcijas izmazgāšana no 
neiespiežamajiem elementiem, kuras rezultātā uz 
iespiedformas veidojas reljefs attēls.

5. Žāvēšana

6 Nobeiguma apstrāde

7. Iegūstamā attēla parametri Liniatūra 180 lpi; gradācijas atveidojums1–99%.

3.24. attēls. Fleksogrāfijas iespiedforma
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Dobspieduma iespiedformas ir tērauda cilindri ar slāņiem, kas uzklāti uz tiem. Slāņi sastāv no 2 mm 
bieza vara pamatslāņa un plāna (100 mkm) darba slāņa (tā sauktā tirāžas krekla). Lai palielinātu tirāžas 
izturību, gatavu iespiedformu pārklāj ar plānu (5–8 mkm) niķeļa vai hroma kārtiņu. Ar lāzeru gatavotām 
dobspieduma iespiedformām izmanto speciālas iekārtas, kuras sastāv no:

• cilindra piedziņas sekcijas;

• lāzera eksponēšanas sekcijas;

• elektroniskās vadības iekārtas.

3.7. tabula. Dobspieduma iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība [7]

1. Rastra šūnu izkodināšana
Ar ķīmisku paņēmienu uz formas cilindra izkodina 
vienāda dziļuma rastra šūnas.

2. 
Rastra šūnu piepildīšana ar 
epoksīda sveķiem

Epoksīda sveķu pulveris tiek uzpūderēts uz formas 
cilindra ar elektrostatisku paņēmienu.

3. Cilindra pulēšana

Uz cilindra virsmas fokusējas ogļskābais (CO2) lāzers, kura 
starojuma stiprums tiek modulēts atbilstoši vajadzīgajam 
iespiedelementa dziļumam. Lāzera stara iedarbības 
rezultātā epoksīda sveķi iztvaiko.

4.
Papildu niķelēšana vai 
hromēšana

Process tiek veikts, lai paaugstinātu formas cilindra 
tirāžas izturību.

5. Iespiedcilindra reģenerācija
Tiek noņemts epoksīda sveķu slānis un krāsa. Pēc tam 
cilindru var izmantot atkārtoti 5–10 reizes.

3.4. JAUNĀKIE CTP TEHNOLOĢIJAS SASNIEGUMI

Mūsdienās CtP tehnoloģija ir kļuvusi par ikdienišķu procesu un tiek izmantota gandrīz visās tipogrāfijās. 
Iekārtas sekmīgi darbojas, un problēma var būt vienīgi to nolietošanās ekspluatācijas procesā, kas 
prasa jaunu iekārtu iegādi. Taču iespiedprodukcijas tirgus nemitīgi mainās, un rodas interese par 
jaunumiem tiešās eksponēšanas tehnoloģijā. Drukas darbi kļūst arvien sarežģītāki – ar augstāku 
pievienoto vērtību. Tas rada nepieciešamību atjaunot vai nomainīt esošo iespiedformu izgatavošanas 
tehnoloģiju. Minēsim vairākas priekšrocības, kas piemīt jaunākās paaudzes CtP iekārtām.
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Daudzus gadus tika uzskatīts, ka iespiedformu eksponēšanas izšķirtspēja 2400/2540 punkti uz collu 
(1000 punkti uz centimetru) ir vairāk nekā pietiekama visa veida iespieddarbiem, un praktiski visas 
izvades ierīces to izmantoja kā maksimālo vērtību. Tomēr tika pasūtīti izdevumi, kuru izpildei bija 
nepieciešama daudz augstāka eksponēšanas izšķirtspēja, jo pierastā rastra liniatūra 175–200 līnijas uz 
collu daudzus klientus vairs neapmierināja, un viņi vēlējās, lai rastra liniatūras struktūra nebūtu redzama. 
Šī iemesla dēļ daudzas tipogrāfijas drukāja savu produkciju, izmantojot stohastisko vai hibrīdrastru. 
Arvien biežāk tipogrāfijām nācās veikt arī lentikulārās drukas pasūtījumus, kas apjomīgu vai animācijas 
efektu iegūšanai prasa dubulto rastra liniatūru. Arī plaša patēriņa iespiedprodukcijas aizsardzībai 
no viltojumiem (piemēram, farmācijas produktu vai kosmētikas un parfimērijas iepakojumam) ir 
nepieciešami aizsargātas drukas tehnoloģijas elementi (mikroteksts, smalkas līnijas, gijoša elementi 
u.  c.), kas izvirza jaunas prasības iespieddarbu pirmsdrukas procesiem. Šādos gadījumos ar 2540 
dpi punktiem nepietiek, ir nepieciešama augstāka izšķirtspēja. Izstādēs tiek demonstrētas augstas 
liniatūras izvades iekārtas, kas ļauj iegūt divas reizes augstāku – 4800/5080 dpi – izšķirtspēju, ar kurām 
iespējams izgatavot iespiedformas, kas nodrošina līniju gradāciju raksturlīknes iespēju jebkurai rastra 
liniatūrai.

Daudzi izvades iekārtu ražotāji eksponēšanas iekārtas ar augstu liniatūru piedāvāja jau iepriekš, 
taču tās netika plaši izmantotas, jo gandrīz neviena tipogrāfija nespēja nodrukāt to, ko varēja attēlot 
uz šādas iespiedformas. Pēdējo gadu laikā iespiešanas tehnoloģijas, īpaši pateicoties jaunajiem UV 
drukas tehnoloģiju risinājumiem, ir strauji attīstījušās un nodrošina iespēju uz papīra precīzi nodrukāt 
pat ļoti sīkus elementus.

Savukārt iespieddarbu tirāžas pēdējos gados ir krasi samazinājušās, un tipogrāfijām, lai nopelnītu, 
ir jāspēj paveikt daudz vairāk pasūtījumu nekā agrāk. Katram pasūtījumam, arī pavisam nelielam, 
ir nepieciešams pilns iespiedformu komplekts. Turklāt, ja iepriekš pasūtījumus drukāja, galvenokārt 
izmantojot četras CMYK pamatkrāsas, tagad nereti nākas drukāt 5−6 iespiedkrāsās, papildus veicot 
lakošanu. Līdz ar to ir nepieciešams daudz vairāk iespiedformu, kas rada nepieciešamību tās izgatavot 
īsākā laika periodā. Tas nozīmē, ka tipogrāfijai nākas palielināt iespiedformu izgatavošanas iekārtu 
skaitu vai paaugstināt esošo ražību. Atsevišķu ražotāju iekārtām var uzstādīt “divgalvu” eksponēšanas 
sistēmu, kas ļauj izgatavot 68 iespiedformas 8-up formātā vai 75  iespiedformas 4-up formātā. Šāds 
ražīgums divkārt vai pat trīskārt pārspēj iepriekšējās paaudzes CtP iespiedformu izgatavošanas iekārtu 
iespējas un ļauj ievērojami ieekonomēt to iegādē un apkalpošanā. Četrkasešu padeves iekārta var 
padot 480 iespiedplates (4 × 120) četros dažādos formātos, kas CtP padara pilnīgi automātisku un 
augstražīgu. Nepieciešamība izgatavot atšķirīgu izmēru iespiedformas dažādām iespiešanas iekārtām 
tipogrāfijai nozīmē vajadzību nodrošināt pastāvīgu kvalificēta repro speciālista klātbūtni. Daudzkasešu 
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iespiedformu padeve pat ar maksimālu ražību piedāvā iespēju formas ievietot tikai vienreiz maiņas 
laikā vai pat diennaktī. Automatizētajai padeves sistēmai var pievienot arī iespiedformu perforēšanas 
sistēmu. 

Jaunākās iespiedformu izgatavošanas iekārtas ir kļuvušas daudz kompaktākas. CtP iekārtas ar 
daudzkasešu padeves ierīci aizņem pat divas reizes mazāku ražošanas platību. Iekārtas izgatavotāji 
ir ievērojami samazinājuši arī izvades galda izmērus, un tas kļuvis par pusmetru īsāks. Tā kā arvien 
plašāku popularitāti tipogrāfijās gūst bezprocesa iespiedplašu ražošana, atsakoties no attīstīšanas 
iekārtas, iespējama vēl lielāka ražošanas platības ekonomija.

Mūsdienīgas iespiedformu izgatavošanas iekārtas ir pilnībā automatizētas, un tām vairs nav vajadzīga 
pastāvīga operatora klātbūtne. Tomēr informācija par to, kas ar iekārtu notiek un kādu darbu tā veic, 
joprojām ir nepieciešama. Šim nolūkam ir izstrādātas mobilo ierīču lietotnes, kas ļauj jebkurā laikā 
iegūt pilnu informāciju par darbojošos iekārtu. Tas ļauj atbrīvoties no CtP operatora nakts dežūrām. 
Piepildījis padeves kasetes ar iespiedformām, viņš var doties mājup un turienes sekot līdzi iespiedformu 
izgatavošanas procesam attālināti, nepieciešamības gadījumā zināmā mērā pat iejaucoties tajā, un tikai 
sevišķi nopietnā situācijā ierasties uzņēmumā. Operators sagatavo failus iespiedformu izgatavošanai, 
izveido darbu rindu un dodas projām. CtP iekārta automātiski izvada iespiedformas, kuras iespiedēji 
nākamajiem iespieddarbiem var paņemt paši. Kļūmes gadījumā iespiedēji ziņo operatoram, kurš ar 
mobilās lietotnes palīdzību var no jebkuras vietas, kur pieejams internets, neierodoties tipogrāfijā, no 
jauna palaist vajadzīgo iespiedplati. Turklāt šī iespēja ļauj kontrolēt CtP iekārtu darbību un sekot, lai 
nerodas iekārtu dīkstāve.

Iespiedformu izgatavošanas tehnoloģijās, tāpat kā visā nozarē kopumā, jau ir jūtamas un kļūs aizvien 
jūtamākas jaunas vēsmas, ko ienes Industrija 4.0.

UZDEVUMI

9. uzdevums. Pārbaudiet, vai, lasot par iespiedformu izgatavošanu, ir uztverts svarīgākais! 

1) Kādas krāsu telpas izmanto iespieddarbu maketu sagatavošanas un reproducēšanas procesos?

2) Kādos failos jāsaglabā drukas darbu maketi?

3) Kas notiek rastrēšanas procesā?
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4) Kādēļ dot gain ir jākontrolē?

5) Ko nodrošina ICC profili attēlu atveidošanas procesā?

6) Ar kādu mērķi notiek attēla krāsu pārveide (konvertēšana) no RBG krāsu telpas uz CMYK krāsu 
telpu?

7) Kāds ir pieļaujamais kopējais krāsu pārklājums, drukājot uz nepārklāta papīra?

10. uzdevums. Paskaidrojiet rastra punkta pieauguma mērīšanas un izvērtēšanas nozīmi iespieddarba 
drukāšanā!

1) Kas ir dot gain?

2) Kādi trīs rādītāji nosaka dot gain standartu? 

3) Ar kādu mērierīci mēra dot gain?

4) Kādi faktori ietekmē dot gain pieaugumu iespiešanas procesā? 

5) Vai no dot gain pieauguma iespieddarba iespiešanas procesā var izvairīties? 

6) Kāds dot gain pieaugums jānodrošina iespiešanas procesā? 

11. uzdevums. Paskaidrojiet iespiedformu nepieciešamību iespieddarba drukas procesa laikā, 
raksturojiet to veidus!

1) Kādas iespiedformu izgatavošanas tehnoloģijas lieto nozarē?

2) Kādā tehnoloģiskā procesa realizēšanai nepieciešama iespiedforma, ko nodrošina 
iespiedforma?

3) Kas ir iespiedforma, no kādiem elementiem tā sastāv?

4) Kas ir iespiežamie elementi?

5) Kas ir neiespiežamie elementi?

6) Kas ir iespiedformas tirāžas izturība?

7) Kā iedala iespiešanas tehnoloģijas pēc iespiežamo un neiespiežamo elementu izvietojuma uz 
iespiedformas?

8) Ar kā palīdzību informācija no iespiedformas tiek pārnesta uz iespiežamās virsmas?
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9) Kādas īpašības ir ofseta iespiedformas iespiežamajiem elementiem?

10) Kādas īpašības ir ofseta iespiedformas neiespiežamajiem elementiem?

12. uzdevums. Raksturojiet CtP tehnoloģiju un tās izmantojumu!

Ar ko atšķiras CtP iespiedformu izgatavošanas tehnoloģija no analogās tehnoloģijas?
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Nodaļas mērķis Sekmēt izglītojamā spēju izprast tradicionālos iespiedtehnoloģiju 
veidus, digitālo druku, iespieddarba virsmas efektu veidošanu, 
iespiešanas procesa kvalitātes kontroli.

Sasniedzamie rezultāti Spēj paskaidrot iespiedprocesa būtību un raksturot tradicionālās un 
digitālās iespiedtehnoloģijas, iespieddarba virsmas defektu veidošanu 
iespiešanas procesa laikā, iespiešanas procesa kvalitātes kontroles 
nepieciešamību un tās veidus.

4.
Grāmatu iespiešana – domas artilērija.

(Pjērs Klods Buasts)
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Iepriekšējā nodaļā aprakstītie pirmsdrukas procesi ir reproducējamās informācijas sagatavošana 
pašam svarīgākajam iespieddarbu izgatavošanas tehnoloģiskā procesa posmam – iespiešanai. 
Par apdrukājamo materiālu – informācijas nesēju – var kalpot papīrs, kartons, stikls, plastmasa, 
koks, metāls, audums, keramika un daudzi citi materiāli. Lai tekstus un attēlus varētu kvalitatīvi un 
ekonomiski izdevīgi iespiest uz izvēlētā materiāla, ir radītas atšķirīgas iespiešanas tehnoloģijas un 
atbilstošas iekārtas.

Poligrāfijas uzņēmumi lielākoties specializējas konkrētu iespiedprodukcijas veidu – grāmatu, periodikas, 
iepakojuma, etiķešu, reklāmas u. c. – izgatavošanā uz konkrētiem apdrukājamajiem materiāliem, kam 
piemīt specifiskas īpašības, un attiecīgi izmanto šim mērķim piemērotāko iespiešanas tehnoloģiju. 
Neatkarīgi no tipogrāfijas specializācijas informācijas un materiālu plūsma no iespieddarba idejas līdz 
gatavam produktam notiek noteiktā secībā.

4.1. attēls. Informācijas, materiālu plūsma un procesu secība iespieddarbu izgatavošanas procesā 
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4.1. IESPIEDKRĀSAS

Iespiešanas procesā liela nozīme ir izmantojamo materiālu kvalitātei, īpašībām un savstarpējai 
saderībai. Visbiežāk izmantojamais apdrukājamais materiāls ir papīrs, uz kura dažādās drukas 
tehnoloģijās ar atbilstošām iespiedkrāsām tiek pārnests atveidojamais attēls. 

Iespiedkrāsa ir viendabīga, stabilizēta, koloīda, plastiski viskoza sistēma (pasta vai šķidrums), kam 
piemīt noteikts krāstonis, ko veido smalka pigmenta dispersija vai krāsvielas šķidrums, kas kopā ar 
noteiktām piedevām tiek iejaukts plēvi veidojošā saistvielā. 

Iespiedkrāsu fizikāli tehniskās īpašības nosaka krāsas “uzvedību” iespiedmašīnā, kā arī iespieddarba 
apstrādes un ekspluatācijas procesā. Dažādām iespiedtehnoloģijām izmanto atšķirīgas, konkrētam 
drukas veidam paredzētas krāsas. Pat izmantojot vienu tehnoloģiju, atkarībā no apdrukājamā 
materiāla vai iespieddarba žāvēšanas veida jāizvēlas konkrētam gadījumam paredzētā iespiedkrāsa.

Iespiešanas procesa laikā iespiedkrāsa mašīnā tiek uzklāta uz attēla nesēja (iespiedformas), no 
kuras plāns krāsas slānis tālāk tiek pārnests uz papīra vai cita apdrukājamā materiāla, uz kura tai 
jānožūst. Žūšanas procesu ietekmē ne vien drukas ātrums, spiediens, temperatūra un izmantotās 
žāvēšanas metodes, bet arī iespiedkrāsas optiskās, strukturāli mehāniskās un iespiedtehniskās 
īpašības. Pie optiskajām īpašībām pieskaitāmas krāstonis, spilgtums, gaismas noturība, segtspēja 
jeb caurspīdīgums un noturība pret dažādiem šķīdinātājiem. Strukturāli mehāniskās īpašības ir 
pigmenta disperģēšanās pakāpe saistvielā, viskozitāte, elastība, pielipšana krāsu aparāta velmēm un 
iespiedelementiem, pārnese uz apdrukājamās virsmas, sabiezēšana miera stāvoklī un sašķidrināšanās 

4.2. attēls. Pigmentu stabilizācija saistvielā: 1 – pigments; 2 – aktīvo vielu molekulu apvalki;  
3 – saistviela – dispersīva vide
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iespiedmašīnas krāsas aparātā (tiksotropija), ātra plānas krāsas plēvītes veidošana uz novilkuma 
žūšanas rezultātā. Krāsai jāatbilst arī atbilstošām iespiedtehniskajām prasībām, kas saistītas ar vielas 
strukturāli mehāniskajām īpašībām: noteiktu konsistenci, lipīgumu un viskozitāti, spēju samitrināt 
visas virsmas, ar kurām tā saskaras iespiešanas procesā (velmes, iespiedformas, apdrukājamais 
materiāls), un pielipt pie tām vajadzīgajā daudzumā. Tai labi jānostiprinās uz papīra un maksimāli 
precīzi jāatveido attēls. Tieši krāsas nostiprināšanās uz materiāla ir viena no vissvarīgākajām īpašībām, 
jo tai jānotiek pietiekami ātri, lai nenožuvusi krāsa nenosēstos uz rīses nākamās loksnes. Visas minētās 
īpašības būtiski ietekmē krāsas izmantošanu noteiktos apstākļos un iespiestās produkcijas kvalitāti. 
Šīs īpašības un to savstarpēja mijiedarbība dažādās iespiedtehnoloģijās un apstākļos ir ļoti atšķirīgas.

Iespiedkrāsu optiskās īpašības – krāstoņus, intensitāti un segtspēju – nosaka to sastāvā esošie 
pigmenti, kuru struktūrīpašības – daļiņu lielums, eļļas ietilpība (nosacīts pigmentu un saistvielu 
mijiedarbības rādītājs) un gaismas izturība – ietekmē iespiedkrāsas uzvedību iespiešanas procesā un 
iespiedprodukcijas kvalitāti.

Pigmenti ir augsti dispersīvi melni, balti vai krāsaini ūdenī, eļļā un citos organiskos šķīdinātājos 
nešķīstoši pulveri, kas krāsai piešķir optiskās un fizikāli ķīmiskās īpašības. 

4.3. attēls. Pigmentu veidi
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Visi melnie pigmenti ir sedzoši. Kā melnos pigmentus izmanto smalkgraudainu oglekli, kvēpus. Tie ir 
izturīgi pret gaismas, skābju, sārmu un mazgāšanas līdzekļu iedarbību un termoizturīgi. Bezkrāsainie 
pigmenti var būt caurspīdīgi, puscaurspīdīgi vai sedzoši. Krāsainie pigmenti ir sedzoši, pussedzoši 
vai caurspīdīgi, metāliskie – tikai sedzoši. Pēc ķīmiskā sastāva pigmentus iedala organiskajos un 
neorganiskajos. Iespiedkrāsām pārsvarā izmanto organiskos un laku, nedaudz – arī mākslīgi iegūtus 
neorganiskas izcelsmes pigmentus. Organiskajiem pigmentiem ir koši un tīri toņi. Sajaucot no šādiem 
pigmentiem izgatavotas krāsas, var iegūt visdažādākos starptoņus. Šo pigmentu īpašības ir Pantone un 
citu krāsu jaukšanas sistēmu pamatā. Sudraba un zelta iespiedkrāsu iegūšanai izmanto neorganiskos 
pigmentus – metāliskos pulverus.

Iespiedkrāsu izgatavošanā izmantojamos pigmentus iedala hromatiskajos un ahromatiskajos. 
Hromatiskie (krāsainie) pigmenti absorbē un atstaro gaismu selektīvi, bet ahromatiskie (baltie, melnie) 
absorbē un atstaro gaismu vienmērīgi pa visu spektra zonu. Pigmenta krāsas tonis pilnībā izpaužas 
tikai mijiedarbībā ar saistvielām. Pigmentu dispersitāti raksturo to daļiņu izmērs, kas nedrīkst 
pārsniegt krāsas slāņa biezumu uz iespiedvirsmas. Pigmenta dispersitāte ietekmē tādas svarīgas 
iespiedkrāsu īpašības kā krāsa, tonis, intensitāte, segtspēja, fotoķīmiskā aktivitāte, gaismas izturība 
u. c. Pilnu priekšstatu par pigmentu dispersitāti var iegūt, nosakot pigmentu frakciju sastāvu, daļiņu 
formu kopējo un ārējo īpatnējo virsmu.

Saistvielas ir otrs nozīmīgākais iespiedkrāsu komponents, tās ir šķidrā fāze, kas sasaista atsevišķo 
pigmentu cietās daļiņas vienotā dispersā sistēmā. Krāsu sortimenta daudzveidība ir atkarīga tieši 
no saistvielu sastāva un īpašībām, kurus variējot no viena pigmenta var izgatavot iespiedkrāsu 
dažādām drukas tehnoloģijām. Saistvielu sastāvā ietilpst plēves veidotāji un šķīdinātāji (firnisi). Tieši 
no saistvielām ir atkarīga iespiedkrāsu spēja nostiprināties uz apdrukājamā materiāla. Atkarībā no 
saistvielu sastāva un izmantotajiem šķīdinātājiem iespiedkrāsas uz iespiedvirsmas nostiprinās:

• iesūcoties un šķīdinātājiem atdaloties iesūkšanās procesā;

• ķīmiski veidojot plēvi oksidēšanās un polimerizēšanās vai fotoķīmiska procesa rezultātā;

• kombinēti (iesūcoties un ķīmiski veidojot plēvi).

Fotopolimerizējošās saistvielas nostiprinās ultravioletā starojuma iedarbības rezultātā. Tās ir vairāku 
komponentu sistēmas, kurās, iedarbojoties ultravioletajiem stariem, notiek polimerizācijas process, 
veidojot polimēru pārklājumu. 
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Plēves veidotāji ir augsti molekulāras vielas, no kurām ir atkarīga krāsas plēves veidošanās uz novilkuma. 
Tās ir vielas ar vidēju molekulāro svaru, kurām ir nosliece uz polimerizācijas vai polikondensācijas 
reakciju. 

Šķīdinātāji iespiedkrāsās veic sveķu un polimēru šķīdināšanas funkciju. Ar sveķiem šķīdinātāji veido 
lipīgus un viskozus šķīdumus, turklāt šķīdinātāji pietiekami viegli izdalās no šķīduma iztvaikošanas 
rezultātā. 

Palīgvielas jeb piedevas dod iespēju regulēt iespiedkrāsu īpašības. Ir piedevas, kas krāsas kompozīcijas 
noturību nodrošina vienmērīgu polimerizāciju krāsas slānī, uzlabo adhēziju, novērš putošanos. Ar 
piedevu palīdzību var izveidot krāsas ar augstu spīduma vai matējuma pakāpi, palielināt noturību 
pret berzi, gaismas izturību utt. Parasti piedevas krāsām pievieno izgatavošanas procesā, taču 
nepieciešamības gadījumā piedevu, piemēram, sikatīvus, kas paātrina, vai antisikatīvus, kas palēnina 
krāsas slāņa žūšanu uz novilkuma, var pievienot arī gatavai krāsai. Katrai iespiešanas tehnoloģijai tiek 
izmantotas atbilstošas iespiedkrāsas.

4.1. tabula. Iespiedkrāsu īpašības atkarībā no iespiešanas tehnoloģijas

Iespiešanas 
tehnoloģija

Iespiedkrāsas raksturojums

Tradicionālā 
augstspiede 

Iespiedkrāsa tiek uzklāta tieši uz paaugstinātiem iespiedelementiem. Metāla 
iespiedforma drukāšanas laikā tiek piespiesta apdrukājamajam materiālam. 
Augstspiedē izmanto viskozākas iespiedkrāsas ar lielāku pigmentu saturu.

Fleksogrāfija 
(augstspiedes 
paveids)

Iespiedelementi ir augstāki par tās iespiedformas virsmu, kas izgatavota no 
gumijas vai polimēru materiāliem. Fleksogrāfijā izmanto šķidras iespiedkrāsas, 
kurās pigmenti un krāsojošās vielas izšķīdināti organiskos šķīdinātājos, spirtā 
vai ūdenī.

Dobspiede

Dobspiedē iespiežamais attēls ir iegravēts vai iekodināts metāla iespiedformas 
virsmā. Iespiedkrāsas ir šķidras. Pigmentus krāsas sastāvā nostiprina ar 
dabiskajiem vai sintētiskajiem sveķiem un integrē šķīdinātājā. Iespiedkrāsām ir 
zems pigmentu saturs, jo tās klāj biezā kārtā. Pirms drukāšanas krāsai pievieno 
viegli gaistošu šķīdinātāju.
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Iespiešanas 
tehnoloģija

Iespiedkrāsas raksturojums

Sietspiede
Iespiedkrāsas slānis uz apdrukājamā materiāla ir 10–20 reižu biezāks nekā citās 
iespiešanas tehnoloģijās. Krāsas ir augsti viskozas un lēni žūstošas.

Tradicionālais 
ofsets

Iespiedkrāsa tiek uzklāta uz gludas iespiedformas virsmas. Iespiežot uz lokšņu 
iespiedmašīnām, apdrukājamajam materiālam uzklāj biezāku krāsas slāni 
nekā uz ruļļu mašīnām un izmanto augu eļļas saistvielas ar dabiskajiem vai 
sintētiskajiem sveķiem, kas disperģēti minerālvielās. Ruļļu drukai lieto šķidrākas 
krāsas, kas satur minerāleļļas. Ofseta krāsas ir piesātinātākas un košākas, jo 
tiek uzklāts plānāks to slānis.

CMYK iespiedkrāsas (dzeltena, madženta, gaiši zila un melna) izmanto oriģinālu atveidošanai 
pilnkrāsu drukā. Maksimāli caurspīdīgas un noteiktā secībā klātas viena uz otras, tās uz novilkuma 
veido oriģinālam tuvu krāsu attēlu. 

4.4. attēls. Ofseta iespiedkrāsu klasifikācija 
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Ja ar CMYK krāsām nav iespējams atveidot konkrētu krāstoni, izmanto PANTONE sērijas krāsas. Šīs 
krāsas lieto, piemēram, logotipu drukāšanai, jo to atveidē nepieciešama precīza krāstoņa iegūšana 
uz novilkuma. PANTONE krāsu paraugi ir iespiesti uz krītota un nekrītota papīra, un, vadoties pēc tā, 
attiecīgi jāizvēlas konkrētajam papīra veidam atbilstošā krāsa. 

Krāsas tonis uz novilkuma ir atkarīgs no krāsas slāņa biezuma – jo biezāks krāsas slānis, jo augstāks 
tā optiskais blīvums. Tātad, mainot iespiešanas procesā krāsas padeves daudzumu, iespējams iegūt 
nepieciešamo optisko blīvumu. Taču eksistē robeža, kuru pārsniedzot krāsas slāņa optiskais blīvums 
vairs nepalielinās. Krāsas toņa intensitāti ir iespējams pazemināt, krāsai pievienojot caurspīdīgās 
pastas.

Metalizētās krāsas iespējams iegādāties gatavā veidā. Tās izgatavo no smalkiem bronzas un alumīnija 
pulveriem. 

Iespiežot uz neiesūcošiem materiāliem – plēvēm, pašlīmējošiem materiāliem, plastikātiem, 
metalizētajiem papīriem, laminātiem u. c. –, jāizmanto folijas krāsas. Uz neiesūcošiem materiāliem 
krāsas slānis pilnīgi nostiprinās uz iespiedvirsmas tikai oksidējoties un polimerizējoties, tāpēc 
folijas krāsās ir paaugstināts sikatīvu (oksidēšanās katalizatoru) sastāvs, kas veicina iespiedkrāsas 
nostiprināšanās procesu.

Ruļļu iespiedmašīna strādā ar ļoti lielu iespiešanas ātrumu, tāpēc ruļļu mašīnu iespiedkrāsām 
jāspēj praktiski momentā pieķerties iespiedvirsmai. Šīs krāsas nostiprinās tikai iesūcoties. Šim krāsu 
nostiprināšanās mehānismam piemīt būtiska nepilnība – krāsas nosēšanās. Lai paaugstinātu novilkumu 
izturību pret berzi, receptūrā tiek iekļauti sveķu materiāli, vaski un žūstošās eļļas. Ruļļu iespiedmašīnu 
krāsām ir zema lipšanas spēja, lai iespiešanas procesā nenotiktu papīra virsmas izplūkāšana un krāsas 
izsmidzināšanās stiepšanās rezultātā. 

Interferentās krāsas lieto specifisku dekoratīvu efektu veidošanai un pret viltojumiem aizsargātas 
iespiedprodukcijas izgatavošanai. Iespieddarbus, kas iespiesti ar šīm krāsām, nav iespējams nokopēt, 
jo tām nav analogu. Interferento krāsu sastāvā ir speciāli pigmenti, kas spēj mainīt krāsas toni atkarībā 
no gaismas krišanas leņķa.

Luminiscējošās krāsas rada spīdēšanas efektu. Šo krāsu sastāvā ietilpst luminofori – vielas, kas spēj 
spīdēt (luminiscēt) gaismas ietekmē. Šīs daļiņas absorbē neredzamā spektra ultravioletos starus vai 
redzamo gaismu un vienlaikus rada starojumu noteiktā redzamā spektra daļā. Ar šīm iespiedkrāsām 
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iespiesti iespieddarbi izstaro intensīvu piesātinātu gaismu. Vislabāko efektu var panākt, iespiežot ar 
iespējami biezu krāsas klājumu.

Uz produktiem, kas pakļauti temperatūras izmaiņām, mūsdienās aizvien biežāk var ieraudzīt informāciju, 
kas iespiesta ar termohromām krāsām, kas, paaugstinoties vai pazeminoties temperatūrai, maina 
savu toni. Visbiežāk šīs krāsas izmanto iepakojuma un etiķešu izgatavošanā.

Parasti iespiedkrāsām ir visai spēcīga smarža. Bet, apdrukājot, piemēram, pārtikas produktu 
iepakojumu, šādu smaržu klātbūtne nav pieļaujama. Krāsu ražotāji ir atrisinājuši šo problēmu, 
izstrādājot speciālas krāsas bez smaržas, kas ir sertificētas pārtikas produktu un cigarešu iepakojumu 
izgatavošanai.

Individualizēt attēlu var, piešķirot tam noteiktu aromātu. Iespiešana ar aromatizētajām krāsām ir 
atradusi savu nišu parfimērijas un kosmētikas rūpniecībā, etiķešu un bērnu grāmatu iespiešanā. 
Aromatizētās krāsas satur mikrokapsulas ar smaržeļļām. Lai sajustu smaržu, mikrokapsulu apvalks ir 
jāsabojā, viegli paberzējot apdrukāto virsmu. Šīs krāsas lieto piesātinātu krāsainu laukumu iespiešanai, 
lai uz apdrukātās virsmas atrastos pēc iespējas vairāk aromātisko mikrokapsulu. Smaržas intensitāte 
ir atkarīga krāsas daudzuma uz apdrukātās virsmas. 

Iespiedkrāsas, kas nostiprinās ultravioletā starojuma ietekmē, sauc par ultravioletajām krāsām. 
Ultravioleto staru iedarbības rezultātā krāsas plēvē veidojas daļiņas, kas izraisa polimerizācijas 
reakciju, tādējādi veidojas ļoti izturīga krāsas plēve. Ar šīm krāsām var iespiest gan uz iesūcošiem 
materiāliem, gan neiesūcošiem materiāliem – folijas, metalizētiem papīriem utt.

Hibrīdkrāsu izmantošana dod iespēju iegūt maksimāli spožu iespieduma virsmu. To iespējams iegūt, 
izmantojot hibrīdkrāsas, kurām piemīt CMYK un UV krāsu īpašības. Vienkāršoti hibrīdkrāsas var 
uzskatīt par tradicionālajām ofseta krāsām uz minerālu un augu eļļu bāzes ar UV krāsu piedevu, kuras 
apjoms var sasniegt 25%. Šādu krāsu nostiprināšanās notiek kombinēti, t. i., krāsas nostiprinās gan 
oksidēšanās un polimerizēšanās ceļā, gan UV starojuma ietekmē.

Iespiedkrāsa uz iespiedvirsmas nostiprinās:

• iesūcoties un šķīdinātājiem atdaloties iesūkšanās procesā;

• ķīmiski veidojot plēvi oksidēšanās un polimerizēšanās vai 
fotoķīmiska procesa rezultātā;

• kombinēti (iesūcoties un ķīmiski veidojot plēvi).

IEGAUMĒ
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UZDEVUMS

1. uzdevums. Nosauciet iespiedkrāsu iespiedtehniskās īpašības!

4.2. TRADICIONĀLĀS IESPIEŠANAS TEHNOLOĢIJAS

Drukas tehnoloģijas, kurās kā 
informācijas nesēju izmanto 
nemainīgu iespiedformu, sauc 
par tradicionālo iespiešanu.

DEFINĪCIJA

Ar iespiedkrāsas palīdzību teksti un attēli no iespiedformas tiek 
pārnesti uz apdrukājamā materiāla, informāciju nododot ar 
iespiežamajiem (krāsu nesošiem) un neiespiežamajiem (bezkrāsas) 
elementiem. Visos tradicionālajos iespiešanas veidos iespiedkrāsas 
un apdrukājamā materiāla kontaktzonā informācija tiek pārnesta 
no virsmas, kas pārklāta ar iespiedkrāsu, uz apdrukājamā materiāla. 
Pie attiecīgajam iespiešanas veidam nepieciešamā spiediena 
starp iespiedformu un apdrukājamo materiālu vai starpposma 
informācijas nesēju krāsas slānis, kas atrodas uz iespiedformas vai 
starpcilindra virsmas, saskarē ar apdrukājamo materiālu sadalās, 
daļai no tā nonākot uz apdrukājamā materiāla. 

Ar vienādu virsmu temperatūru krāsu slāņa sadalīšanās notiek krāsas slāņa vidū. Ja iespiešanas laikā, 
sasilstot iespiedmašīnas krāsu aparātam, mainās velmju temperatūra, krāsu slāņa sadalīšanās notiek 
nevienmērīgi. Lai to kompensētu, jāveic padodamās iespiedkrāsas daudzuma korekcija.

4.5. attēls. Iespiedkrāsas pārnešana uz apdrukājamās virsmas no iespiedformas vai starpnesēja uz 
apdrukājamo materiālu
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Pēc iespiedelementu izvietojuma uz pastāvīgas iespiedformas izšķir šādus tradicionālās iespiešanas 
veidus:

• augstspiedums;

• dobspiedums;

• sietspiede un trafaretdruka;

• gludspiedums.

Katrai no šīm tehnoloģijām tiek izmantoti cita veida iespiedelementi.

Sistematizējot dažādus iespiešanas veidus un tiem paredzētās iespiedformas, var izveidot shēmu.

4.6. attēls. Dažādu iespiešanas veidu iespiedelementu raksturojums: a) augstspiedums;  
b) dobspiedums; c) sietspiede; d) gludspiedums (tradicionālais vai sausais) ofsets; e) digitālā druka

4.7. attēls. Iespiešanas tehnoloģijas un tām atbilstošie iespiedformu veidi



122122

4. NODAĻA
IESPIEŠANA (DRUKA) 4.

2.

4.2.1. AUGSTSPIEDUMS

Augstspiedums – iespiešanas 
veids, kurā iespiežamie 
elementi atrodas virs kopējā 
iespiedformas laukuma. Uz 
tiem uzklāj iespiedkrāsu, ko 
pārnes tieši uz papīra, iegūstot 
attēlu.

DEFINĪCIJA

Augstspiedums ir senākais no iespiešanas veidiem, ar to 
saistīti grāmatu iespiešanas pirmsākumi un straujā izplatība 
visā pasaulē. Augstspiedumā iespiežamie elementi uz formas ir 
augstāki par neiespiežamajiem. Uz izvirzītajiem elementiem uzklāj 
iespiedkrāsu, uzliek papīra loksni un ar spiediena palīdzību krāsu no 
iespiedelementiem pārnes uz papīra, iegūstot attēlu. 

Līdz iespiedmašīnu izgudrošanai drukāšanai izmantoja preses. 
Pateicoties iespiedformu izgatavošanas un iespiešanas vienkāršībai, 
augstspiedums vairākus gadsimtus poligrāfijas nozarē bija 
dominējošais.

Tradicionālās augstspieduma teksta iespiedformas tiek saliktas vai atlietas no metāla vai arī taisītas no 
koka un linoleja. Ilustrāciju klišejas izgatavo ar kodināšanas vai elektrogravēšanas metodi no cinka un 
vara plāksnēm. Tiek izmantotas arī fotopolimēru klišejas, ko iegūst, polimēru formu apstrādājot ar lāzera 
vai citu gaismas staru un pēc eksponētā gaismjutīgā slāņa izmazgāšanas iegūstot iespiedelementus. 
Klišejas stiprina uz koka, tipogrāfijas sakausējuma vai plastmasas pamatnes. 

Klišejas mēdz būt:
1) svītru;

2) rastra.

Samērā augstais spiediens (30–50 kg/cm²) veicina ātru iespiedformas nolietošanos. Iespiedelementi 
deformējas, līdz ar to pasliktinās novilkumu kvalitāte. Lielu tirāžu iespiešanai nākas izgatavot vairākus 
vienādu formu komplektus. Cietie iespiedelementi, lielais spiediens un stīgrā, ļoti lipīgā krāsa, ko 
izmanto augstspiedē, rada reljefu un ieplēš plānos apdrukājamos materiālus, burza gofrēto kartonu 
un izrauj irdena materiāla virsmas daļiņas. Stīgrās krāsas dēļ kvalitatīvu novilkumu iegūšanai ir 
jānodrošina ciešs kontakts starp formas iespiedelementiem un apdrukājamā materiāla virsmu. 
Klasiskajā augstspieduma tehnoloģijā, kur tiek izmantotas cietas un neelastīgas iespiedformas, tas 
nav iespējams pat ar ļoti lielu spiedienu. Lai kompensētu iespiedformas, kuras iespiedelementi 
neatrodas ideāli vienā līmenī, un apdrukājamā materiāla nelīdzenumu (dažāds papīra biezums un 
virsmas negludums) un iespiedcilindra vai tīģeļa spiedvirsmas saskares radītās deformācijas, starp 
spiedvirsmu un krāsu pieņemošo virsmu tiek ievietota elastīga starplika – dekelis. Papildus spiediena 
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palielināšanai uz atsevišķiem iespiedformas virsmas laukumiem tiek izmantota piekārtošana – papīra 
kārtu ievietošana zem iespiedcilindra dekeļa –, tādējādi izlīdzinot spiedienu starp iespiedelementu un 
apdrukājamā materiāla virsmām. 

Tehnoloģijai attīstoties, mainījās drukas iekārtu darba principi, tika izmantotas rokas preses, tīģeļa 
(vārstspiedes) iekārtas, plakanspieduma jeb ātrspiedes un rotācijas mašīnas. No augstspieduma 
izveidojušies vairāki citi iespiešanas veidi, piemēram, tipoofsets (netiešais augstspiedums) un 
fleksogrāfija. Augstspieduma principu plaši lieto arī dažādos iespieddarbu apstrādes procesos, 
visbiežāk – grāmatu vāku apdarei. 

Tiešais un netiešais augstspiedums. Augstspieduma galvenie trūkumi ir iespiedformu izgatavošanas 
lielās izmaksas, sarežģītā piekārtošana, ierobežotā iespiešanas kvalitāte un mazais iespiešanas ātrums. 
Tipoofsetā pirmsdrukas sagatavošanas darbi veicami daudz ātrāk, arī iespiešanas ātrums ir lielāks. 
Ofseta starpcilindrs ar gumijotu virsmu ļauj izmantot daudzveidīgākus apdrukājamos materiālus un 
labvēlīgi ietekmē arī iespiedformas tirāžizturību. Atšķirība starp tiešo un netiešo augstspiedumu jeb 
tipoofsetu ir tā, ka tipoofsetā attēls no iespiedformas tiek pārnests uz starpcilindru ar gumijotu virsmu 
un tikai pēc tam – uz apdrukājamo materiālu, bet augstspiedumā starpcilindra nav, iespiešana notiek 
tieši no iespiedformas vai augstspiedes ruļļu mašīnās – no stereotipa.

Fleksogrāfija, kas ir radusies pēc augstspieduma tehnoloģijas, 
mūsdienās iekarojusi savu vietu daudzās jomās, kurās agrāk 
lietoja augstspiedumu, dobspiedumu vai ofsetu. Fleksogrāfijā tiek 
izmantotas elastīgas, dažāda izmēra formu cilindriem piestiprinātas 
iespiedformas. Šīs metodes īpatnība – iespēja izmantot formas, kas 
sastāv no atsevišķiem fragmentiem. Tas ļauj lielā ātrumā drukāt 
no ruļļa, neriskējot saplēst apdrukājamo materiālu. Tieši tāpēc šo 
tehnoloģiju izmanto periodikas, etiķešu, iepakojuma un tapešu 
ražošanai. Pateicoties formu elastīgumam, reljefs faktiski nav jūtams 
un iespiedelementi apdrukājamajam materiālam pieskaras maigi.

Fleksogrāfijas iespiedkrāsām ir zema viskozitāte un elastīgas, 
mīkstas iespiedformas (klišejas), kā arī samērā neliels spiediens 
starp formas cilindru un apdrukājamo materiālu. Fleksogrāfijas 
tehnoloģijā iespējams apdrukāt ļoti dažādus materiālus  – plānu 
papīru, polietilēna plēvi, skārdu, pašlīmējošos materiālus, metalizētu 

Fleksogrāfija ir augstspieduma 
veids, kurā iespiedforma no 
tradicionālas augstspiedes 
formas atšķiras tikai ar 
iespied elementu cietības 
pakāpi. Šajā tehnoloģijā 
izmantoto iespiedelementu 
elastība dod iespēju ievērojami 
paplašināt principiāli vienādo 
iespiešanas tehnoloģiju 
izmantošanas iespējas.

DEFINĪCIJA
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papīru, foliju un jebkura veida kartonu, ieskaitot gofrēto. Iekārtu lakošanas sekcijas ļauj izmantojot 
fotopolimēru formas, kā arī iespieddarbu pilnīgi vai fragmentāri pārklāt ar laku.

Fleksogrāfijas iespiedmašīnas krāsu aparāta uzbūve ir atšķirīga no augstspiedes iespiedmašīnas 
krāsu aparāta izbūves. Fleksogrāfijā tiek izmantotas šķidras, nelipīgas krāsas un aniloksa izvelmējamā 
krāsu velme, kura savās šūnās kā mikrokausiņos iesūc šķidro krāsu, ko pārnes uz iespiedelementiem. 
Krāsa ātri nožūst, jo ir veidota uz ātri gaistoša šķīdinātāja, ūdens vai polimēra bāzes. Ar speciālām 
nelielas viskozitātes krāsām iespējams iegūt daudzveidīgu krāsu gammu uz krāsu uzsūcošām un 
neuzsūcošām virsmām. Šķidra iespiedkrāsa ar ievelmēšanas (aniloksa) velmi tiek vienmērīgi pārnesta 
uz iespiedelementiem. Iespiedforma ir nostiprināta uz formas cilindra, kas izgatavots no sintētiska 
materiāla.

Iespiedkrāsa uz iespiedformas tiek uzklāta ar aniloksa velmi, kas ir dobspieduma iespiedforma ar 
vienādas formas un dziļuma iespiedelementiem. Divu drukas tehnoloģiju iespiedformas darbojas, 
savstarpēji saskaroties: pirmā drukā uz otrās, bet tā – uz apdrukājamās virsmas. Saskare ar materiālu 
ir viegla kā ofsetā, bet dobspieduma forma uz iespiedelementiem pārnes vienmērīgu krāsas slāni, 
ko nav nepieciešams regulēt un izvelmēt. Šķidrā krāsa, kas izgatavota uz ātri gaistošu šķīdinātāju 
bāzes, dod iespēju drukāt uz virsmām, kuras krāsu neiesūc  – folijas, pašlīmējošā papīra, polimēru 
materiāliem u. c.

Fleksogrāfijas tehnoloģijas priekšrocības:

• iespēja apdrukāt krāsu neiesūcošus materiālus lielā ātrumā gan lokšņu, gan ruļļu mašīnās;

• izmanto fotopolimēru iespiedformas, kuru tirāžizturība ir vairāki miljoni novilkumu;

4.8. attēls. Fleksogrāfijas iespiešanas shēma
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• iespēja ar vienas iekārtas palīdzību veikt pilnu iespieddarba apstrādes ciklu, kas paver plašas 
iespējas etiķešu un iepakojuma izgatavotājiem;

• iespēja strādāt ar krāsām, kas izgatavotas uz ūdens bāzes un paredzētas pārtikas iepakojuma 
izgatavošanai.

Iespiešanas procesam nepieciešams neliels spiediens, kas ļauj nodrošināt vienmērīgu krāsas padevi. 
Materiāli, no kuriem izgatavo fotopolimēra iespiedformas, var būt šķidri (liquid) vai cieti (solid). Biežāk 
tiek izmantoti cietie materiāli. Par izejvielu materiālam, kurā polimerizējas elastīgās saistvielas, 
izmanto nepiesātinātos monomērus un UV fotoiniciatorus, kas šķīst ūdenī vai organiskos šķīdinātājos. 
Eksponējot šos materiālus UV staros, notiek polimerizācijas reakcija, kuras rezultātā fotopolimēri 
kļūst nešķīstoši, bet gaismjutīgā slāņa neapgaismotos laukumus var izšķīdināt un izskalot, tā veidojot 
reljefas iespiedformas.

CtP fleksogrāfijas formām, noņemot aizsargfoliju, atsedzas “melnais” slānis, uz kura ar lāzeru (viļņa 
garums 1064 nm) tiek ierakstīta informācija. Lāzera stars sairdina melno, enerģiju absorbējošo slāni, 
tādējādi uz formas tiek pārnesta nepieciešamā informācija. Melnais slānis kalpo kā kopējamais oriģināls 
(negatīvs). Pēc ieraksta visu iespiedplates virsmu eksponē (iepriekšējā un pamateksponēšana). Pēc 
tam tā tiek apstrādāta tāpat kā vienslāņa iespiedformas plate reljefa iegūšanai. Šajā gadījumā nav 
nepieciešama lāzergravēšana, kā tas ir, izgatavojot gumijas klišejas.

4.2.2. DOBSPIEDUMS

Dobspiedums – iespiešanas 
tehnoloģija, kurā iespiedvir
smas apdrukājamo platību 
veido iespiedcilindrā kodināti 
vai iegravēti padziļinājumi, 
kas tiek aizpildīti ar krāsu. 
Krāsu no neapdrukājamiem 
elementiem noņem ar rakeļa 
palīdzību. Tālāk tā tiek nodota 
uz papīru, pretspiediena 
cilindram spiežot papīru pret 
iespiedcilindru.

DEFINĪCIJA

Uz dobspieduma iespiedformas iespiedelementi atrodas zemāk 
par neiespiežamajiem. Attēla atšķirīgās tonalitātes nodrošina 
dažādais iespiedelementu dziļums. Jo dziļāks iespiedelements, jo 
biezāks iespiedkrāsas slānis uz novilkuma un attiecīgi  – tumšāka 
attēla tonalitāte. Dobspieduma formas padziļinājums atbilst 
reproducējamajam oriģinālam. Tumšākajām vietām padziļinājums ir 
lielāks, gaišākajām – mazāks. Formu izgatavošanas laikā tiek mainīts 
iespiedelementu dziļums, kas uz apdrukājamā materiāla veido 
dažādas tonalitātes krāsas pārklājumu, nodrošinot maksimālu attēla 
atbilstību oriģinālam. Dobspieduma forma parasti ir ar vara kārtiņu 
pārklāts metāla cilindrs, kurā izveidoti iespiedelementi. Tos uz 
dobspiedes formas cilindra iegūst ar kodināšanas, elektrogravēšanas 
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vai lāzergravēšanas paņēmienu. Attēli un teksts uz iespiedformas tiek atveidoti spoguļattēlā. Gan 
attēli, gan teksts iespiedformas izgatavošanas procesā tiek rastrēti.

Dobspieduma tehnoloģijā sarežģītākā un dārgākā ir formu izgatavošana. Šo tehnoloģiju izmanto 
žurnālu, katalogu, mākslas albumu, tapešu un iepakojuma iespiešanai. Tās priekšrocības ir:

• liels iespiešanas ātrums;

• formu tirāžnoturība (līdz pat 20 milj. novilkumu);

• vienkāršs drukas princips;

• augsta attēla kvalitāte.

Iespiešanas procesā formas cilindrs iegremdējas krāsas rezervuārā un tā iedobumi pilnībā piepildās ar 
krāsu. Pēc tam ar rakeļa naža palīdzību no formas tiek noņemta liekā krāsa un formas neiespiežamie 
elementi kļūst tīri. Daudzkrāsu dobspiedumā pēc katras krāsas sekcijas novilkums ir jāžāvē speciālā 
žāvēšanas zonā. Atšķirībā no ofseta nav iespējams iespiest “slapju uz slapja”, jo krāsas nožūšana 
un nostiprināšanās uz novilkuma notiek galvenokārt krāsas sastāvā esošo saistvielu iztvaikošanas 
rezultātā. 

Uz apdrukājamā materiāla izveidojas dažāda biezuma krāsas slānis, kas atbilst oriģināla toņu gradācijai, 
tādēļ dobspiedē iespiestas ilustrācijas precīzi attēlo toņu nianses, ļaujot panākt izcilu reprodukcijas 
atbilstību oriģinālam.

Visām dobspieduma iespiedmašīnām ir raksturīga krāsu aparātu konstrukcijas vienkāršība. Krāsu 
velmes tajos aizstāj krāsu kaste, tiek izmantoti maināmi iespiedcilindri, kas veic arī iespiedformas 

4.9.attēls. Dobspieduma iespiedprocesa shēma
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funkcijas. Katrā krāsu sekcijā ir rakeļu naži, kas balstās uz rastra šūnām un noņem iespiedkrāsu no 
neiespiežamajiem elementiem. Obligāta dobspiedes iespiedmašīnas sastāvdaļa ir siltā gaisa žāvēšanas 
iekārta. Dobspiedumā iespējams iegūt plašāku krāsu telpu nekā citās iespiešanas tehnoloģijās. 
Izmantojot šo drukas metodi, neveidojas muarē defekts. 

Metalogrāfijas iespiedformu izgatavo uz metāla plates ar lāzera gravēšanas, kodināšanas vai 
izdedzināšanas paņēmienu. Iespiešanu veic ar paaugstinātas viskozitātes iespiedkrāsām. Šajā 
tehnoloģijā iespiestās līnijas ir gludas un nepārtrauktas, un to izmanto, ja iespieddarbā jāiestrādā 
papildu drošības elementi, piemēram, drukājot naudu, vērtspapīrus un pastmarkas. Metalogrāfija ir 
bezrastra iespiedtehnoloģija un atšķiras no citām dobspieduma tehnoloģijām ar to, ka ar iespiedkrāsas 
palīdzību tiek veidoti reljefi attēli, kādus var ieraudzīt, piemēram, uz dažādu valstu naudaszīmēm. 
Par dobspieduma tehnoloģiju tiek uzskatīts arī oforts – iespiedformas izgatavošanas paņēmiens, kurā 
apvienotas rokas gravēšanas un ķīmiskās kodināšanas metodes. Savu ieceru realizēšanai mākslinieki 
– grafiķi – izmanto arī tādas dobspieduma formu izgatavošanas metodes kā akvatinta, mīkstā laka, 
punktēšanas metode, sausā adata un heliogrāfija.

Tampondruka piemērota dažādu nelīdzenu, izliektu un sfērisku 
virsmu apdrukāšanai. Tās pamatā ir pēc dobspiedes formas principa 
veidoti iespiežamie un neiespiežamie elementi un elastīgs gumijas 
tampons, kas pārnes krāsu no iespiedformas uz apdrukājamo 
virsmu. Drukājamā attēla lielumu ierobežo vienīgi iespiedformas un 
tampona izmēri. 

Krāsa no krāsu silītes ar rakeļa nažu palīdzību tiek uzklāta uz 
iespiedformas un aizpilda padziļinātos iespiedelementus, bet 
elastīgais tampons to pārnes no formas uz apdrukājamo materiālu.

Tampondruka (netiešā 
dobspiede) – iespiešanas 
tehnoloģija, kurā krāsa no 
dobspiedes iespiedformas tiek 
pārnesta uz apdrukājamā 
materiāla virsmu ar elastīgu 
tamponu.

DEFINĪCIJA

Darbības atkārtojas cikliski. Brīdī, kad tampons atrodas uz apdrukājamā materiāla, klišeja ar rakeļa 
palīdzību piepildās ar krāsu, kas paliek tikai padziļinātajos iespiedelementos. Tampons pārvietojas 
atpakaļ pa vertikālo asi, piespiežas klišejai un paņem uz tās izveidoto attēla nospiedumu, ko pēc tam 
atstāj uz apdrukājamā materiāla. Tampona sastāvā esošais silikons nodrošina simtprocentīgu krāsas 
pārnesi. Pēc tampona atvirzīšanās apdrukātais priekšmets tiek nomainīts pret nākamo.
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Trafaretdruka ir senākais iespiešanas veids, tās nosaukums veidojies no itāļu valodas 
(traforetto ‘caurumots’). Tiek izmantoti divi šīs tehnoloģijas veidi:

• trafaretdruka;

• sietspiede (saukta arī par zīdspiedi, no vācu val. – Siebdruck, krievu val. – шелкография).

Trafaretdrukas tehnoloģijā attēls uz apdrukājamā materiāla nonāk no iespiedformas, kas atrodas uz 
sieta. Caur iespiedelementu atsegtajiem sieta laukumiem ar rakeļa naža palīdzību iespiedkrāsa tiek 
izspiesta cauri sietam uz apdrukājamā materiāla.

4.2.3. SIETSPIEDUMS

Sietspiede – drukas 
tehnoloģija, kurā attēlus 
iegūst, iespiedkrāsu uz 
substrāta izspiežot ar īpašu 
piespiedējnazi cauri īpaši 
apstrādāta sieta (smalka tīkla) 
laukumiem, kas laiž cauri 
iespiedkrāsu.

DEFINĪCIJA

Sietspiedes drukas tehnoloģijā kā iespiedforma tiek izmantots 
trafareta siets  – austa struktūra no plastikāta, metāla vai dabīgās 
šķiedras, ko satur sieta rāmis. Siets nodrošina iespiedkrāsas daļiņu 
atdalīšanos no trafareta un pielipšanu pie apdrukājamās virsmas. 
Krāsu uz apdrukājamās virsmas uzklāj bez papildu spiediena, rakelim 
slīdot pār trafareta virsmu un aizpildot sieta acis ar krāsu. Nonākot 
saskarē ar apdrukājamo virsmu, sieta acis atbrīvojas no krāsas un tā 
pielīp pie apdrukājamās virsmas. Lai reproducētu augstas kvalitātes 
attēlu, kas satur daudz sīku elementu, nepieciešams siets ar augstu 
liniatūru (ļoti smalkām acīm). 

4.10. attēls. Sietspiedes procesa shēma: A – krāsa; B – raķelis; C – attēlu veidojošais sieta elements;  
D – ar emulsiju pārklātais sieta elements; E – sieta rāmis; F – novilkums
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Apdrukājamo materiālu novieto paralēli iespiešanas galdam. Krāsu, kas atrodas uz trafareta, ar rakeļa 
palīdzību uzklāj vairākos piegājienos. Pirms rakeļa asmens nonākšanas kontaktzonā, krāsa iziet cauri 
sieta acīm un saskaras ar apdrukājamo materiālu. Pēc rakeļa izmantošanas krāsa nodrošina formas 
pielipšanu pie apdrukājamā materiāla. Tā kā siets ir elastīgs, daļa krāsas pavedienu veidā izvelkas no 
iespiedkrāsas slāņa, paliekot sietā, bet uz apdrukājamā materiāla izveidojas vienmērīgs krāsas slānis. 

4.2.4. GLUDSPIEDUMS

Izvēloties gludspieduma iespiedtehnoloģijas, ir iespēja nodrukāt 
ļoti daudzkrāsainus iespieddarbus un iespiedformu izgatavošanas 
process atšķirībā no citām iespiešanas tehnoloģijām ir salīdzinoši 
vienkāršs. Gludspiedumā iespiedformas iespiežamie un 
neiespiežamie elementi, kam piemīt atšķirīgas īpašības, atrodas vienā 
plaknē. Neiespiežamie elementi pirms krāsas uzklāšanas uzņem 
ūdeni vai vāju ūdens un spirta vai ūdens un skābju šķīdumu, bet 
iespiedelementi – eļļainu iespiedkrāsu. Iespiešanas procesa pamatā 
ir eļļas un ūdens nesavienojamības princips. Iespiežamie elementi 
atgrūž ūdeni (hidrofobi) un uzņem krāsu (oleofili), bet neiespiežamie 
pretēji – atgrūž krāsu (oleofobi) un uzņem ūdeni (hidrofili). 

Gludspiedums – drukas veids, 
kurā izmanto iespiedformas, 
kurās iespiežamie un 
neiespiežamie elementi 
novietoti vienā plaknē. 
Iespiedformas elementiem 
piemīt selektīvas īpašības 
pieņemt vai atgrūst 
iespiedkrāsu.

DEFINĪCIJA

Ir divu veidu gludspieduma tehnoloģijas – tiešā (litogrāfija, fototipija, di-lito) un netiešā (ofsets). Tiešajās 
iespiedtehnoloģijās attēls uz iespiedformas ir atveidots spoguļattēlā un uz apdrukājamā materiāla 
tiek pārnests bez starpposma.

Litogrāfija ir visvecākā tiešā gludspieduma drukas tehnoloģija. 
Litogrāfija ir tiešais iespiešanas veids, kurā iespiedforma tiek 
izgatavota uz plakana akmens virsmas. Attēlu uz akmens veido ar 
speciālu taukainu zīmuli, spalvu vai otiņu. Pustoņu attēlus zīmē uz 
graudotas akmens virsmas, izmantojot litogrāfijas zīmuli. Krāsas toņa 
intensitāti maina, stingrāk vai vājāk piespiežot zīmuli vai arī veidojot 
papildu svītras. Pēc attēla uzzīmēšanas akmens virsmu apstrādā 
ar mitrināšanas šķīdumu, veidojot neiespiežamos elementus. Šim 
nolūkam izmanto slāpekļskābes un gumiarābika koloīdos šķīdumus 

Litogrāfija – drukas veids, 
kurā zīmējums tiek uznests uz 
speciāla litogrāfiskā akmens 
(vai īpašību ziņā tam līdzīgas 
metāla plāksnes) ar treknu 
vielu, bet nedrukājamos 
laukumus samitrina, lai tie 
nepieņemtu krāsu.

DEFINĪCIJA
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vai dekstrīna šķīdumu. Litogrāfijas akmens graudotā (stohastiskā rastra) virsma dod iespēju krāsaino 
attēlu veidošanā izmantot līdz 20 krāsām. 

Autolitogrāfija (autogrāfija) ir sens litogrāfijas iespiedformu izgatavošanas paņēmiens, kuru   mūsdienās 
izmanto tikai mākslinieki. Izgatavojot autogrāfijas iespiedformas, vispirms ar taukainu zīmuli vai speciālu 
tinti zīmējumu veido uz papīra, bet pēc tam ar spiediena palīdzību to pārnes uz litogrāfijas akmens, 
alumīnija vai cinka plates, tā iegūstot iespiedformu. Šādā veidā, izmantojot vienkāršas iespiedpreses, 
var izgatavot darbus, kuru tirāža nepārsniedz 100 eksemplārus. Di-lito ir tiešā gludspieduma 
tehnoloģija, kurā iespiedformai izmanto alumīnija plati ar drukājamā sižeta spoguļattēlu. Novilkums 
no iespiedformas uz iespiedvirsmu tiek iegūts tiešā kontaktā, izmantojot speciālas iespiedkrāsas ar 
augstu viskozitāti. Iespiedforma ātri nolietojas, jo atrodas pastāvīgā kontaktā ar ķīmiskajām vielām un 
ir pakļauta papīra mehāniskai iedarbībai. Šajā tehnoloģijā iegūstamajiem attēliem ir augsta kvalitāte. 
Tipoofsets ir netiešā augstspiedes iespiedtehnoloģija, kurā drukas procesam izmanto augstspiedes 
iespiedformu, bet kā starpposmu  – ofseta cilindru. Iespiežot tipoofseta tehnoloģijā, mitrināšanas 
aparātu nelieto. Šis drukas veids apvieno augstspiedes un ofseta pozitīvākās īpašības – iespiešanas 
procesā izmanto mazāku spiedienu un papīrs nenonāk tiešā kontaktā ar iespiedformu, kas ievērojami 
palielina iespiedformas tirāžizturību.

Ofseta tehnoloģijā tiek izmantots netiešās gludspiedes 
iespiešanas princips. Iespiedkrāsa no formas uz apdrukājamo 
materiālu tiek pārnesta ar ofseta gumijas starpniecību. Tas arī 
ir tehnoloģijas nosaukuma rašanās pamatā (off set  – angļu val.). 
Attēls uz iespiedformas ir tiešā, nevis spoguļattēlā. Darba procesā 
apdrukājamais materiāls nonāk kontaktā nevis ar iespiedformu, 
bet gan ar speciālu gumijota auduma pārvalku (ofseta gumiju), 
kas ir nostiprināts uz ofseta cilindra un ar kura palīdzību attēls tiek 
pārnests uz apdrukājamo materiālu. 

Ofsets – netiešā gludspiedes 
iespiešanas tehnoloģija, 
kurā izmanto viena 
līmeņa iespiedformu un 
iespiedaparātu, kas sastāv 
no formas, ofseta un 
iespiedcilindriem. Iespiedkrāsa 
no formas uz apdrukājamo 
materiālu netiek pārnesta 
tieši, bet gan ar ofseta gumijas 
starpniecību.

DEFINĪCIJA
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Ofseta gumija ļauj paplašināt apdrukājamo materiālu spektru, kā arī palielina iespiedformas 
tirāžizturību, jo iespiešanas laikā iespiedelementi un apdrukājamā materiāla virsma tieši nesaskaras. 
Iespiešana notiek uz divu – ofseta un iespiedcilindra (saukta arī par pretspiediena cilindru) – saskares 
līnijas. Lai radītu iespiešanas procesam nepieciešamo spiedienu, nav vajadzīgi sarežģīti mehānismi un 
liels spēks, kā tas ir litogrāfijas tehnikā, kur jānodrošina spiediens starp plakanām virsmām, tāpēc 
iespiedelementu deformācija ir minimāla un iespieddarba kvalitāte  – augsta. Pateicoties augstajai 
kvalitātei, samērā zemajām izmaksām un vienkāršībai, ofseta tehnoloģija kļuvusi par populārāko 
pasaulē. 

4.12. attēls. Ofseta gumijas auduma uzbūve: a – ar kompresijas slāni; b – bez kompresijas slāņa;1 – 
krāsas pārneses slānis; 2 – kompresijas slānis; 3 – auduma slāņi – spēka karkass

4.11. attēls. Lokšņu ofseta iespiedmašīnas darbības shēma
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Lai panāktu iespiedkrāsas atgrūšanos no formas neiespiežamajiem elementiem, izmanto divas – uz 
dažādu iespiedformas virsmas un krāsas mijiedarbību balstītas – metodes: 

1) tradicionālo (slapjo) ofsetu;

2) sauso ofsetu.

Ofsetā izmanto augstākas rastra liniatūras struktūras nekā augstspiedē. Krāsaini pustoņu attēli 
parasti tiek iespiesti četrās krāsās un sastāv no četru krāsu (CMYK) rastra elementiem, kas viens 
pret otru novietoti attiecīgā leņķī. Vidējos toņos rastra elementi saskatāmi kā atsevišķi, daļēji viens 
otru pārklājoši krāsu laukumiņi. Ofsetā apdrukātas loksnes otrā pusē neveidojas reljefs, kā tas ir 
augstspiedē. Šajā tehnoloģijā izmanto uz taukvielu un eļļas bāzes izgatavotas iespiedkrāsas, tāpēc 
svaigiem novilkumiem parasti piemīt specifiska eļļas smarža.

Tradicionālā (slapjā) ofseta iespiešanas tehnoloģijas pamatprincips 
ir eļļas bāzes iespiedkrāsas nesajaukšanās ar ūdeni (mitrināšanas 
šķīdumu), kas nodrošina krāsas atgrūšanos no samitrinātās formas 
virsmas daļas. Tās vietas uz formas, kurās nav iespiedelementu, 
tiek samitrinātas ar mitrināšanas šķīdumu, bet tās, kurās ir 
iespiedelementi, – pārklātas ar krāsu. Formas neiespiežamie 
laukumi, kas nesatur tekstuālu informāciju vai attēlus, ir hidrofili 
(ūdeni uzņemoši), bet iespiežamie laukumi, kas uzņem krāsu, bet 
neuzņem ūdeni – oleofili (eļļu uzņemoši). 

Tradicionālais (slapjais) 
ofsets ir netiešais iespiešanas 
veids (formas cilindrs nav 
tiešā saskarē ar iespiedcilin
dru). Drukājot tiek izmantots 
iespiedformas mitrināšanas 
šķīdums.

DEFINĪCIJA

Mitrināšanas šķīduma slānis nodrošina iespiedkrāsas nenokļūšanu uz neapdrukājamiem laukumiem. 
Lai panāktu ofseta procesam vajadzīgo krāsas adhēziju vai atgrūšanu, izmanto oleofilas un oleofobas 
(eļļu neuzņemošas) virsmas.

Ofseta iespiedforma ir alumīnija, poliestera vai papīra plate, kas pārklāta ar gaismjutīgu kopējamo slāni. 
Pārsvarā ražošanā izmanto monometāliskas gaismjutīgas ofseta formu plates, kuras pēc kopējamā 
slāņa īpašībām iedala pozitīvajās un negatīvajās. Monometāliskās formu plates lieto gan lokšņu, gan 
ruļļu ofseta iespiedmašīnu formām. Gaismjutīgās ofseta formu plates sastāv no alumīnija pamatnes, 
graudota alumīnija slāņa, anodu plēves, kas nodrošina neiespiežamo elementu nodilumizturību, 
hidrofilā slāņa, kas nodrošina neiespiežamo elementu hidrofilitāti, un kopējamā slāņa, kas veido 
iespiežamos elementus. Vislielākā tradicionālā ofseta problēma ir panākt pareizu mitrināšanas 
šķīduma un iespiedkrāsas balansu, jo tieši tas visvairāk ietekmē novilkumu kvalitāti.
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Lokšņu ofseta druka ir daudz ekonomiskāka par citām iespiešanas tehnoloģijām un nodrošina augstu 
iespiedprodukcijas kvalitāti ar samērā zemām dažādu tirāžu ražošanas izmaksām. Parasti ofsetā 
drukā vienkrāsu vai četrkrāsu darbus, tomēr notiek iespiešana arī piecās, sešās un vairāk (pat līdz 
divpadsmit) krāsās. Šajā tehnoloģijā iespējams apdrukāt dažāda veida papīru un citus materiālus ar 
atšķirīgu formātu, biezumu un virsmas īpašībām. Darba sagatavošana iespiešanai aizņem samērā 
nelielu laiku. Strādājot ar lokšņu ofseta iespiedmašīnām, ir svarīgi nodrošināt ļoti precīzu un ātru 
papīra lokšņu padevi, kā arī nodrošināt tehnoloģiski sarežģītu iespiešanas procesu, kurā tiek izmantoti 
dažādi materiāli (papīrs, krāsa, mitrināšanas šķīdums u. c.) un resursi (elektrība, gaiss, siltums u. c.).

Pēc iznākšanas no pēdējās sekcijas novilkums tiek padots uz izvada ķēžu transportiera satvērējiem un 
pārvietots tālāk. Lai nodrukāto loksni uz pieņemšanas galda novietotu pēc iespējas vienmērīgāk un 
līdzenāk, tā tiek piebremzēta. Iespiesto lokšņu rīsē iespiedkrāsas pilnīgi nožūst un nostiprinās, daļēji 
iesūcoties papīrā, oksidējoties un polimerizējoties. Lokšņu ofsetā izmanto vairākus žāvēšanas veidus:

• ar infrasarkano (IS) starojumu;

• ar karstu gaisu;

• ar ultravioleto (UV) starojumu.

Sausais ofsets  ir bezūdens tehnoloģija. Tā priekšrocība ir lielāks kontrasts un plašāka krāsu 
gamma. Iespiešanai var izmantot smalkāku rastra liniatūru (parasti 300  lpi), kas nozīmē mazākus 
rastra punktus un iespēju atveidot tik smalkas attēla detaļas kā fotogrāfijā. Sausajam ofsetam nav 
nepieciešama mitrināšana, jo forma tiek pārklāta ar speciālu silikona pārklājumu, kas atgrūž krāsu no 

4.13. attēls. Lokšņu četrkrāsu ofseta iespiedmašīnas uzbūves shēma
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neiespiežamajiem elementiem. Temperatūras kontroles sistēma iespiedmašīnā uztur noteiktu krāsas 
ruļļu temperatūru, tādēļ krāsai ir vienmērīga viskozitāte. Tā kā krāsu no neiespiežamajiem elementiem 
atgrūž silikona pārklājums, iespiešanas procesā netiek lietots spirts un kaitīgi organiski savienojumi, 
kā arī nerodas videi bīstami atkritumi. Iespiedkrāsas pārnešana no plates uz papīru notiek mehāniskā, 
nevis ķīmiskā ceļā, tāpēc darbs ir paveicams ātrāk un rada mazākus papīra zudumus.

Sausā ofseta iespiešanas tehnoloģijā netiek mitrinātas iespiedformas, kas ļauj panākt augstāku rastra 
punkta “asumu”. Tas uzlabo novilkuma kvalitāti, ļaujot labāk nodrukāt smalkas attēla detaļas. Taču, 
neskatoties uz šīm priekšrocībām, sausais ofsets nav guvis plašu popularitāti, jo sausajā ofsetā tiek 
izmantotas dārgas iespiedformas un iespiedkrāsas. Iespiedmašīnai noteikti jābūt aprīkotai ar krāsu 
velmju temperatūras kontroles iekārtu, jo temperatūras novirzes no normas, kas katrai krāsas 
sekcijai ir atšķirīgas, var drukas procesā radīt lielas problēmas un pazemināt kvalitāti. Turklāt noteiktā 
temperatūra katrā krāsas sekcijā jānodrošina visa iespiešanas procesa laikā.

Iespiedformas virsma ir viegli gan mehāniski, gan ķīmiski sabojājama, tāpēc, strādājot ar formu, 
jāizvairās no tās saskrāpēšanas, ielocīšanas un virsmas noberšanas, jācenšas uz neapdrukājamiem 
laukumiem neatstāt taukainu pirkstu nospiedumus, kas var izjaukt formas ķīmisko balansu.

UZDEVUMS

2. uzdevums. Nosauciet iespiešanas tehnoloģijas, kurās iespiežamie elementi uz iespiedformas atrodas 
augstāk par neiespiežamajiem elementiem!

4.3. IESPIEDLOKSNES VIRSMAS APSTRĀDE IESPIEDMAŠĪNĀ

Modernajās iespiedmašīnās produkcijas izskata uzlabošanai vienā laidienā var veikt arī apstrādes 
operācijas: 

• lakošanu optiska efekta iegūšanai un loksnes virsmas aizsardzībai;

• papildu iespiešanu ar speciālām metāliskām krāsām;

• numerāciju;

• virsmas apstrādi – perforēšanu, štancēšanu, rievošanu un reljefspiedi.
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Lakošanai un metālisko krāsu iespiešanai izmanto galvenokārt lakošanas iekārtas. Dažas lakas var uzklāt, 
izmantojot parasto iespiešanas sekciju (piemēram, dispersijas laku uzklāj, izmantojot iespiedformas 
bez kopējamā slāņa noņemšanas). Šo paņēmienu gan mūsdienās izmanto reti. Lakošanas aparāti 
parasti tiek lietoti kopā ar žāvējamām ierīcēm. Lokšņu ofsetā izmanto ofseta, dispersijas (ūdens) 
un UV laku. Īpašu efektu var panākt, izmantojot speciālās dekoratīvās – zelta, sudraba, perlamutra 
u. c. – krāsu lakas. Lakošanas iekārtas ir līdzīgas fleksogrāfijas iespiedsekcijām. Elastīga iespiedforma 
(vienkāršākajā gadījumā – gumijots pārvalks) ar cietas velmes palīdzību ievelmē laku, kas tiek tieši 
pārnesta uz lakojamo materiālu. Ir divi lakas padošanas varianti:

• izmantojot velmju sistēmu, kurā ar vienu velmi laku paņem no vanniņas, bet ar otru, izmantojot 
kontakta zonas vai variējot ar drukas ātrumu, to dozē. Iekārtā ietilpst divas vai trīs velmes;

• izmantojot kameras tipa rakeļa sistēmu, kurā laku uznes uz rastrētas velmes un dozē ar rakeli. 
Šādā veidā var iegūt vienmērīgu lakas slāni.

Iespiedformas lakas uzklāšanai var sastāvēt no:

• gumijotā pārvalka, kura izmēri ļauj noklāt ar laku visu loksni;

• augstspiedes formas fragmentārai lakas uzklāšanai atsevišķos novilkuma laukumos vai 
iespiedplates ar noņemtu kopējamo slāni;

• augstspiedes un fleksogrāfijas iespiedformas (fotopolimērs augstas kvalitātes lakas uzklāšanai 
atsevišķiem laukumiem un lakas ar metālisku spīdumu uzklāšanai).

Lai iegūtu biezu un īpaši spīdīgu dispersijas lakas kārtu, nepieciešamas divas lakas sekcijas ar 
starpžāvēšanu. Uzklājot pirmo laku, tiek izlīdzināta papīra virsma, tā piepilda nelīdzenās vietas un 
rada gludu virsmu nākamā slāņa uzklāšanai. Sevišķi spīdīga lakas slāņa veidošanai lieto UV laku, pirms 
kuras uzklāj gruntslaku (var izmantot ūdens laku). Īpaši labu spīdumu un krāsu var iegūt, kombinējot 
metāliskās krāsas ar ūdens lakām. Lakošanas sekciju var izmantot arī speciālu efektu iegūšanai, 
piemēram, tādu aromātisku vielu uzklāšanai, kas mikrokapsulu veidā iekļautas aromātiskajās lakās.

Lokšņu ofseta mašīnas var tikt aprīkotas ar ierīci numerācijas veikšanai. Krāsu uz numeratoriem uzklāj 
ar parasto krāsas sekciju. Pēc tam krāsa nokļūst uz novilkuma, kas atrodas uz pēdējās iespiešanas 
sekcijas iespiešanas cilindra. Pēc katra cilindra apgrieziena ciparu secība mehāniski mainās. 
Numeratoru vietā var piestiprināt augstspiedes iespiedformu, piemēram, zīmola iespiešanai. 

Uz atbilstošas traversas (šķērsturētāja) iespiedmašīnā var novietot blokus ar instrumentiem 
perforācijai, griešanai, rievošanai vai reljefspiedei, ko izmanto, piemēram, pašlīmējošo etiķešu vai 
novelkamo bildīšu izciršanai, kā arī iegriezumu veidošanai un papīra griešanai.
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4.4. DRUKAS KVALITĀTES KONTROLE

Būtiska nozīme ofseta drukas tehnoloģijā ir iespiešanas procesa kvalitātes kontrolei. Lai nodrukātu 
kvalitatīvu darbu, jāpanāk līdzsvars starp:

• mašīnas tehnisko stāvokli;

• apdrukājamo materiālu īpašībām;

• iespiedkrāsu īpašībām.

Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas uzklāšanos un intensitāti uz iespiedloksnes, periodiski jāveic 
uzklātās krāsas optiskā blīvuma (densitātes) kontrole, izmantojot densitometru vai fotospektrometru 
un piemērojot dažādiem papīriem atbilstošus iespiedkrāsas blīvuma standartus. Iespiedkrāsas optisko 
blīvumu uzskata arī par netiešu iespiedkrāsas slāņa biezuma mērījumu.

Tā kā krāsu padeve iespiedmašīnā tiek regulēta katrā krāsu sekcijā atsevišķi, optiskā blīvuma vērtības 
jānosaka katrai krāsai. Izgatavojot kontrolnovilkumu un drukājot tirāžu, iespiedējs kontrolē un novērtē 
iespiešanas procesu pēc attēlu kvalitātes uz novilkuma un kontrolskalas. Ar spektrofotometriem mēra 
iespiedkrāsas optiskā blīvuma vērtību Lab sistēmā un ievada datus automatizētajā iespiedmašīnas 
vadības sistēmā. 

4.14.attēls. Optiskā blīvuma jēdziens: F – krītošs, absorbēts, atstarots vai caurejošs gaismas stars;  
τ – gaismas caurlaišanas koeficients; ρ – atstarošanas koeficients; D – optiskais blīvums
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Krāsas uzklāšanas kvalitāte ir atkarīga no:

• krāsas slāņa biezuma uz iespiedformas (krāsas padeve);

• saskares laika (iespiešanas ātrums, iespiešanas cilindra izmērs utt.);

• iespiedkrāsas reoloģiskajām īpašībām;

• iespiešanas īpatnējā spiediena;

• temperatūras iedarbības uz iespiedkrāsas reoloģiskajām īpašībām;

• apdrukājamā materiāla īpašībām (spēja absorbēt noteiktu iespiedkrāsas daudzumu, porainība, 
mitrināmā šķīduma absorbcija);

• iespiedformas virsmas īpašībām (iespiedelementu oleofilitāte un neiespiežamo elementu 
hidrofilitāte).

Atkarībā no iespiešanas veida tiek izmantotas dažādas konsistences – šķidras, pastveida vai pulverveida 
– krāsas, kas sastāv no pigmentiem, saistvielām, piedevām un šķīdinātājiem. Uz apdrukājamā materiāla 
pārnestās krāsas daudzums samazinās proporcionāli iespiedformas un apdrukājamā materiāla 
saskares laikam. Katrai iespiešanas tehnoloģijai krāsu ražotāji izgatavo atbilstošas iespiedkrāsas, 
ņemot vērā krāsas uzklāšanās, nostiprināšanās un žūšanas īpatnības.

4.15. attēls. Iespiedmašīnas automatizētās vadības sistēmas pults
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4.4.1. DRUKAS KONTROLES MĒRIERĪCES

Densitometri. Drukas kvalitātes kontrolei tiek izmantotas dažādas ierīces – densitometri, 
spektrofotometri un spektrodensitometri. Lai gan šo mērierīču nosaukums veidots no density  
(blīvums), tie mēra atstarotas vai cauri paraugam izgājušas gaismas daudzumu un aprēķina optisko 
blīvumu. 

Ir divu veidu densitometri:

1) darbam caurejošā gaismā;

2) darbam atstarotā gaismā.

Mērot daudzkrāsu novilkumu, densitometrs ar gaismas filtru 
palīdzību izdala vienu no redzamā spektra atstarotās gaismas trim 
krāsām (zilo, zaļo vai sarkano) un aprēķina atbilstošās iespiedkrāsas 
(dzeltenās, purpursarkanās vai gaiši zilās) optisko blīvumu no 
atstarošanas koeficienta šajā zonā. Optiskais blīvums (D) ir gaismas 
caurlaidības rādītājs caurspīdīgiem objektiem un atstarošanas 
rādītājs necaurspīdīgiem. Skaitliski to izsaka kā decimāllogaritmisku 
lielumu, kas ir pretējs gaismas caurlaidības/atstarošanas 
koeficientam. Poligrāfijā optisko blīvumu izmanto, lai novērtētu 
izdevniecības oriģinālus, fotoformas un novilkumus.

Densitometrs – optiski 
elektronisks mērinstruments 
pustoņu un rastrētu negatīvu, 
diapozitīvu slaidu, krāsainu 
un melnbaltu, oriģinālu un 
novilkumu kvalitātes kontrolei. 
To poligrāfijā izmanto arī 
punkta izplūšanas, krāsas 
blīvuma u. c. parametru 
mērīšanai.

DEFINĪCIJA

Densitometriem, kas strādā atstarotā gaismā, izmērāmo laukumu apgaismo gaismas avots, kas atrodas 
mērierīcē. Krītošais gaismas stars iziet cauri krāsas slāņiem un necaurspīdīgās pamatnes virsējam 
slānim. Dažas starojuma plūsmas absorbē pamatne, bet pārējā gaisma atstarojas no virsmas un, izejot 
cauri gaismas filtram, nonāk densitometra uztvērējā. Pēc krītošās un atstarotās gaismas attiecību 
lieluma densitometrs nosaka atstarojuma koeficientu un izrēķina lietotāja iestatīto parametru vērtības 
(optisko blīvumu, rastra elementu relatīvo laukumu). Atstarotās gaismas densitometrus izmanto uz 
necaurspīdīgas pamatnes izgatavotu oriģinālu tirāžas novilkumu kontrolei.
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Caurejošās gaismas densitometros izmērāmo laukumu 
izgaismo gaismas plūsma, kas iziet cauri ne tikai virskārtai, 
bet arī pamatnei. Virskārta un pamatne absorbē daļu 
caurejošās gaismas plūsmas, bet pārpalikusī daļa nonāk 
densitometra uztvērējā. Ierīce salīdzina gaismas plūsmas 
daudzumu, kas izgājis cauri paraugam, ar gaismas plūsmas 
daudzumu, kas ir kritis uz parauga, un nosaka gaismas 
caurlaišanas koeficientu kā cauri izgājušās gaismas plūsmas 
attiecību pret krītošās gaismas plūsmu. Caurejošās gaismas 
densitometrus izmanto uz caurspīdīgas pamatnes izgatavotu 
oriģinālu (diapozitīvi, negatīvi) un fotoformu kontrolei. 
Izmantojot šīs ierīces, var veikt izvadiekārtu kalibrēšanu un 
noteikt fotofilmu eksponēšanas un attīstīšanas režīmu. 

 

4.16. attēls. Densitometri: a – atstarotās gaismas densitometra uzbūves shēma; b – caurejošās gaismas 
densitometra uzbūves shēma: 1 – gaismas avots; 2 – normalizētas krītošas gaismas plūsma; 3 – krāsas 
slānis; 4 – necaurspīdīga pamatne; 5 – atstarotās gaismas plūsma; 6 – gaismas filtrs; 7 – gaismas 
uztvērējs; 8 – attīstīts fotoslānis vai krāsvielas slānis; 9 – necaurspīdīga pamatne; 10 – caurejošās 
gaismas plūsma 

4.17. attēls. Manuālais densitometrs
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Spektrofotometri un spektrodensitometri. Lai izmērītu lielumu, kas raksturo optisko starojumu, 
izmanto fotometrus ar uztvērēju, kurā iestatīta noteikta spektrāla jūtība, tādējādi fotometrs reģistrē 
starojuma plūsmu noteiktā telpiskā ierobežojumā.

Mūsdienu fotometri ir ļoti dažādi, un tos klasificē pēc lietojuma mērķiem. Piemēram, apgaismojumu 
mēra ar luksometriem, spilgtumu – ar eksponometriem, bet gaismas plūsmu spektrālo raksturlielumu 
noteikšanai lieto spektrofotometrus, kuri objektīvi skaitliski novērtē krāsu starojuma (caurlaides, 
atstarošanas) spektru. Densitometri skaitliski novērtē gaismas plūsmas intensitāti, kas izgājusi caur 
vielu vai atstarojusies no tās virsmas. Plūsmas spektra plašumu nosaka ar gaismas filtra palīdzību.

Fotometrus iedala:

1) vizuālajos (redzes);

2) fiziskajos.

Spektrofotometrā redzamais spektrs sadalās daudzās zonās, un starojuma intensitāti mēra katrā 
no tām. Mērījuma rezultāts tiek attēlots kā starojuma intensitātes atkarības grafiks, piemēram, 
atstarotās gaismas atkarība no viļņu garuma. Poligrāfijā spektrofotometrus lieto galda izdevniecības 
sistēmu kalibrēšanai, kā arī krāsu un papīra gaismas filtru izstrādāšanā. Mērierīces lieto krāsu 
raksturlielumu vai krāsu telpu CieLab, CMYK vai RGB ekvivalentu noteikšanā, saglabāšanā un 
mērījumu raksturlielumu atveidošanā ar atbilstoša programmnodrošinājuma palīdzību. Tās var lietot 
arī kopā ar krāsu vadības programmu krāsu profilu veidošanai. Plaši tiek lietoti spektrodensitometri, 
kuri apvieno spektrofotometra un densitometra funkcijas. Spektrodensitometrs ir spektrofotometrs 

4.18.attēls. Atstarošanas spektra grafiks, ko veido spektrofotometrs, lai izmērītu paraugu
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ar paplašinātām aprēķinu iespējām, kas var noteikt parauga atstarošanas (vai caurlaišanas) spektru 
lielā zonu apjomā un izskaitļot optisko blīvumu paplašinātos viļņu garumu intervālos. Šī iekārta ir 
ideāli piemērota krāsu jaukšanai un kontrolei pirmsdrukas un drukas procesos, kolorimetrijas un 
testēšanas laboratorijās.

Krāsainu attēlu svarīgākie objektīvi novērtējamie densitometriskie raksturojumi uz novilkuma ir:

• maksimālais optiskais kontrollauka blīvums;

• optiskā blīvuma intervāls;

• optiskā blīvuma izmaiņas;

• rastra elementu relatīvais laukums;

• pelēkās skalas atveidojums;

• “pelēkā” balanss;

• krāsu pāreja daudzkrāsu klājumam (no angļu val. trapping);

• krāsu tīrība uz novilkuma.

4.4.2. DRUKAS KVALITĀTES KONTROLES SKALA

Iespiešanas kvalitātes kontroli var veikt, izmantojot gan manuālos densitometrus vai fotospektometrus, 
gan iespiedmašīnās stacionāri uzstādītas automātiskās drukas kontroles sistēmas, kuras pēc drukas 
kvalitātes kontroles skalas automātiski kontrolē drukas kvalitātes parametrus drukas laikā.

Kontroles skalās iekļauti šādi procesa parametru vērtēšanas 
elementi:

• kopējā iespiedkrāsas padeve;

• krāsu sintēze, drukājot vienu krāsu uz otras (trapping);

• pelēkā balanss;

• rastra punkta palielinājums (dot gain, TVI);

• slīdēšana un drumstalošanās;

• smalku līniju un rastra elementu atveidojums;

• krāsu sakritība;

Drukas kvalitātes konkroles 
skala (kontrolskala) – 
kontrolelementu, kontrollauku 
un testa objektu komplekss, 
kas atrodas uz novilkuma, 
dodot iespēju kontrolēt 
iespiedprocesa kvalitātes 
parametrus.

DEFINĪCIJA
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• drukas kontrasts rastrēta attēla ēnu zonās;

• rastra elementu atveidojums gaismās un dziļajās ēnās.

Katram no šiem rādītājiem ir noteiktas normas un pieļaujamās atkāpes, kuras reglamentē nozares 
standarti. Drukas kontroli pēc kontroles skalām veic vizuāli un izmantojot mērierīces − lupas, mērlupas, 
densitometrus un spektrofotometrus.

4.19. attēls. Iespiedprocesa kontroles skalas struktūras shēma: Ugra/FOGRA Digital Print Control Strip 
(divi modeļi)

4.20. attēls. Drukas kvalitātes kontroles kontrolskala

• Lai izprastu un spētu izmantot iespiedprocesa kontrolskalas, 
jāpārzina tajās ievietotie kontrolelementi un tie drukas 
parametri, kurus pēc tiem var novērtēt. 

• Skalās var būt tikai daži pamata kontrolelementi vai arī iekļauti 
visi iespējamie drukas procesa kvalitāti kontrolējošie elementi.

• Sarežģītas skalas pārsvarā izmanto, iespiežot augstas kvalitātes 
iespiedprodukciju, piemēram, grāmatas, katalogus un mākslas 
darbu reprodukcijas.

IEGAUMĒ
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Pilnkrāsu drukai uz dažādiem papīra veidiem ir izstrādātas optiskā blīvuma (densitātes) normas 
katras iespiedkrāsas kontrollaukam, jo krāsas optiskais blīvums būs atšķirīgs. Glancēta, matēta un 
nekrītota papīra drukas procesa krāsas blīvuma atšķirības parādītas 4.1.  tabulā. Ja iespiedkrāsu 
kontrollauka optiskais blīvums ir zemāks par rekomendēto, attēls nebūs piesātināts un tam būs zema 
kontrastainība. Ja iespiedkrāsu optiskais blīvums pārsniegs rekomendējamo, attēls būs trekns, tumšs 
un arī ar zemu kontrastainību.

4.2. tabula. Krāsas optiskais blīvums (densitāte) pilnam tonim dažāda pārklājuma papīra virsmām

Lokšņu ofseta 
druka

Pārklāts glancēts 
krītpapīrs

Pārklāts matēts 
krītpapīrs

Nepārklāts 
(nekrītots) papīrs

K (Black)

C (Cyan)

M (Magenta)

Y (Yellow)

1,80

1,55

1,55

1,40

1,45

1,35

1,35

1,20

1,10

1,05

1,05

0,95

Viens no galvenajiem mērāmajiem parametriem ir kopējā 
iespiedkrāsas padeve  − optiskais blīvums (densitāte), ko kontrolē 
pēc skalas kontrollaukiem ar rastra punktu 100% relatīvo laukumu. 
Šis mērījums ir ļoti svarīgs, jo cilvēka acs uztver ne tikai mehānisko, 
bet arī šķietamo rastra elementu pieaugumu. Kontrollaukiem var būt 
kvadrāta, taisnstūra, svītras vai apļa forma. To skaitam skalā jāatbilst 
izmantojamo krāsu daudzumam. Parasti, iespiežot pilnkrāsu attēlu, 
kontrollaukā tiek ievietotas četras CMYK krāsas. Ja tiek izmantotas 
īpatkrāsas, piemēram, Pantone kataloga toņi vai metalizētās krāsas, 
skalā jāiekļauj arī šo krāsu kontrollauki. Kontrollauka optisko blīvumu 
mēra ar densitometru, ņemot vērā papīra baltumu. Vispirms veic 
mērījumu neapdrukātā papīra laukumā un šo vērtību pieņem  
par 0 D. 

Kopējā iespiedkrāsas padeve 
(densitāte) – drukas kvalitātes 
parametrs, ko kontrolē pēc 
skalas kontrollaukiem ar 
100% rastra punktu relatīvo 
laukumu. Šis mērījums ir 
būtisks, jo cilvēka acs uztver 
ne tikai mehānisko, bet arī 
šķietamo rastra elementu 
pieaugumu.

DEFINĪCIJA



144144

4. NODAĻA
IESPIEŠANA (DRUKA) 4.

4.

Ruļļu ofseta druka 
(heatset)

Pārklāts glancēts 
krītpapīrs

Pārklāts matēts 
krītpapīrs

Nepārklāts 
(nekrītots) papīrs

K (Black)

C (Cyan)

M (Magenta)

Y (Yellow)

1,80

1,40

1,40

1,30

1,70

1,35

1,35

1,25

1,25

1,00

1,00

0,90

Tabula parāda lielas atšķirības krāsas densitātes standartos starp glancētu krītotu un nekrītotu papīru. 
Drukājot darbu uz glancēta krītpapīra ar neatbilstoši zemu krāsas densitāti, iespiestais attēls izskatīsies 
bāls un nepiesātināts, turpretī nekrītotā papīrā ar pārāk augstu krāsas densitāti attēls būs “aizliets” ar 
krāsu, izskatīsies tumšs, neass, un, iespējams, radīsies krāsas žūšanas un izsmērēšanās problēmas.

Krāsu pārklāšanās (trapping) ir procentos izteikts parametrs, kas raksturo nodrukātā materiāla krāsas 
klāšanos uz iepriekšējās, tās pēctecīgi klājot vienu uz otras. Šo lielumu var izmērīt ar densitometru vai 
spektrodensitometru. Krāsu pārklāšanās (trapping) kontroles elementi tiek iekļauti drukas kvalitātes 
kontroles skalā, un tos kontrolē tāpat kā kopējo iespiedkrāsas padevi. Uz drukas loksnes kvalitātes 
kontroles skalā tas veidojas, klājot divas iespiedkrāsas. CMYK iespiedkrāsām tie ir: zaļais laukums, 
kas veidojas no gaiši zilās (C) un dzeltenās (Y) krāsas, sarkanais laukums, kas veidojas no madžentas 
(purpura)(M) un dzeltenās krāsas (Y), un zilais laukums, kas veidojas no madžentas (purpura) (M) un 
gaiši zilās (C) krāsas. Visbiežāk katram klājumam tiek veidots divu pustoņu laukums (40–50%) un 
kontrollauks. 

4.21. attēls. Krāsu pārklāšanās (trapping) kontroles elementu shēma pilnkrāsu drukai
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Tradicionālajā ofseta drukas tehnoloģijā ļoti svarīgs ir kontrollauks Srelat = 40–50%, jo mitrināšanas 
šķīduma klātbūtne apgrūtina otrās krāsas klāšanos uz papīra virsmas un iepriekšējās krāsas 
slāņa, uz kura iespiešanas laikā jau ticis klāts mitrināšanas šķīdums (druka “uz mitra” daudzkrāsu 
iespiedmašīnās). Krāsas pāriešana uz apdrukājamo materiālu notiek dažādi, jo katra nākamā krāsa 
klājas uz nožuvuša vai mitra iespiedkrāsas slāņa. Iespiežot “uz mitra”, otrā un nākamās krāsas klājas 
uz apdrukātās virsmas mazākā daudzumā nekā tieši uz papīra vai nožuvušas apdrukātas virsmas. 
Šādā gadījumā otrās un nākamo iespiedkrāsu “uzvedību” daudzējādā ziņā nosaka to viskozitāte.

4.22. attēls. Nodrukāti krāsu pārklāšanās (trapping) kontroles elementi pilnkrāsu drukai 

Pelēkā balanss. Pelēkā balansa kontrollauks var tikt iekļauts 
kopējā kontrolskalā, bet tam var ievietot arī atsevišķu skalu. 
Kvalitatīvas drukas nodrošināšanai gaiši zilā, madženta (purpurs) 
un dzeltenā krāsa jāklāj noteiktā procentuālā attiecībā. Pelēkā 
balansa kontrollaukam ir tāda pati forma kā kopējās iespiedkrāsas 
padeves kontrolelementiem, un tas veidojas, klājot vienu uz otras 
trīs iespiedkrāsas (C + M + Y). Kontrollaukam uz novilkuma jābūt 
pelēkam un vizuāli jāatbilst 80% melnās krāsas iespiedumam. Tātad, 
ja druka ir kvalitatīva, kontrolelementam ir neitrāli pelēka krāsa. 
Viens no izplatītākajiem pelēkā balansa kontroles variantiem ir trīs 
dažādi kontrollauki – gaisma, pusēnas un ēnas. Pati precīzākā pelēkā 
balansa kontrole ir vizuālā, jo cilvēka acs ļoti jūtīgi reaģē uz atkāpēm 
no neitrāli pelēkā (t. i., parādās krāsains tonis). Skaitlisko atkāpi mēra 
ar densitometriem vai ar spektrodensitometriem. Pelēkā balansu 
mēra ar densitometru, optiskajiem blīvumiem aiz trim gaismas 
filtriem jābūt praktiski vienādiem, bet rastra elementu relatīvajam 
rādītājam jāatbilst norādītajām procentuālajām vērtībām.

Pelēkā balanss – rastra 
elementu attiecības uz 
trim krāsu dalījuma foto 
vai iespiedformām (C, M, 
Y), kas ļauj uz novilkuma 
iegūt neitrālu pelēko toni 
standartizētā drukas procesā. 
Pelēkā balanss nodrošina 
pareizu attēla ahromatiskās 
komponentes atveidi krāsu 
attēlā.

DEFINĪCIJA
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4.3. tabula. Ieteicamās vērtības pelēkā balansa rastra nosacītā laukumu elementu kontrolei (Snos%) 
(standarts ISO 12647-2)

Gaiši zilā (Cyan) Madženta (Magenta) Dzeltenā (Yellow)

Gaismas 25 19 19

Pusēnas 50 40 40

Ēnas 75 64 64

Slīdēšana, drumstalošanās  – 
drukas defekts: divreizēja 
viena un tā paša elementa 
parādīšanās ar nobīdi “gurķa” 
formas veidā. Drumstalošanās 
rezultāts ir tāds pats kā 
dubultošanās efektam. Tā 
iemesls var būt sprauga starp 
formas un cilindra zobratiem, 
nepareizs krāsas uzklāšanas 
velmju regulējums, nepareiza 
dekeļa izvēle u. c.

DEFINĪCIJA

4.23. attēls. Pelēkā balansa kontroles elementi 

Slīdēšana un drumstalošanās negatīvi ietekmē drukas kvalitāti un 
var izmainīt attēla formas un krāsas toņa atveidošanu neatkarīgi 
no iespiedkrāsas padeves režīma. Slīdēšanas rezultātā rodas otrs 
– identisks attēls. Iespiedprocesa slīdēšanas un drumstalošanās 
kontroles elementiem ir lineāra forma. Tie var būt apļveida, taisnu vai 
perpendikulāru līniju formā. Divu periodisku struktūru ar lineāru vai 
leņķa novirzi veidošanās rada muarē, un uz kontrolelementa veidojas 
daudzstaru zvaigznīte – muarē no koncentriskām riņķa līnijām. 
Jo zvaigznītei vairāk staru, jo slīdēšana lielāka. Drumstalošanās 
gadījumā zvaigznīte ir kontrastaināka, asāka un staraināka, jo 
struktūru nobīde ir lielāka. Taisnu līniju slīdēšanas gadījumā tās 
sabiezinās perpendikulāri līnijām, bet, slīdēšanai notiekot paralēli, 
tā sakrīt ar līnijas virzienu un nekādas izmaiņas nav novērojamas.
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4.24. attēls. Koncentrisko apļu slīdēšanas un drumstalošanās kontroles elementi: A – slīdēšanas nav; 
B – slīdēšana; C – drumstalošanās 

4.25. attēls. Taisno līniju slīdēšanas un drumstalošanās kontroles elementi: A – slīdēšanas nav; B – 
slīdēšana; C – drumstalošanās 

4.26. attēls. Perpendikulāro līniju slīdēšanas un drumstalošanās kontroles elementi: A – slīdēšanas 
nav; B – slīdēšana; C – drumstalošanās

Sīko līniju un rastra elementu atveidošanu uz novilkuma kontrolē pēc kontrollaukiem ar rastra 
punkta relatīvo laukumu 1; 3; 5 un 95%; 97%; 99%. Kontrolei izmanto elementu, kas veidots no dažāda 
biezuma divu līniju grupām:

1) melnas līnijas uz balta fona (imitē sīko rastra elementu atveidojumu gaišajās zonās);

2) baltas līnijas uz melna fona (imitē rastra neiespiežamos elementus ēnu zonās). 

Dažāda biezuma līniju atveidošanas kvalitāte uz novilkuma tiek noteikta pēc to attēlu nepārtrauktības, 
jo līnijai jābūt nepārtrauktai un ar vienādām malām.
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Krāsu sakritība. Drukājot vairāku krāsu darbu, jāveic krāsu 
savstarpējās sakritības kontrole. Krāsu sakritības kontroli uz 
novilkuma veic, izmantojot sakritības krustus  – perpendikulāri 
krustojošās smalkas līnijas. Jo mazāks ar dažādām krāsām iespiesto 
krustu izkliedējums, jo precīzāka iespiesto iespiedkrāsu savstarpējā 
sakritība. Ideālas sakritības gadījumā uz novilkuma redzams 
tikai melnas krāsas krusts, kuram, apskatot ar lupu, samanāma 
krāsaina maliņa – ļoti minimāla citu krāsu nobīde. Kā kontroles 
mērinstrumentus iespiedkrāsu savstarpējai sakritības kvalitātes 
novērtēšanai izmanto Noniusa skalas ar vienmērīgu lineāru dalījumu, 
kuras iespiež, klājot dažādas krāsas. 

4.27. attēls. Sīko rastra elementu atveidošanas kontroles elementi 

4.28. attēls. Sīko rastra elementu atveidošanas kontroles elementi: A – slīdēšana; B – drumstalošanās 

Krāsu sakritības krusti – 
drukas kvalitātes rādītājs 
(smalkas perpendikulāri 
krustojošās līnijas) daudzkrāsu 
sakritības uz novilkuma 
kontrolei.

DEFINĪCIJA

4.29. attēls. Iespiedkrāsu sakritības krustu kontroles elementi: A – krusti; B – Noniusa skalas
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4.30. attēls. Divu krāsu krustu sakritība, skatoties ar lupu

Iespiešanas kontrasts. Izplatītākais un vizuāli pamanāmākais defekts ir “aizlietas” attēla ēnas. Ēnu 
atveidošanas kvalitātes novērtēšanas kritērijs ir nodrukātā iespieddarba kontrasts, kura kontroli 
var veikt vizuāli vai ar densitometru. Tiek salīdzināts divu kontrollauku  – rastra ar Srelat = 75 vai 
80% un kontrolelementa  – optiskais blīvums. Jo mazāka blīvuma atšķirība, jo vairāk “aizlietas” ir 
ēnas. Iespiešanas kontrastu mēra katrai krāsai atsevišķi. Pēc mērījumiem var novērtēt ne tikai ēnu 
atveidošanas kvalitāti, bet arī iespiedsekciju darbību un atsevišķu iespiedkrāsu mijiedarbību ar papīru.

Rastra punkta izmaiņas. Rastra punkta pieaugums (dot gain) uz novilkuma ir ļoti svarīgs iespiešanas 
procesa kvalitātes raksturlielums. Rastra punkta izmaiņas – dot gain (toņa vērtības pieaugums – TVI) 
rodas, rastra elementus pārnesot uz iespiedformu un no iespiedformas – uz apdrukājamo materiālu.

4.31.attēls. Iespiešanas kontrasta kontroles elementi 
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Ne mazāk svarīgs drukas kvalitātes kontroles elements ir optiskais rastra punkta palielinājums. Optiskā 
rastra punkta palielinājuma iemesli ir gaismas absorbēšana un izkliede papīrā. Daļa gaismas nonāk 
neapdrukātajā papīrā un, izkliedējoties zem rastra elementa un izejot cauri iespiedkrāsas slānim, 
iekrāsojas. Tas izraisa atstarotās gaismas pavājināšanos un rada šķietamu rastra elementu 
palielinājumu. Densitometrs automātiski izrēķina patieso relatīvo rastra elementu laukumu un 
pieaugumu, pierēķinot optisko izplūdumu un ņemot vērā gaismas izkliedi. 

Rastra punktu palielinājuma kontroles elementi ir dažādas figūras, kas var būt svītriņu, kvadrātu, 
sarežģītu figūru, teksta vai ciparu veidā. Dažādas frekvences mikroelementi identiski relatīvā laukumā 
un vienādos drukas apstākļos dod dažādu rastra punkta palielinājuma vizuālo efektu. Kontrolelementus 
veido kā tīklu, kurš sastāv no figūrām, kas ir ielāsmotas ar zemu liniatūru un iegūtas no tīkla ar augstu 
liniatūru. Jo lielāka ir fona un figūras liniatūru starpība, jo jutīgāks ir kontrolelements. Uz viena fona var 
būt vairākas augstas liniatūras figūras, kas atšķiras tikai pēc elementu relatīvā laukuma. Vienādos tīklu 
relatīvos laukumos ar zemu un augstu liniatūru un vienādos iespiešanas apstākļos augstas liniatūras 

4.33. attēls. Rastra punkta izplūdums 

4.32. attēls. Rastra punkta izplūduma kontroles elementi 
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figūrām ir augstāks optiskais blīvums, un tās izceļas uz zemas liniatūras tīkla fona. Uz šo īpašību balstās 
rastra elementu palielināšanās kontrole drukas procesa laikā. Šis princips darbojas, arī izmantojot 
rastra punkta palielināšanās kontrolei paredzēto radiālo miru. Miras līniju, kas izvietotas rādiusā no 
figūras centra uz malām, biezums palielinās, atainojot nepārtrauktas frekvences izmaiņas – atbilstoši 
to attālumam no centra. Rastra elementu palielināšanās gadījumā līniju saplūšana, kas būs sākusies 
no centra, izplatīsies uz perifēriju. Rastra elementu palielinājumu var operatīvi kontrolēt, mērot skalas 
kontrollaukus ar 40% un 80% rastra elementiem. Maksimāls rastra punkta palielinājums uz drukas 
loksnes būs Srelat = 40–60%. Dažādas formas rastra elementiem ar vienādu to relatīvo laukumu būs 
atšķirīgs rastra punkta palielinājums. Jo lielāks rastra elementa perimetrs, jo lielāks rastra punkta 
palielinājums. Piemēram, vienādos iespiešanas apstākļos (iespiedkrāsas, papīra un rastra liniatūras) 
kvadrāta rastra punkta palielinājums būs lielāks nekā ovālas formas rastra punkta palielinājums. 

4.4. tabula. Pieļaujamie rastra punkta palielinājuma rādītāji (dot gain) lokšņu iespiedmašīnām

Dot gain (%) CMYK CMYK CMYK

40% 17,0÷14,0 20,0÷17,0 23,0÷20,0

50% 18,5÷15,5 21,5÷18,5 24,5÷21,5

70% 16,5÷14,0 19,0÷16,5 21,5÷19,0

75% 15,0÷12,5 17,5÷15,0 20,0÷17,5

80% 13,0÷11,0 15,0÷13,0 17,0÷15,0

pielaide ±4% Pārklāts glancēts 
krītpapīrs

Pārklāts matēts 
krītpapīrs

Nepārklāts 
nekrītots papīrs

Visvairāk rastra punkti izplūst tieši attēla pustoņu daļā. Tāpat kā krāsas densitāti, arī rastra punkta 
palielināšanos ietekmē:

• apdrukājamā materiāla virsma;

• mehāniskais spiediens iespiedmašīnā;

• krāsas un ofseta gumijas īpašības.

Būtiskas ir dot gain atšķirības glancētam krītpapīram un nekrītotam papīram. Iespējamā rastra punkta 
palielināšanās uz papīra noteikti ir jākompensē.
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Papīra virsmas gludums un struktūra ietekmē 
drukas rezultātu. Uz mazāk pārklāta papīra veiktais 
iespiedums izskatīsies porains un plankumains, jo 
tajā iespiedkrāsa iesūksies vairāk. Īpaši šis trūkums 
izceļas vienādtoņa laukumos. Uz gludināta un 
glancēta papīra rastra punktu palielinājums ir 
mazāks, krāsu intensitāte augstāka, tās ir tīrākas 
un izteiksmīgākas. Ja jāiegūst novilkumi, kas ir 
iespējami tuvi oriģinālajiem attēliem, jāizvēlas 
šāds papīrs. Ļoti svarīgi ir visa iespiešanas procesa 
laikā lietot vienādu spiedienu un krāsu blīvumu, 

4.34. attēls. Rastra punkta izplūduma līknes 
ofseta drukā 

kā arī saglabāt par tiem datus papildmetienu izgatavošanai, jo tikai tā iespējams panākt nemainīgu 
iespieddarba izskatu. Ja izmēra rastra punktu izplešanos laukumos no 0% līdz 100%, var izveidot līkni, 
kas uzskatāmi parāda, ka lielākais rastra punktu palielinājums ir vidustoņos. 

4.35. attēls. Rastrējuma un iespiešanas gradācijas līkne 
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4.4.3. CIELAB UN DRUKAS STANDARTU IZMANTOŠANA 
KVALITĀTES KONTROLEI

Starptautiskais ofseta drukas standarts ISO 12647-2 reglamentē ofseta krāstoņu vērtības uz novilkuma 
CieLab krāsu koordinātās (D50, 2˚). Pieļaujamās novirzes no šīm koordinātām nosaka ar 1976. gada 
formulas CIE delta E (∆E) palīdzību. Standarts neapraksta krāsu vērtības poligrāfiķiem pierastajās 
densitometriskajās vienībās, bet gan pēc daudz sarežģītākajiem kolorimetrijas principiem. Krāstoņa 
vērtību nav iespējams aprakstīt, izmantojot tikai blīvumu, kurš rāda vienīgi krāsas klājuma biezumu, 
neaprakstot tās toni. Krāsu raksturo trīs parametri:

• gaišums;

• piesātinātība (blīvums);

• tonis (nokrāsa).

Mainoties krāsas uzklāšanas biezumam, dažādās pakāpēs mainās arī pārējie parametri. Atšķirībā no 
densitometrijas, kas nenodala krāsas gaišumu no piesātinātības un toņa, Lab koordinātes šīs īpašības 
apraksta. Plānā slānī uzklāta netīri tumši oranža krāsa būs tieši tikpat blīva kā biezā slānī uzklāta tīra, 
gaiša, vēsa toņa dzeltenā krāsa. Tas nozīmē, ka ar densitometra palīdzību nav iespējams noteikt ne 
krāstoni, ne krāsas slāņa biezumu, kas drukas procesā ir tieši saistīts ar iespiedkrāsas patēriņu un 
smērēšanās iespējamību. Vienam krāstonim var būt dažāds blīvums. Lai par to pārliecinātos, pietiek ar 
densitometru izmērīt skalu uz paraugnovilkuma un drukas loksnes. Jebkuras reproducēšanas pamatā 
ir iespējami precīza attēla atveidošana ar iespiedindustrijā izmantojamo krāsvielu palīdzību, kas 
balstās uz principu, ka dažādi krāsvielu spektrālie sastāvi un apkārtējā vidē esošās krāsas cilvēka acij 
šķiet vienādi. No densitometrijas viedokļa vienāda krāstoņa, bet dažāda spektrālā sastāva blīvums ir 
atšķirīgs. Tieši tas nosaka densitometrijas saistību ar konkrētu krāsas marku un neļauj krāsas blīvuma 
rādītāju izmantot standartos, kas reglamentē krāstoņus drukas procesā.

Krāstoņus apraksta ar koordinātām CIE XYZ un no tām atvasinātajām koordinātām CieLab, 
kuras iespiedindustrijā izmanto tādēļ, ka tās ir viegli transformējamas lielākajā daļā mēriekārtu – 
spektrofotometros un to programmatūrā –, kā arī koordinātās CIE LCh. Lab un LCh ir viena un tā 
pati krāsu telpa, tikai izteikta dažādās koordinātās. Gaišums L abās sistēmās ir vienāds, bet toņu 
koordinātas plaknē vienā gadījumā ir izteiktas ar divām koordinātām ab pēc abscisu ass un ordinātām, 
bet otrā – ar vektora garumu un virzienu no koordinātu tīkla līdz konkrētam krāsainības punktam. Tas 
nozīmē, ka viena un tā pati krāsu telpa vienkārši tiek dažādi matemātiski izteikta. Gaišumu nosaka pēc 
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koordinātas L (Lightness), piesātinātību – pēc C (Chroma), bet krāstoni jeb nokrāsu – h (hue). Ja krāsa 
uzklāta atbilstoši standartam, mērījumos var ērti izmantot ne tikai Lab un ∆E, bet arī LCh koordinātas.

Pareizs krāsas uzklāšanas princips nosaka, ka piesātinātība (Chroma) nedrīkst būt mazāka par 
konkrētā apdrukājamā materiāla standartā noteikto. Tieši piesātinātība nosaka standartā paredzēto 
krāsu aptvērumu. Jo tas lielāks, jo vairāk krāstoņu iespējams attēlot uz apdrukājamā materiāla. Krāsu 
aptvērumu tradicionāli apzīmē ar ∆E3. Aptvēruma figūru izsaka ar 8 virsotnēm – papīru, “supermelno”, 
trim pamatkrāsām un trim uzklājumiem – bināriem. Krītpapīram pilnkrāsu ofsetā standartā 
sasniedzamais krāsu aptvērums ir nedaudz lielāks par 409 000 ∆E3, bet ofseta papīram – 184 000 ∆E3. 
Šos rādītājus drukas procesā jācenšas sasniegt. Salīdzinājumam var minēt, ka parasta biroja monitora 
krāsu aptvērums ir 832  000 ∆E3, krāsu korekcijai domātam monitoram – 1  208  000 ∆E3, bet pilns 
cilvēka uzveramais krāsu aptvērums – 2 381 000 ∆E3.

Ofseta drukas standarti paredz sasniegt maksimāli iespējamos rādītājus. Krāstoņu atšķirības formula 
∆E pietuvina nepieciešamajām krāsu koordinātām, bet neinformē par izmērītā parauga piesātinātību. 
Tā ∆E = 4 var nozīmēt, ka paraugs nav pietiekami piesātināts vai arī nav pietiekami gaišs. Tuvināšanās 
krāsu koordinātām BestMatch algoritmu prioritāte ir no kopējās ∆E izanalizēt un izdalīt atsevišķi ∆L, 
∆a un∆b, tāpēc algoritmi var rekomendēt nepareizu krāsas klājumu, pie kura gaišums L būs zemāks, 

4.36. attēls. CieLab krāsu telpa un ΔE 
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nekā paredz standarts, bet piesātinātība atbildīs normai. Pūloties paaugstināt gaišumu, BestMatch 
samazinās klājumu un piesātinātību un rezultātā netiks sasniegts maksimālais krāsu aptvērums.

Dzeltenā iespiedkrāsa. Detalizēti apskatīt pareizu atsevišķu CMYK krāsu klājumu var palīdzēt daži 
piemēri. Dzelteno krāsu (Yelow) parasti ofsetā drukā pēdējo, tās gaišums ir vistuvākais papīram un 
kontrasts ar to – vismazākais, tāpēc, nosakot krāsas klājumu, nav pareizi vadīties pēc gaišuma. Pareizu 
krāsas klājumu var noteikt, vadoties pēc tā, ka piesātinātību (vektora Chroma garumu) var pielīdzināt 
koordinātai b, jo pēc koordinātas a tā tikai nedaudz atšķirsies no nulles rādītāja. Standarts nosaka, 
ka dzeltenās krāsas koordināta b uz krītpapīra ir 93, un tas nozīmē, ka tieši šāds klājums ir pareizs. 
Dzeltenā krāsa ir vienīgā, kuras piesātinātība var ievērojami pārsniegt standarta koordinātas, tomēr, 
drukājot to pēdējo, jārēķinās, ka tā visvairāk mēdz kļūt netīra. Kļūstot netīrai, pie normāla piesātinājuma 
tās gaišums no standarta atšķirsies par vairākām vienībām. Par kritisku jāuzskata atkāpe ∆L 2–3 no 
gaišuma parametra L = 89, ko pieļauj standarts. Vienkāršs krāsas klājuma samazinājums šajā gadījumā 
nepalīdzēs, jo piesātinājums būs krietni mazāks par pieļaujamo, bet gaišums nepalielināsies. Šajā 
situācijā BestMatch rekomendācija samazināt ∆L nav izmantojama, jo neizšķir biezu tīras dzeltenās 
krāsas slāni no plāna netīras dzeltenās krāsas slāņa. Neizprotot gaišuma un piesātinājuma sakarību 
un vadoties tikai no blīvuma rādītājiem, var novirzīties standartā no pieļaujamajām dzeltenās krāsas 
atkāpēm. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā piesātinājuma jeb b koordinātas rādītājs nedrīkst būt zem 
93, bet gaišums parādīs, kad pienācis laiks mazgāt velmes. Dzeltenās krāsas a koordināta jeb krāstonis 
(hue) praktiski nav atkarīgs no klājuma biezuma. Kāda toņa krāsu ražotājs ir sagatavojis, tāda tā arī 
ir. Izšķir dzelteno “auksto” (a = -5) un “silto” (a = -1). ISO standarts nosaka “aukstās” dzeltenās krāsas 
izmantošanu. Tas jāņem vērā, izvēloties krāsas, jo, izmantojot “silto” dzelteno, būs ļoti grūti noturēties 
noteiktajās ∆E atkāpēs no standarta koordinātām. “Siltā” dzeltenā pie jebkura klājuma blīvuma dos 
∆a 3–4 novirzi. Ar aci šī novirze no normas nav pārāk saskatāma, bet tieši “siltās” dzeltenās krāsas 
izmantošana visbiežāk rada problēmas, no kurām var izvairīties, lietojot “auksto”, kā to paredz Fogra 
un ECI profili, kas veidoti pēc sabalansētu krāsvielu mērījumiem. Sabalansētība šajā kontekstā nozīmē, 
ka tiek sasniegta maksimāla krāsu tīrība un piesātinātība.

Madženta (purpurs). No visām krāsām tieši madženta (Magenta) visvairāk maina toni, nokrāsu jeb 
hue atkarībā no klājuma biezuma, sevišķi izteikti tas notiek aptvēruma augšējā robežā ar augstu 
piesātinātību. Palielinot krāsas klājuma biezumu, madžentai pieaug ne tikai piesātinātības rādītājs 
Chroma, bet arī tonis hue mainās oranžā virzienā. Kad sasniegts noteikts krāsas slāņa biezums, 
piesātinājums pārstāj pieaugt, bet mainās tonis. Standarts nosaka tādas madžentas koordinātas, 
pie kurām piesātinātība ir gandrīz maksimāla, bet toņa izmaiņas – tikko sākušās. Madžentas īpašība 
mainīt toni atkarībā no klājuma biezuma ļauj strādāt atbilstoši standartam kā uz dzeltenīga, tā zilgana 
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papīra. Nedaudz palielināts klājums uz zilgana papīra ļauj pavirzīties oranžā toņa virzienā, līdz ar to 
ierakstoties pieļaujamajās ∆E normās. Madžentas piesātinājumu var pielīdzināt a koordinātai, jo krāsas 
slāņa biezums palielina tās vērtību tieši tādā pašā mērā, kā palielinās tās piesātinājums – Chroma. Tas 
nozīmē, ka gan madžentas, gan dzeltenās krāsas gadījumā nav jāpāriet pie LCh koordinātām un var 
operēt tikai ar ab. Madžentu klājam pēc a koordinātas atbilstoši rādītājam 74, kā to nosaka krītpapīra 
standarts, bet dzelteno – pēc b koordinātas. Madženta neļauj sasniegt piesātinātības rādītājus, kas 
būtu ievērojami augstāki par standartā noteiktajiem, pat tādā gadījumā, ja ir palielināts klājums, jo 
tādā gadījumā tās tonis mainās oranžās virzienā.

Gaišzilā iespiedkrāsa. Noteikt gaišzilās krāsas (Cyan) klājuma biezumu pēc Lab koordinātām nav 
viegli, jo, mainoties biezumam, izteikti mainās gan a, gan b koordinātas. Gaišuma L nekontrastainās 
izmaiņas nav drošs rādītājs, tāpēc gaišzilās krāsas gadījumā vispareizāk būs izmantot piesātinājumu 
Chroma no koordinātēm LCh. Standarts nosaka gaišzilās krāsas piesātinājumu C = 62 krītpapīram un 

C = 51 nekrītotam papīram. Arī šī krāsa, sasniedzot noteiktu 
piesātinājuma līmeni, maina krāstoni (hue) tumšzilās virzienā, 
bet Chroma pārstāj palielināties. Vislabāk, nosakot gaišzilās 
krāsas klājuma biezumu, ir spektrofotometru uzstādīt 
koordinātu LCh režīmā un orientēties uz C rādītājiem. Diemžēl 
visi spektrofotometri nepārrēķina Lab uz LCh, un ir arī tādi, 
kuri lietojami tikai ar datora interfeisu. Tādos gadījumos, lai 
pārrēķinātu Lab uz LCh un noteiktu jebkuru ∆, var izmantot 
on-line krāsu koordinātu vizualizācijas instrumentus. Attēlā 
parādīts, kā iespiešanas procesā izskatās standarta krāsas ar 
optimālu klājumu projekcijā ab. Ar zaļo laukumu ir apzīmētas 
koordinātas un pieļaujamās atkāpes no standarta, drukājot 
uz krītpapīra.

Melnās iespiedkrāsas kontrastu viennozīmīgi nosaka tās gaišums (Ligtness), nevis piesātinātība 
(Chroma). Labai piesātinātībai ir nulles vērtība, kas nozīmē, ka tās toņa ab koordinātas nemainās 
ne no krāsas klājuma biezuma, ne rastra un, drukājot uz neitrāla papīra, ir tuvas nullei. Sliktas 
kvalitātes melnajai krāsai ir pievienoti nelikvīdi krāsas pigmenti, un to viegli atšķirt pēc neitrālā 
toņa, kurš labi saredzams Lab koordinātās. Jo krāsas klājums biezāks, jo mazāka gaišuma L vērtība. 
Standarts reglamentē melnās krāsas gaišumu L ne vairāk par 16 uz krītpapīra un ne vairāk par 31 
uz nekrītota papīra. Tipogrāfijas, drukājot uz krītpapīra, diezgan bieži apzināti izmanto vēl mazāku  
gaišumu  (12–14), jo tieši melnā krāsa nosaka novilkuma kontrastainību. Jo mazāks melnās krāsas 

4.37. attēls. Pareizs krāsu klājums 
un standarta projekcijas ab 
mērķkoordinātas 
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un lielāks papīra gaišums, jo lielāku kontrastu iespējams panākt, un augstai kontrastainībai ir tikpat 
liela nozīme kā labam krāsu piesātinājumam. Kontrasti ofseta novilkumos ir ievērojami mazāki 
nekā apkārtējā vidē, tāpēc labākai attēla uztverei jācenšas tos maksimāli palielināt. Turklāt melnā 
krāsa piedalās krāsu aptvēruma trīsdimensiju figūras veidošanā, un šis aptvēruma apjoms pieaug, 
samazinoties melnās krāsas gaišumam.

Densitometrija – optiskais 
raksturojums – gaismas 
caurlaidīguma, absorbcijas 
un izkliedes mērīšanas 
metodes uz novilkumiem 
un oriģināliem. Atsevišķa 
densitometrijas sadaļa ir 
novilkumu un oriģinālu krāsu 
raksturojumu mērīšana.

DEFINĪCIJA

Standartu izmantošana nemazina densitometrijas lomu pilnkrāsu 
drukas procesā. Pēc tam, kad ar spektrofotometra palīdzību ir 
noteikts pareizs krāsu klājuma biezums, tā noturēšana visā tirāžas 
laikā ir jākontrolē ar densitometra palīdzību. Ar densitometru mēra 
paraugus, kuros uzstādīts optimālais klājums pēc Lab un LCh, 
savukārt mērījumu rezultātus izmanto, lai drukas procesā uzturētu 
pareizus krāsu klājuma rādītājus. Tāpat densitometrija ir labs palīgs 
pustoņu un krāsu pārklāšanās (trapping) kontrolei.

Īsi formulējot pareiza krāsas klājuma noteikumus pēc koloristikas principiem, var secināt, ka melno 
krāsu klāj, vadoties pēc gaišuma (Lightness), bet pārējās procesa krāsas – pēc piesātinātības (Chroma). 
Dzeltenās krāsas piesātinātība ir vienāda ar b koordinātu, madžentas – ar a koordinātu, bet, kontrolējot 
gaišzilās krāsas piesātinātību, ir ērtāk pāriet no Lab uz LCh vai vektora Chroma garumu novērtēt pēc 
projekcijas ab grafikā.

4.5. JAUNĀKAIS KRĀSU KVALITĀTES KONTROLĒ

Mūsdienu iespiedmašīnās darbojas pilnībā automatizētas krāsu vadības sistēmas iespiedkrāsas 
padeves noturēšanai noteiktajos režīmos. Vienkāršākajā variantā nodrukātajai iespiedloksnei, kas 
novietota uz vadības sistēmas kontroles galda, pārslīd mērierīces galviņa, uz vadības pults monitora 
parādās krāsas raksturojošie parametri, un iekārta automātiski veic nepieciešamās korekcijas. Drukas 
kvalitātes kontrolskalas nolasītāji var būt uzstādīti arī tieši iespiedmašīnā, tādā gadījumā koriģējošās 
darbības automātiski tiek veiktas drukas laikā.
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4.5.1. KRĀSU VADĪBA, IZMANTOJOT PELĒKĀ BALANSU

Tomēr pat vislabākā automātika nevar pilnībā nodrošināt ideālu iespiedmašīnas regulējumu tikai pēc 
iespiedkrāsas kontroles laukumiem (bāzes krāsu optiskajiem blīvumiem – densitātes). Ir nepieciešams 
vēl kāds iespiedkrāsas pārneses kritērijs, un šim nolūkam izmanto pelēkā balansu. Vienkārši 
palielinot vai samazinot krāsas padevi pēc vienas no bāzes krāsām, pelēkie objekti uz novilkuma 
iegūst citu nokrāsu, kas vēl vairāk apgrūtina tālāko krāsas padeves korekciju. Nākas koriģēt pārējo 
krāsu padevi, tādējādi mainās to apgabali utt. Ja iespieddarba pirmsdrukas sagatavošana veikta 
nevainojami, kvalitatīvs rezultāts ir garantēts, bet, ja iespiedējs pēc klienta lūguma mēģinās “labot 
krāsu” iespiedmašīnā, situācija var kļūt pilnīgi nekontrolējama. Īpaši sarežģīti tas ir, drukājot uz vienas 
iespiedloksnes atšķirīgus attēlus. Teorētiski palabot attēlu iespiedmašīnā ir iespējams, taču jārēķinās, 
ka šāda rīcība noteikti izmainīs arī pārējos attēlus, un ir maz ticams, ka tiem ir nepieciešama tāda pati 
korekcija kā pirmajam. Šī iemesla dēļ krāsas koriģēšana iespiedmašīnā ne tikai nav vēlama, bet ir pat 
kaitīga.

Krāsas kontrole un regulēšana ir jārealizē noteiktā secībā. Vispirms jāveic un jāizanalizē novilkuma 
mērījumi, lai pēc rezultātiem varētu veikt nepieciešamās izmaiņas iespiedmašīnas regulējumā (kopējā 
vai zonālā iespiedmašīnas regulēšana, mitrināšanas šķīduma padeves maiņa, velmju temperatūras 
maiņa krāsu sekcijā (ja iespiedmašīna aprīkota ar krāsas aparāta termoregulēšanas sistēmu).

Vismūsdienīgākajās iespiedmašīnās mērīšana, lēmuma pieņemšana un izmaiņu veikšana ir pilnībā 
automatizēta. Iespiedmašīnai darbojoties pilnā gaitā, rādījumi tiek automātiski nolasīti no drukas 
kvalitātes kontroles skalas. Iespiedmašīnas dators apstrādā šos rezultātus un nepieciešamības 
gadījumā dod komandu izpildes mehānismiem. Vairumā gadījumu ar to pilnīgi pietiek. Taču 
vajadzības gadījumā šīm nosacīti vienkāršajām kontroles sistēmām var pievienot sarežģītākas – ar 
daudz detalizētākām analīžu veikšanas un krāsu pārneses vadības iespējām, kas paredzētas daudz 
precīzākai drukas procesa regulēšanai.

4.38. attēls. System Brunner krāsu kontrolesskalas – augšējā pašreizējā; apakšējā – jaunākās 
paaudzes 
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4.5.2. OKBALANCE 2.0 SISTĒMA

Drukas kvalitātes novērtēšanas, iespiedmašīnas optimālas regulēšanas metožu un iespieddarba 
pirmsdrukas sagatavošanas kompleksās sistēmas nodrošināšanā par vienu no vadošajām firmām 
tiek uzskatīta System Brunner, kas mūsdienu ISO drukas standartu prasībām atbilstošas iekārtas 
piedāvā jau daudzus gadus. Tās darbojas uz dažādu ražotāju iespiedmašīnām un dažādās drukas 
kvalitātes kontroles sistēmās. Jaunākās paaudzes iespiedmašīnām var būt uzstādīta okBalance 2.0 
sistēma, kas ir mūsdienīgas sistēmas Instrument Flight speciāla versija. Tā izstrādāta izmantošanai 
kopā ar iespiedkrāsu uzklāšanas kontroles sistēmu ColorPilot. Galvenā šo iekārtu īpatnība ir tā, ka 
krāsas izmaiņas uz novilkuma ir iespējamas pat tādā gadījumā, ja iespiedkrāsas uzklāšanas kontroles 
laukumu kolorimetriskie rādītāji atbilst normai. Piemēram, iespiedkrāsas uzkaršanas, mitrināšanas 
šķīduma padeves, ražošanas telpu mikroklimata izmaiņu u. c. gadījumos var mainīties iespiedkrāsas 
viskozitāte, kas var veicināt iespiedkrāsas nodilšanu pustoņos. Šādā situācijā densitātes mērījumi 
rādīs, ka viss ir kārtībā, bet krāsas tonis būs “aizpeldējis”.

Daudzas tipogrāfijas paļaujas uz sākotnējo drukas procesa kalibrāciju, kas tomēr tikai paredz vēlamās 
drukas kvalitātes iegūšanu, bet neņem vērā drukas procesa laikā mainījušos apstākļus, kuri var 
nelabvēlīgi ietekmēt rezultātu pat tad, ja notikušas tikai nenozīmīgas izmaiņas. Šādos gadījumos 
iespiedējiem nākas koriģēt sākotnējo iestatījumu vērtības atbilstoši paša vizuālajai uztverei testa 
drukas laikā un darīt to regulāri arī tirāžas drukas laikā, izņemot no iespiedmašīnas iespiedloksnes un 
novērtējot tās. Iespiedējs izmanto mērierīces tikai krāsas sākotnējo vērtību iestatīšanai, bet smalkā 
regulēšana tiek veikta tikai pēc acumēra jeb “uz aci”. Šādi, izmantojot vienkāršas automātiskās drukas 
kontroles metodes un manuālos densitometrus, strādā lielākā daļa tipogrāfiju.

Instrument Flight kompleksa sastāvā ir programmas modulis Balance Navigator, kas atbrīvo iespiedēju 
no sarežģītu lēmumu pieņemšanas. Ekrānā krāsu balanss vienkārši pavirzās vajadzīgajā virzienā vai 
nedaudz palielinās kontrasts. Balance Navigator automātiski, precīzi un ātri paveic visas nepieciešamās 
korekcijas. Programma aprēķina, kuru CMYK iespiedkrāsu pielikt, kuru samazināt un, ja nepieciešams, 
kā izmainīt iespiedkrāsu kopējo padevi, saglabājot pelēkā balansu.

Turpmākais Instrument Flight sistēmas uzdevums ir noturēt iestatījumus pielaižu zonā, lai nodrošinātu 
krāsu pārneses stabilitāti visā tirāžā. Šajā sadaļā okBalance 2.0, kurai ir daudz vienkāršāks interfeiss, 
atšķiras no Instrument Flight, kas vairāk orientēta uz atbilstību standartam un drukas problēmu atrašanu 
un novēršanu. okBalance 2.0, uzturot drukas parametrus, darbojas šādi: ja, piemēram, drukājot lielas 
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tirāžas, madžentas tonis mainās iespiedkrāsas temperatūras paaugstināšanās vai mitrināmā šķīduma 
padeves izmaiņu dēļ, tad nelielos intervālos palielinās rastra punkts un pelēkajam pustoņu kontroles 
laukumam parādās sarkana nokrāsa. Sešstūra diagrammā šī izmaiņa tiks attēlota šādi: mazais pelēkais 
kvadrāts, kas atspoguļo pelēkā balansu, novirzīsies madžentas virzienā un parādīs tās krāsas toņa 
pieaugumu. Madžentas krāsu laukuma kontrolē šī problēma neparādīsies, jo kopējā iespiedkrāsas 
padeve nav mainījusies un nav arī nekādu optiskā blīvuma noviržu. Iespiedējs, ieraugot monitorā 
notiekošo, sapratīs, ka iespiešanas režīmos kaut kas mainījies un ir, piemēram, jākoriģē mitrināmā 
šķīduma padeve. okBalance 2.0 ekspluatācijā ir vienkāršs un palīdz iespiedējam saglabāt pastāvīgu 
novilkumu kvalitāti visas tirāžas drukas laikā. Šī ir ļoti svarīga drukas procesa vadības funkcija, kas 
atšķir System Brunner no citām sistēmām, kuras veic daudz mērījumu un sastāda dažādus vadības 
algoritmus, balstoties tikai uz krāsaino laukumu blīvumiem, kas, kā jau minējām, nav gluži pareizi, jo 
ārējo apstākļu izmaiņas ietekmē krāsas toņa pieaugumu un tikai pēc tam – kopējo optisko blīvumu. 
Tādēļ daudz efektīvāk ir drukas kvalitāti vērtēt pēc pelēkā balansa pustoņos. 

4.39. attēls. Optiskā blīvuma kontrole 
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Tieši okBalance programmnodrošinājums kompensē krāsas novirzi no aprakstītā parauga, atverot 
vai aizverot “vārtus”, ko profesionālajā vidē sauc arī par šīberiem. Atšķirībā no vadības sistēmām, 
kas balstās uz blīvuma laukumu kontroli, aprēķinātais krāsu vārtu (šīberu) stāvoklis tiek noteikts 
galvenokārt pēc nodrukāto krāsu balansa novirzēm (CMY trīskāršās uzklāšanas procesā) un toņa 

4.40. attēls. Kontrasta regulēšana 

4.41. attēls. System Brunner sešstūru diagrammas 
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palielināšanās vērtībām, palielinoties rastra punktam. Aprēķinos tiek ņemtas vērā arī atsevišķu CMYK 
krāsu laukumu optiskā blīvuma izmaiņas, bet tās tiek apstrādātas ar zemāku prioritātes pakāpi.

Pateicoties atsevišķu CMYK krāsu aprēķināšanai un vadībai, izvērtējot datu kombinācijas, kas balstās 
uz pelēkā balansa mērījumu rezultātiem, toņa pieauguma un pilno klājumu krāsu vērtībām, tiek 
sasniegti rezultāti, kas daudz labāk atbilst cilvēka krāsu uztverei, nekā tas iespējams, vadoties tikai no 
pilno klājumu krāsu laukumu kontroles. Krāsu un pelēkā balansa kontroles prioritāte ļauj atklāt tos 
iespiedkrāsu pārnesi ietekmējošos parametrus, kuri visvairāk ietekmē krāstoņu variācijas pustoņu 
drukā.

System Brunner ir elastīga, to var papildināt un adaptēt atbilstoši jauniem ofseta drukas standartiem 
vai to nacionālajiem variantiem. Arī jaunākās versijas balstās uz starptautisko ISO standartu, bet var 
atšķirties pielaižu un individuālie kolorimetriskie parametri. Piemēram, daudzās Āzijas valstīs izmanto 
daudz siltākas CMYK iespiedkrāsas ar atšķirīgām Lab bāzes vērtībām. Instrument Flight un okBalance 
ir viegli pielāgot šīm specifiskajām prasībām. okBalance var noregulēt atbilstoši dažādām drukas 
kvalitātes kontroles skalām, izveidot dažādas papīru kategorijas (ļoti krītoti, viegli krītoti, kalandrēti, 
nekrītoti u. c.), un katrai var būt atšķirīgi pielaižu parametri. 

4.5.3. GHOSTING (GH) DEFEKTA KONTROLE

Uzlabotu materiālu un izejvielu izmantošana iespiedprodukcijas izgatavošanā ir ieviesusi arī jaunas 
kvalitātes prasības, defektus un blaknes, kas līdz šim nebija novēroti un aktuāli. Tā kā pēdējos gados 
arvien lielāks īpatsvars ir ļoti augstas kvalitātes krāsu drukas darbiem, uzņēmumi, sekojot novilkumu 
kvalitātei, ir saskārušies ar specifiskām problēmām, kas ir saistītas ar daudziem savstarpēji saistītiem 
mehāniskiem, fizikāliem un ķīmiskiem procesiem, ko ietekmē izmantojamo materiālu īpašības, 
izmantojamās tehnoloģijas, iekārtas un ražošanas telpu mikroklimats. Gatavais iespieddarbs tiek 
iegūts dažādu faktoru mijiedarbības rezultātā, ņemot vērā materiālu deformatīvās un fizikāli ķīmiskās 
īpašības, ko papildus ietekmē vides faktori, izmantojamās tehnoloģijas un mehānismi. Sarežģītā 
tehnoloģiskā procesa dēļ drukas darbu izgatavošanas procesā var rasties dažādi defekti, kas pazemina 
produkcijas kvalitāti un rada finansiālus zaudējumus. 

Papīrfabrikas sniedz potenciālajiem tā patērētājiem – tipogrāfijām – tehnisko informāciju un 
raksturlielumus, kas nepieciešami, lai izvēlētos piemērotāko papīra veidu iespiedprodukcijas 
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izgatavošanai. Papīrfabrikas papīru piegādā loksnēs tehniskajā specifikācijā, norādot tā izmēru, svaru 
un lokšņu skaitu, un ruļļos, norādot tā platumu, svaru un garumu, kā arī tā piemērotību konkrētai 
drukas tehnoloģijai un iespieddarbu veidam. Papildus tiek norādīts papīra virsmas raksturojums 
(matēts – matt, pusmatēts – silk vai glancēts – gloss). Papīram ruļļos norāda ruļļa platumu (cm) un 
garumu (m), savukārt loksnēs fasētajam – platumu un garumu (cm). Neatkarīgi no fasējuma veida 
norāda iespiešanas tehnoloģiju, kādai tas paredzēts, gramāžu (g/m2), biezumu (µm), tilpummasu 
(cm3/g), baltumu (%) un necaurspīdīgumu (%).

Visplašāk izmantotā tehnoloģija kvalitatīvu lieltirāžas albumu, katalogu u.  tml. iespieddarbu 
izgatavošanai ir tradicionālais ofsets. Tā kā šāda veida iespieddarbiem tiek izvirzītas ļoti augstas 
kvalitātes prasības, sevišķa uzmanība tiek pievērsta defektiem*, kas rodas drukāšanas procesa laikā, 
iespiedkrāsai nostiprinoties uz apdrukājamā papīra. 

Viens no tādiem ir Ghosting (GH) defekts – tumšāki laukumi uz 
pilnkrāsu iespiedloksnes viendabīga toņa attēla vietās.

Divpusēji drukātos iespieddarbos GH defekts var parādīties arī abās 
pusēs. Šis defekts ir attiecināms tikai uz pilnkrāsu darbiem, tas ir 
visai neprognozējams un lielā mērā atkarīgs no reproducējamo 
attēlu krāsu blīvuma un to atrašanās vietas iespiedloksnē. Līdz ar 
to, iespiežot intensīva piesātinājuma pilnkrāsu attēlus, pastāv GH 
defekta rašanās risks.

GH defekts – tumšu laukumu 
parādīšanās uzreiz pēc 
nodrukāšanas uz vienas 
drukas loksnes puses 
viendabīga pilnkrāsu attēla 
atbilstoši motīvam, kurš 
iespiests uz otras loksnes 
puses. 

DEFINĪCIJA

4.42. attēls. GH defekts 
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Lokšņu ofseta iespiešanas tehnoloģijā nodrukātu iespiedlokšņu iespējamie defekti ir iedalāmi šādās 
grupās – mehāniskie, strukturālie, optiskie, tehnoloģiskā procesa, grafiskie un gradācijas**.

Mehāniskie defekti maina izdrukas fizisko formu vai iznīcina tās atsevišķas daļas. Tiem ir fizikāli 
ķīmiska rakstura īpašības: salipšana, adhēzija, kohēzija, savērpšanās utt. Mehāniskie defekti nav 
saistīti ar iespiedmašīnas mezglu un mehānismu darbību. 

Strukturālie defekti bojā nodrukātā attēla struktūru (nodrukāto elementu savstarpējo izvietojumu un 
mijiedarbību) un parasti rodas drukas procesa vadības tehnoloģijas neievērošanas dēļ.

Optiskie defekti saistīti ar krāsas atveidošanas neprecizitātēm, ieskaitot pelēko toņu atveidojumu. 
To rašanās saistīta ar iespiedkrāsas “uzvedību” iespiedsekcijā drukas laikā, ar tās mijiedarbību uz 
papīrā jau esošajiem iespiedkrāsas slāņiem un apdrukājamo substrātu. Optiskie defekti ir atkarīgi no 
izmantotajiem materiāliem. Pamatojoties uz iepriekš aprakstīto, GH defekts atbilst optisko defektu 
grupai.

Tehnoloģiskā procesa defekti ir ļoti līdzīgi optiskajiem, tikai tos izraisa kopējā tehnoloģiskā procesa 
neievērošana. Tie saistīti ne tikai ar iespiedkrāsas “uzvedību” iespiedsekcijās, bet arī iespiedmašīnā 
kopumā un pat pēcapstrādes procesos.

Grafiskie defekti, līdzīgi kā optiskie, maina drukas attēla elementu grafiku, tādēļ tehnoloģiskā procesa 
defektus nav korekti saukt par kopējiem tehnoloģiskā procesa defektiem. 

Gradācijas defekti maina pustoņu ilustrācijas gradāciju uz attēla vai nodrukātās iespiedloksnes 
gradāciju kopumā.

4.43. attēls. GH uz nodrukātas loksnes 
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Kādā no uzņēmumiem GH defekts tika konstatēts, drukājot paaugstinātas kvalitātes iespieddarbu 
ar liela apjoma krāsainiem attēliem uz 300  g/m2 kvalitatīva matēta krītpapīra, izmantojot papīram 
un iespiešanas tehnoloģijai atbilstošas iespiedkrāsas. Drukāts tika uz pieckrāsu lokšņu ofseta 
iespiedmašīnas, drukājot katru iespiedloksnes pusi atsevišķā laidienā. Tā kā darbā bija pilnkrāsu attēli ar 
lieliem melniem foniem, radās problēmas pēcapstrādes procesos, jo iespiedkrāsa berzes dēļ smērēja. 
Lai mēģinātu defektu novērst, tika pieņemts lēmums nodrukātās iespiedloksnes nolakot ar ofseta 
laku. Vienā dienā nolakoja iespiedlokšņu vienu pusi, bet nākamajā dienā – otru pusi. Tumšajā attēlu 
laukumā parādījās tādas pašas krāsu gammas vēl tumšāks iepriekšējās iespiedloksnes otrās puses 
veidola attēls. Ar līdzīgu problēmu uzņēmums saskārās, drukājot uz astoņkrāsu tradicionālās lokšņu 
ofseta iespiedmašīnas, drukājot vienā laidienā iespiedloksnes vienu pusi CMYK drukā un vienlaikus 
lakojot. Starp front un back drukas atsevišķajiem laidieniem bija neliela laika atstarpe. Tipogrāfijā līdz 
tam nebija informācijas ne par šādiem GH defektiem, ne to potenciālajiem rašanās iemesliem.

GH defekts bija novērojams, drukājot tikai uz pārklātajiem krītpapīriem – 130; 150; 170  g/m2, gan 
papīra, gan pasūtījumu specifikas dēļ (mākslas grāmatas, albumi). 80–100  g/m2 krītpapīriem GH 
defekts netika konstatēts. Uzņēmums, konsultējoties ar papīra un iespiedkrāsu ražotājiem, saņēma 
pretrunīgi vērtējamas norādes, kurš no izejmateriāliem ir vainojams GH defektā.

Lai izvairītos no GH defekta, uzņēmumā maksimāli centās atteikties no iespieddarbu lakošanas. 
“Riskantiem” darbiem maksimāli samazināja intervālu (ne vairāk kā 72 stundas) starp front un back 
druku vai drukāja divpusīgi vienā laidienā, tomēr izskaust GH defekta parādīšanos neizdevās.

GH rašanos var aprakstīt kā gāzveida vielu izdalīšanos virspuses iespiešanas laikā pēc noteiktas 
indukcijas fāzes, pretējās lapas apakšpusei absorbējot šīs vielas. Pēc iespiedloksnes apakšpuses 
apdrukas ar attēlu saistītie žūšanas paātrinātāji jau atrodas uz novilkuma vai tā iekšienē un paātrina 
svaigi uzklātās krāsas žūšanu no apakšas. Ātrā krāsas kārtiņas žūšana traucē vai padara neiespējamu 
vēlāko visas krāsas izlīdzināšanos – adaptēšanos ar papīra virsmas profilu un vēlāku sacietēšanu. 
Vienlaikus žūšanas sikatīvu izdalītās gāzes no virspuses paātrina krāsas žūšanu un veicina GH defektu. 

Nākamajam novilkumam iespiešanas laikā, blīvi nosedzot iepriekš nodrukāto loksni pieņemšanas galda 
rīsē, žūšanas paātrinātāji ilgāku laiku atrodas miera periodā, tādējādi vietumis veicinot apakšpuses 
krāsas kārtiņas virsmas paātrinātu žūšanu. Ātrāk nožuvušās vietas lielākos apdrukātajos laukumos 
uzrāda gludāku virsmu, kas izraisa gaismas stiprāku atstarošanu un zemāku izkliedi, tādējādi GH 
skartās vietas izskatās tumšākas. Lēnas oksidēšanās žūšanas ceļā krāsas no tās pašas saistvielu 
grupas ir vairāk tendētas uz matējuma/spīdīguma efekta radīšanu nekā to ātrāk žūstošie ekvivalenti. 
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Ofseta lokšņu iespiešanā GH rada uz papīra esošo krāsu apgabalu dažādais žūšanas ātrums. Varam 
pieņemt, ka nodrukātās iespiedloksnes otra puse žūst citādi atkarībā no saskares ar virspusi un/vai 
papīra pārklājumu. Žūšanas procesu var aizkavēt arī skābekļa līmeņa samazināšanās loksnes virspuses 
un apakšpuses saskares vietās. Turklāt žūšanas paātrināšana sekmē lielāku novilkuma spīdumu, 
bet aizkavēšana – samazina, jo tiek absorbēts vairāk saistvielu. Tā kā krāsas žūšana ir atkarīga no 
apdrukājamā materiāla īpašībām, to savstarpējo mijiedarbību ietekmēt nav iespējams. To apstiprina 
arī fakts, ka GH parasti parādās uz augstas kvalitātes matēta vai glancēta pārklāta papīra, bet ļoti reti 
– uz koksni saturoša papīra šķirnēm. 

Problēma ir analizēta un aprakstīta pētījumā “Pētījumi par specifisku iespiedtehnoloģijas defektu 
Ghosting” [29], kurā secināts, ka problēma ir pietiekami nopietna un, nemainot tehnoloģiju, no 
GH defekta pilnībā izvairīties nav iespējams. Pētījumā tiek sniegts ieteikums augstas kvalitātes 
iespieddarbiem ar lieliem piesātinātu krāstoņu laukumiem izvēlēties UV drukas tehnoloģiju, kas 
nodrošina momentānu krāsas nožūšanu un nostiprināšanos. Detalizētāka informācija par pētījuma 
gaitu, rezultātiem un izdarītajiem secinājumiem atrodama iepriekš minētajā pētījumā. 

Ar GH defektu saistītu problēmu samazinājumam var būt nozīmīga ekonomiskā ietekme uz augstas 
kvalitātes poligrāfijas nozarē ražotiem iespiedproduktiem, kas iespiesti, izmantojot tradicionālo ofseta 
lokšņu drukas tehnoloģiju.

*Defekts (no lat. val. defectus – nepilnība) – nepilnība, trūkums, gatava izgatavojuma neatbilstība 
pieņemtajām normām un standartiem.

**Gradācija – novilkuma, oriģināla vai fotoformu optisko raksturlielumu rinda, kas ranžēta noteiktā 
secībā. Tā ir ilustrāciju informācijas attēlojuma mērs pustoņu attēlu novērtēšanā un atspoguļo 
kvantitatīvās atšķirības starp attēla toņiem. Poligrāfijā izšķir reālas vai mākslīgi radītas gradācijas. 
Attēlus ar reālām gradācijām sauc par pustoņu attēliem, un parasti tie ir nerastrēti oriģinālu attēli. 
Attēlus rastrēšanas rezultātā ar mākslīgi radītu gradāciju sauc par rastra attēliem. Svītru attēliem ir 
divi gradācijas līmeņi – baltais un melnais, kas norāda uz krāsas esamību vai neesamību.
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UZDEVUMI

3. uzdevums. Nosauciet defektu veidam raksturīgo! 

Mehāniskie defekti

Strukturālie defekti

Optiskie defekti

Tehnoloģiskā procesa defekti

Grafiskie defekti

Gradācijas defekti

4.6. DIGITĀLĀ DRUKA

Iepriekšējās nodaļās apskatījām tradicionālās iespiešanas tehnoloģijas, kurās izmanto nemainīgu 
iespiedformu, no kuras iegūtais attēls ir identisks visā tirāžas izgatavošanas laikā. Taču arvien lielāku 
vietu iespiedindustrijā ieņem digitālā druka, kuras būtiskākās priekšrocības ir iespiedprodukcijas 
izgatavošanas laika samazināšana un personalizācijas iespējas. Digitālajā drukā iespiežamā informācija 
tiek pārnesta no datora uz papīru bez starpposma – pastāvīgu iespiedformu – izmantošanas. Informācija 
no datora pirms katra nākamā novilkuma izgatavošanas uz drukas iekārtu tiek nosūtīta no jauna, līdz 
ar to katrs nākamais novilkums var atšķirties no iepriekšējā, jo pastāv iespēja mainīt tekstu vai attēlus, 
nepārtraucot drukāšanas procesu. Klasisks iespieddarba personalizācijas piemērs ir ielūgums, kurā, 
izmantojot digitālo druku, ir iespēja katrā eksemplārā ierakstīt adresāta vārdu un uzvārdu. 

Turpmāk apskatīsim divas atšķirīgas digitālās drukas tehnoloģijas.
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4.6.1. DIGITĀLĀ TONERA DRUKA JEB KSEROGRĀFIJA

Digitālā tonera druka jeb kserogrāfija ir fotogrāfiska attēla iegūšanas metode, kurā izmanto 
fotopusvadītāja kārtiņas (FK) gaismas jutību. Tās darbības pamatā ir princips, ka gaismas iedarbībā 
mainās FK elektrovadītspēja. FK elektriski uzlādē, bet tās elektrovadošo pamatni iezemē. Eksponējot 
palielinās izgaismoto laukumu elektrovadītspēja, un daļa lādiņu proporcionāli izgaismojuma 
daudzumam noplūst, veidojot apslēptu objekta elektrostatisko attēlu  – potenciālo reljefu. Dažādi 
kserogrāfijas veidi galvenokārt atšķiras pēc attēla vizualizācijas paņēmieniem. Klasiskajā kserogrāfijā 
vizualizāciju veic ar uzlādētām krāsaina pulvera vai šķidrumā disperģētām pulvera daļiņām. 
Kserogrāfijas process balstās uz eletrostatiskā lauka spēku izmantošanu, respektīvi, elektriskā lādiņa 
piešķiršanu tonerim. Kserogrāfiju mēdz saukt arī par elektrogrāfiju. 

Attēla veidošanas laikā elektriski negatīvi uzlādē šim nolūkam piemērotu virsmu, lai pulvera daļiņas 
piesaistītu elektriski uzlādētajām apdrukājamās virsmas zonām un pēc tam ar vadāmu gaismas avotu 
to vietām izlādētu, veidojot elektrostatisku attēlu. Gaismas avots var būt lāzers vai gaismas diožu 
(LED) iekārta, precīzāk būtu šāda veida iekārtas dēvēt par kserogrāfiskajiem printeriem. Toneris, 
kura daļiņas pie cilindra notur elektriskā lauka spēki, tiek uzklāts uz cilindra atbilstošajās vietās un 
veido redzamu attēlu. Vairumā gadījumu toneri uzklāj tieši uz papīra, bet ir sistēmas, kurās toneris no 
cilindra nokļūst uz iespiedgumijas un tikai no tās nonāk uz papīra. Šī tehnoloģija ir līdzīga ofsetam un 
paildzina kserogrāfiskā cilindra darba mūžu. Tonera pārnese uz apdrukājamo materiālu notiek zem 
tā esošā koronatora ietekmē. Koronators ir volframa pavediens ar oglekļa, zelta un platīna ieslēgumu 

4.44. attēls. Kserogrāfijas darbības vispārīgā shēma 
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pārklājumu. Augsta sprieguma ietekmē rodas izlāde, kas rada elektrisko lauku un nodod lādiņu 
pārneses iekārtai. Koronatorā notiekošā elektriskā izlāde uzlādē papīru, un tonera daļiņas pie tā pielīp, 
vēl pilnīgi nenostiprinoties uz papīra. Lai toneri nostiprinātu, to izkausē un nofiksē uz papīra virsmas. 
Šim nolūkam papīru izlaiž starp karstām velmēm. Tonera attēlu veidojošās daļiņas neabsorbējas, bet 
paliek uz papīra virsmas un veido uz tās nedaudz jūtamu reljefu. Cilindram izdarot vienu apgriezienu, 
ir iegūts viens attēla novilkums. Pēc viena iespiešanas cikla uz kserogrāfiskā cilindra paliek elektrisko 
lādiņu un tonera atliekas. Lai sagatavotu cilindru nākamajam darba ciklam, iepriekšējā atlikums tiek 
notīrīts. 

4.6.2. DIGITĀLĀ STRŪKLDRUKA (INKJET)

Digitālās strūkldrukas (Inkjet) tehnoloģijā šķidra krāsa tiek izsmidzināta uz papīra pilienu veidā un – 
līdzīgi tam, kā tas notiek ofseta tehnoloģijā, – veido punktus. Galvenā strūkldrukas iekārtu sastāvdaļa 
ir krāsu izsmidzināšanas galviņa ar sprauslām. Eksistē vairākas digitālās strūklu drukas tehnoloģijas, 
no kurām poligrāfijā izmanto divas ar atšķirīgiem tintes piliena veidošanas principiem: 

1) tintes piliena “pēc pieprasījuma” termisko tehnoloģiju (Continuous Inkjet);

2) nepārtrauktas tintes pilienu padeves pjezoelektrisko tehnoloģiju (Dropon Demand). 

Šīs iekārtas ļoti plaši izmanto krāsu darbu iespiešanai, apdrukājot laukumus no A4 formāta līdz pat 
12 m platumam. Lielākās tehnoloģijas priekšrocības ir:

• iespieddarbu personalizācijas iespēja;

• operativitāte;

• nestandarta izmēru un materiālu izmantošana.

Lai nodrošinātu ātru krāsas absorbciju un izvairītos no pilienu izplūšanas, apdrukājamā materiāla 
virsmai jābūt piemērotai šāda veida apdrukai vai īpaši apstrādātai. Nepārtrauktas darbības strūkldrukā 
krāsa tiek smidzināta nepārtrauktā plūsmā. Krāsas pilienu veidošanai izmanto paaugstinātu spiedienu 
un to virzīšanai – elektriskos lādiņus. Sprausla nepārtraukti ražo sīku tintes pilienu plūsmu, kuru ar 
elektrostatiskā lauka palīdzību pēc vajadzības novirza uz papīru vai notecē, no kuras tinte nonāk 
atkārtotā lietošanā, un attēls veidojas, mainot tintes pilienu plūsmas virzienu. 



170170

4. NODAĻA
IESPIEŠANA (DRUKA) 4.

6.

Iekārtas, kas darbojas pēc principa “pilieni pēc pieprasījuma”, izsmidzina tintes pilienus tikai tad, kad 
tas vajadzīgs attēla veidošanai, un apdrukājamā vieta atrodas pret attiecīgo sprauslu. Krāsas pilieni 
tiek secīgi pievienoti cits pēc cita. 

Rūpnieciskā digitālā strūklu drukas tehnoloģija attīstās ļoti strauji, daudzi digitālās tehnikas ražotāji 
piedāvā dažādus tehnoloģiskos risinājumus, kas bāzēti uz atšķirīgiem principiem. Realizējot digitālās 
strūklu drukas tehnoloģiju, jāatrisina virkne tehnoloģisku ierobežojumu:

• tintes piliena veidošanas sprauslas darbības stabilitāte;

• tintes piliena “tīrība”;

• tintes piliena garantētā lidojuma attālums;

• tintes piliena veidošanās ātrums;

• tintes ķīmiskais sastāvs;

• drukas iespējas uz dažādiem materiāliem (t.sk. parastā papīra).

Jebkurā gadījumā sprauslas galviņai jāformē noteikta lieluma tintes pilieni, kuriem jānonāk uz papīra 
virsmas no noteikta attāluma stingri ieplānotā vietā, nenonākot uz neapdrukājamajiem laukumiem. 
Tintes pilieniem ātri jānožūst un jānostiprinās uz papīra virsmas, lai tie nesajauktos un neiesūktos, 
kā arī ar lielu iespiešanas ātrumu nesasmērētos, tāpēc tiek izmantotas ātri žūstošas tintes. Realizējot 
tehnoloģiju Dropon Demand, attēla sižets bieži satur daudz “baltā”. Ja jāizgatavo šāds iespieddarbs, 
iespējama situācija, ka vienā vai vairākās sprauslās, kuras netiek iesaistītas attēla atveidošanā, tinte 
izžūst un sprauslas aizsērē. Tādējādi uz papīra parādās šaura nenodrukāta josla. Iespiedtehnikas 
ražotāji cenšas novērst sprauslu aizsērēšanu vai aizsērējušās sprauslas kompensēt ar pārējām. Šie 
risinājumi vairāk vai mazāk novērš problēmu, taču sarežģī iespiediekārtas konstrukciju, apkopi un 
uzturēšanu darba kārtībā.

4.45. attēls. Strūkldrukas tehnoloģijas daudzkrāsu drukas iekārtas darbības shēma 
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Lietojot tehnoloģiju Continuous Inkjet, sprauslas vienmēr ir darba kārtībā, un to aizsērēšana notiek 
ievērojami retāk. Taču šādām sistēmām daudz grūtāk ir realizējams “nevajadzīgā piliena apciršanas” 
process, kas prasa oriģinālus inženiertehniskus risinājumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, lielākā daļa 
iespiediekārtu ražotāju izvēlas ražot Dropon Demand tehnoloģijas iekārtas, jo tās ir ekonomiskas un 
samērā vienkāršas.

Tintes piliena tīrība ir nopietna strūklu drukas tehnoloģijas problēma. Aplūkojot strūklu drukas attēlu 
vairākkārtējā palielinājumā, var redzēt, ka bez pamatpiliena uz papīra virsmas ir daudzi tā sauktie 
parazītpilieni, kuri veidojas mirklī, kad pamatpiliens atdalās no sprauslas. Šis efekts īpaši pamanāms, 
ja pamatpiliens ir mazs. Tā kā ražotāji nemitīgi tiecas paaugstināt drukas darbu kvalitāti, samazinot 
piliena izmēru, parazītpilienu problēma kļūst arvien būtiskāka. Tā parādās, arī palielinot mašīnas darba 
ātrumu un paātrinot tintes piliena izvadīšanu no sprauslas. Noteiktos apstākļos tas izraisa “aerosola 
efektu”, kad no sprauslas izšaujas nevis viens piliens, bet gan ļoti daudzas sīkas pilītes. Lai nodrošinātu 
maksimāli augstu digitālās strūklu pustoņu attēlu drukas kvalitāti, jāpanāk, lai uz papīra virsmas nonāk 
vienīgi pareizais noteiktā izmēra tintes piliens.

Tintes piliena garantētā lidojuma attālums ir ļoti nozīmīgs parametrs, kas nodrošina digitālās strūklu 
drukas iespējamību uz dažādiem materiāliem. Drukājot uz ļoti gludām un glancētām papīra virsmām, 
tintes sprauslas teorētiski var pietuvināt, un tad pat ļoti mazs un “lēns” tintes piliens korekti aizlidos 
līdz papīra virsmai. Taču cietiem materiāliem un materiāliem ar virsmas faktūru tintes sprauslu 
pietuvināt virsmai nav ieteicams, jo pastāv risks, ka nejauša saskare ar apdrukājamā materiāla virsmu 
var sprauslu sabojāt. Tintes piliena izlidošanas ātrumam no sprauslas jābūt tādam, lai apdrukājamo 
materiālu varētu novietot noteiktā attālumā, nodrošinot, ka tintes piliena trajektorija nemainās ārējo 
faktoru (drukas galviņas un apdrukājamā materiāla kustība, gaisa plūsmas virpuļi utt.) ietekmē. Drop on 
Demand sistēmās tintes piliena izlidošanas ātrumu ietekmē sarežģīta piliena veidošanās tehnoloģija. 
Pjezoelements var izgrūst pilienu no sprauslas, bet ne ļoti tālu un spēcīgi. 



172172

4. NODAĻA
IESPIEŠANA (DRUKA) 4.

6.

4.46. attēls. Drop on Demand tehnoloģijas darbības princips 

4.47. attēls. Continuous Inkjet tehnoloģijas darbības princips ar elektrostatisku piliena novirzi 

Sistēmā Continuous Inkjet tintes piliena padevi nodrošina spiediens, ko rada sūknis tintes kanālā, un 
teorētiski tas var nodrošināt tālu tintes piliena lidojumu.
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Tintes piliena veidošanās ātrums. Lai palielinātu drukas ātrumu, jāpalielina arī uz apdrukājamās 
virsmas novadāmo tintes pilienu skaits. Kāpināt darba ražīgumu tehnoloģijā Drop on Demand, kas 
balstīta uz tintes piliena uzvārīšanos sprauslā, nodrošinot ļoti ātru uzsilšanu un atdzišanu, nav viegls 
uzdevums. Kaut arī šādu galviņu izgatavošanā sasniegts nozīmīgs progress, pagaidām daudz vienkāršāk 
ir palielināt drukas galviņu skaitu nekā atsevišķu galviņu darbības intensitāti. Pjezoelektriskajā 
tehnoloģijā piliena veidošana notiek mehāniski, un palielināt tās intensitāti ir vienkāršāk. Visvieglāk 
tintes piliena veidošanās intensitātes palielināšanos var sasniegt Continuous Inkjet tehnoloģijā.

Pat neņemot vērā tintes nostiprināšanās īpatnības uz iespiedvirsmas, piliena veidošanās procesā ir 
svarīgs tintes ķīmiskais sastāvs. Tintei, kura uzvārās, jābūt ar augstu termisko ietilpību, lai tā ātri varētu 
gan uzvārīties, gan atdzist. Pjezoelektriskās un Continuous Inkjet tintes pēc sava sastāva ir vienkāršākas 
par Drop on Demand tintēm. Būtiska nozīme ir arī tintes virsmas spriegumam un viskozitātei. Continuous 
Inkjet tehnoloģija, lai pievadītu tinti sprauslām, teorētiski ļauj izmantot sūkņu spiedienu, tāpēc šo 
tinšu viskozitātes diapazons ir lielāks, kas sniedz iespēju strādāt ar plašāku apdrukājamo materiālu 
klāstu, jo tintēm var pievienot koriģējošas vielas, kas nodrošina attēlu nostiprināšanos uz polimēru 
materiāliem vai metalizētas folijas. Veikt šādas īpašību korekcijas Drop on Demand tehnoloģijas tintēm 
ir problemātiski, jo jebkādas organiskās piedevas izmaina termovadītspēju un tecētspēju, kas ierobežo 
lietošanu vai rada nepieciešamību būtiski pārveidot strūklu galviņas. Izmantot dažādu tipu galviņas 
dažādām tintēm ir ekonomiski neizdevīgi, jo tieši galviņas ir šo drukas sistēmu dārgākais mezgls.

Drukas iespējas uz parastā papīra ir veiksmīga tehnoloģijas izmantojuma būtisks kritērijs. Kompromiss 
ir speciāli apstrādāta papīra izmantošana. Šis papīrs profesionālajā vidē tiek saukts par praimētu 
papīru. Praimēšanu var veikt arī iespiešanas procesā, tādējādi uz virsmas veidojot aizsargslāni, kas 
nepieļauj savstarpēju fizikāli ķīmisku mijiedarbību, piemēram, ar nākamo krāsas vai lakas slāni. Ja 
tintes izgatavošanā lietots plašs ķīmisko vielu klāsts, ir vieglāk piemeklēt piemērotu receptūru drukai 
uz krītotiem papīriem. Drukai uz papīra piemērotāka ir Continuous Inkjet tehnoloģija, tomēr bieži tiek 
izmantotas alternatīvas, jo šajā tehnoloģijā ir ļoti grūti “vadīt” tintes pilienu. Secīgi izšļākt tintes pilienus 
lielā ātrumā nav sarežģīti, daudz grūtāk ir nodrošināt, lai uz papīra nonāk tikai vajadzīgie pilieni. Kad 
pastāvīga pilienu plūsma lielā ātrumā virzās uz apdrukājamo virsmu, lidojuma ass virzienā ir novietots 
tintes pilienu ķērājs, kas nedrukājamos parazītpilienus novada atpakaļ tintes konteinerā. Drukas 
pilieni lidojuma trajektorijas vidū novirzās, lai tiktu garām nedrukājamo pilienu ķērājam un turpinātu 
ceļu uz drukas galviņas izeju, un nonāktu uz apdrukājamās virsmas. Visi tintes pilieni, izlidojot no 
drukas galviņas sprauslas, elektriski uzlādējas. Izvietojot uz novirzes plāksnēm kontroliekārtas, kas 
saņem datus no rastra procesora, tiek radīts papildu elektromagnētiskais lauks tintes pilienu lidojuma 
trajektorijas vadīšanai. Šādējādi rodas iespēja šķirot, kuri pilieni – atbilstoši atveidojamajam attēlam 
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– jālaiž cauri, kuri – jānovirza. Nedrukājamie pilieni iziet cauri deflektora novirzes platēm un nonāk 
pilienu ķērāja piltuvē. Savukārt drukājamos pilienus deflektors novirza, tie aizlido garām pilienu ķērāja 
piltuvei un nonāk uz apdrukājamā materiāla. Tā kā attēla veidošanā tiek izlietota tikai daļa izlidojušo 
tintes pilienu, liela daļa pilienu pastāvīgi filtrējas un recirkulējas. Valda uzskats, ka šāda drukas sistēma 
ir sarežģīta un mazāk stabila par Drop on Demand sistēmu. Continuous Inkjet drukas sistēmas ir dārgas un 
sarežģītas. Tās izmantojot, jālieto dielektriskas tintes, kas nopietni ierobežo strūklu drukas iespiešanai 
izmantojamo tinšu izvēli. Continuous Inkjet tehnoloģijas iekārtu drukas galviņu konstrukcijas īpatnību, 
uzlādes un novirzes plašu un pilienu ķērāja dēļ nav iespējams maksimāli pievirzīt apdrukājamajai 
virsmai, lai varētu drukāt ar izšķirtspēju, kas ievērojami augstāka par 300  dpi. Tintes pilieni uz 
apdrukājamās virsmas nonāk zināmā leņķī un zaudē precizitāti. Jo lielāks attālums no drukas galviņas 
līdz apdrukājamajai virsmai, jo tintes piliens nonāk tālāk no ieprogrammētās atrašanās vietas un lielāka 
ir arī tā formas novirze. Continuous Inkjet tehnoloģijas iekārtas veiksmīgi izmanto drukas darbiem, kam 
nav vajadzīga augsta kvalitāte (marķēšanas sistēmas, svītru kodi, vienkāršas etiķetes, pasta sūtījumu 
marķējumi u. c.). Continuous Inkjet tehnoloģija ir ļoti populāra lielformāta vides reklāmu izgatavošanā, 
jo tām nav nepieciešama augsta izšķirtspēja. Lielais attālums, no kāda tiek aplūkoti vides reklāmas 
drukas darbi, ļauj optiski panākt pietiekami labu to izskatu.

4.6.3. PLŪSMAS TEHNOLOĢIJAS

Plūsmas (streem) tehnoloģiju izstrāde sākās ar jaunās paaudzes strūklu drukas galviņu izveidi. 
Tehnoloģijas izstrādātāju uzdevums bija nodrošināt “četru spēku” līdzsvaru, lai tehnoloģija nodrošinātu:

1) augstu drukas ātrumu un kvalitāti;

2) vienkāršību;

3) ērtumu;

4) zemu pašizmaksu.

Plūsmas tehnoloģijas izstrādātāji izvirzīja uzdevumu izstrādāt ofseta drukas tehnoloģijai konkurētspējīgu 
digitālās drukas tehnoloģiju, kā tās pievienoto vērtību nodrošinot arī personalizācijas iespējas un lielu 
drukas ātrumu.

Viens no tehnoloģiskajiem risinājumiem ir monohroma augstražīga drukas galviņa, ko uzmontē ofseta 
iespiedmašīnām. Tā var pilnā mašīnas darba ātrumā realizēt mainīgas informācijas uzdruku ofseta 
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novilkumiem, nodrošinot augsta ātruma hibrīddruku. Cits komerciālais tehnoloģiskais risinājums ir 
ātras darbības monohromās un pilnkrāsu drukas digitālās iespiedmašīnas StreamPress, kas ļauj elastīgi 
reaģēt uz pastāvīgi augošajām klientu vajadzībām, tirāžu krišanos un peļņas samazināšanos. Tās:

• paaugstina tipogrāfiju konkurētspēju;

• dod iespēju piedāvāt klientiem druku ar pievienoto vērtību;

• nodrošina cenas un darba ražīguma līdzsvaru digitālās drukas tirgus segmentā.

Lielākais izaicinājums iekārtas izstrādātājiem bija tintes piliena veidošanās un tehnoloģijas radīšana 
piliena novadīšanai uz apdrukājamo virsmu. Piliena veidošanās principa pamatā ir tintes strūklas 
temperatūras modulēšana. Ja šķidruma strūklu, kas atraušanās punktā atrodas zem spiediena, ātri 
uzsilda un atdzesē, veidojas lokāli virsmas sprieguma spēki, kas noved pie sadalīšanās fragmentos, 
kuri pēc kāda laika izveido pilienus. Ja tintes strūklas ātrums un temperatūras attiecības ir pareizas, 
pilienu lielumu var modulēt, mainot uzsildīšanas intensitāti, ko nosaka šo divu faktoru attiecība. 
Stream tehnoloģijā tintes strūklas ātrumu nodrošina sūknis, pilienu veidošanās biežumu – kontrolieris, 
bet nepieciešamais pilienu izmērs veidojas temperatūras ietekmē. Tintes strūklai sadaloties, veidojas 
akurāti pilieni, bet parazītpilienu veidošanās atšķirībā no Drop on Demand tehnoloģijas ir minimāla. 
Stream tehnoloģija ļauj iegūt stabilus vienāda izmēra apaļas formas tintes pilienus. Tinte tiek pievadīta 
liela spiediena ietekmē, un pilienu veidošanās sākotnējais ātrums ir lielāks nekā citās tehnoloģijās. 

Stream tehnoloģijā tiek lietoti tikai divi temperatūras režīmi, kas, iedarbojoties uz tintes strūklu, veido 
divu izmēru pilienus: 

1) lielos (9 pikolitri); 

2) mazos (2,5 pikolitri).

Acumirklīgu tintes strūklas uzsilšanu nodrošina speciālas konstrukcijas sprausla, kas veidota pēc 
mikroelektromehāniskās MEM sistēmas – miniatūras iekārtas, kas spēj ātri pārveidot elektrisko 
impulsu siltumā un sasildīt tintes strūklu. Sprauslas atvēruma diametrs ir 8  mkm, ap to izvietots 
miniatūrs sildelements, kurš elektrisko impulsu ietekmē maina temperatūru. Elektriskais impulss 
sasilda sildelementu, bet pēc sprieguma pārtraukšanas tinte to ātri atdzesē. Pēc tam cikls atkārtojas. 
Pietiek mainīt temperatūru 10  °C robežās, lai būtu iespējams modelēt tintes piles virsmas lokālā 
sprieguma spēku strūklā. Vajadzīgo tintes pilienu nonākšanu uz apdrukājamās virsmas un nevajadzīgo 
tintes pilienu “nogriešana” Stream tehnoloģijā ir vienkārša un unikāla: nevajadzīgie pilieni vienkārši 
tiek nopūsti ar gaisa strūklu. Piliena virzīšanas uz apdrukājamā materiāla virsmu zonā atrodas ierīce, 
kas vada vajadzīgās intensitātes gaisa strūklu (vadāmais ventilators). Gaisa plūsmas ietekmē “mazā” 
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izmēra pilieni no taisnvirziena kustības novirzās ievērojami vairāk nekā “lielie” un nonāk pilienu ķērājā, 
turpretī “lielie” veiksmīgi nokļūst uz apdrukājamās virsmas. Mazie pilieni filtrējas (tiek attīrīti no papīra 
putekļiem un krītojamās pastas daļiņām) un nonāk tintes rezervuārā. Tintes piliena izlidošanas ātrums 
no iespiešanas galviņas ir visai iespaidīgs (20  m/s), kas dod iespēju ievērojamā attālumā atvirzīt 
apdrukājamo materiālu no iespiešanas galviņas un apdrukāt cietus materiālus ar faktūru, neriskējot 
sabojāt iespiešanas galviņu. Tintes strūklas spiediena sūknis palīdz izvairīties no tintes sprauslu 
aizsērēšanas. Mehāniskā tintes pilienu novirzīšanās nodrošina iespēju drukāt ar dažāda sastāva 
tintēm, tikai jāsaglabā noteikta tintes siltuma vadītspēja un vajadzīgais virsmas sprieguma spēks.

Ir izgatavota un patentēta arī unikāla pigmentu tinte, kuras izgatavošanā tiek lietota oriģināla pigmentu 
malšanas tehnoloģija, kas dod iespēju iegūt pigmentu nanodaļiņas (daļiņu vidējais izmērs 10−60 µm), 
kuras ļauj tintes izgatavošanai izmantot tos pašus pigmentus, ko ofseta iespiedkrāsām. Šī tinte 
nodrošina stabilu toņa piesātinājumu un noturību. Sastāvam pievienotie speciālie polimēru disperģētāji 
(cietvielu vai šķidruma sašķaidītāji sīkās daļiņās un izkliedētāji kādā vidē) uzlabo vienmērīgu pigmenta 
izlīdzināšanos tintes slānī, bet saistvielas pēc nožūšanas veido plānu polimēru slāni, kas stingri notur 
pigmentu uz papīra virsmas. Nožuvis novilkums ir ūdensizturīgs un pēc visiem citiem raksturlielumiem 
tuvs tradicionālā ofseta novilkumam. Uz papīra virsmas šī tinte izskatās ļoti līdzīga ofseta krāsai. Tintes 
pigmenta izmērs ir vairākas reizes mazāks nekā ofseta krāsas pigments, kas dod iespēju iegūt plānāku 
krāsas slāni ar augstāku segtspēju. Monohromajā strūklu drukā uz dažādu materiālu virsmām var iegūt 
dziļu melno toni. Strūklu pilnkrāsu drukas tintes klājums nodrošina plašu krāsu spektru. Izmantojot 
modernas krāsu vadības sistēmas, lietotājs var nodrošināt jebkura poligrāfijas nozares standarta 
(SWOP, SNAP, GRACoL) prasības. Sēriju pigmentu izmantošana dod iespēju pazemināt tintes cenas 
un vienkāršot to sertifikācijas procesu lietošanai dažādās darbības sfērās (krāsas bērnu precēm, 
tieša/netieša kontakta krāsas pārtikas precēm, krāsas ar medicīniskiem ierobežojumiem – alergēni 
u. c.). Tradicionālās ofseta krāsas un pigmenti jau ir sertificēti, tāpēc, izgatavojot tintes, šos pigmentus 
izmantot ir daudz vienkāršāk, nekā izmantojot speciālos, īpaši UV krāsu pigmentus. Izdevies panākt, 
ka tehnoloģijas Stream drukas procesa pašizmaksa strūklu drukas segmentā ir pati zemākā, tā tuvojas 
ofseta drukas vidējo tirāžu pašizmaksai un ir ievērojami zemāka nekā mazo tirāžu drukai. Turklāt 
novilkums, kas iegūts ar Stream tehnoloģiju, līdzinās stohastiski rastrētam attēlam. Deviņu pikolitru 
tintes piliens uz papīra veido 20–30 mkm lielu punktu. Tintes piliens uz papīra nenonāk pilnīgi taisnā 
leņķī: gaisa strūklas plūsma novirza arī lielos pilienus no taisnvirziena kustības, un apaļa piliena 
vietā veidojas nedaudz ovāls. Drukas kvalitāte ir līdzvērtīga stohastiskajā rastrā tiražētiem (25 mkm) 
rastrētiem attēliem un ļauj uz papīra iegūt pustoņu attēla kvalitāti, kas praktiski identiska kvalitatīvam 
ofseta novilkumam ar liniatūru 175–200 dpi. Attēls veidojas tikai no iepriekš izrēķinātiem pilieniem, 
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kas nonāk paredzētajās vietās un nodrošina garantētu kvalitāti, attēlu atkārtojamību un dod iespēju 
izvairīties no tādas ofseta drukas problēmas kā krāstoņu atšķirības tirāžas novilkumos.

Continuous Inkjet tehnoloģijā tintes piliena “izšaušana” no drukas galviņas sprauslas ir ļoti ātra un dod 
iespēju nodrošināt drukas ātrumu, kas vairākas reizes pārsniedz Drop on Demand iespējamo. Stream 
tehnoloģijas attīstības procesā tomēr nākas saskarties arī ar problēmām:

1) tintes piliena novirzīšanas tehnoloģija ar gaisa plūsmu ir sarežģīti realizējama;

2) divu dažāda lieluma tintes pilienu veidošana rada zināmus ierobežojumus.

Kā vienā, tā otrā gadījumā jābūt ļoti labi izstrādātam tintes sastāvam, jo pat nelielas viskozitātes, 
blīvuma un temperatūras izmaiņas drukas procesā rada grūtības. Sākotnēji bija iecerēts, ka mehāniskā 
tintes piliena novirzīšana dos iespēju izmantot dažāda sastāva tintes, kas teorētiski ļautu drukāt uz 
dažādām iespiedvirsmām, tomēr praktiski to realizēt neizdevās. Šī iemesla dēļ bija grūtības nodrošināt 
Stream iespiešanas tehnoloģiju uz krītotiem papīriem, bet druka uz polimēru materiāliem vispār palika 
laboratorijas eksperimentu līmenī. Turklāt, lai drukātu uz nesagatavotām papīra virsmām ar tintēm, 
kas veidotas uz ūdens bāzes, bija vajadzīga intensīva un energoietilpīga novilkumu žāvēšana, citādi 
tinte izplūda pa papīra virsmu, izkropļojot attēlu. Deviņu pikolitru tintes pilienu izmantošana drukas 
procesā nodrošina optimālu krāsas apjomu uz apdrukājamās virsmas, veidojot vēlamos krāstoņus un 
labu krāsu aptveres diapazonu, taču problēmas rodas novilkuma žāvēšanas laikā. Turklāt mūsdienās 
deviņu pikolitru piliens jau ir par lielu, jo ar to ir ļoti grūti atveidot smalkas attēla detaļas. 

Lai radītu universālāku, ražošanā elastīgāku un lētāku tehnoloģiju, kas ļautu drukāt augstā kvalitātē 
uz dažādiem materiāliem, tika radīta jauna drukas tehnoloģija – UltraStream, kas paredzēta plašam 
lietojumam komercdrukas, iepakojuma (t. sk. polimēru materiālu) un dekoratīvo materiālu (laminātu, 
sienu paneļu, mēbeļu apdares papīra utt.) izgatavošanai. Tā ir augstas kvalitātes Continuous Inkjet 
rūpnieciskās drukas tehnoloģija, kas balstīta uz unikālu tintes pilienu novirzīšanas metodi un dod 
iespēju drukas pilienam uz apdrukājamo virsmu virzīties pa taisnu trajektoriju. Tintes piliens tiek 
izšauts ļoti lielā ātrumā – bez riska zaudēt precīzo formu, turklāt drukas galviņām nav jāatrodas 
maksimāli tuvu apdrukājamajam materiālam. Tintes pilieni ir ļoti mazi un dod iespēju atveidot ļoti 
kvalitatīvus attēlus. Realizējot šo tehnoloģiju, neveidojas parazītpilieni, tāpēc uz papīra nonāk tikai tādi 
pilieni, kādi ir aprēķināti precīzam sižeta atveidojumam. Tinte ļoti labi nostiprinās uz visdažādākajiem 
materiāliem, ieskaitot plastikātus, krītpapīru un metalizētus materiālus. Pilnkrāsu drukas krāsu 
aptveres diapazons ir ievērojami plašāks par ofseta drukas standarta krāsu aptveres diapazonu un 
dod iespēju ar procesa krāsām atveidot lielu daļu Pantone skalas toņu. Drukas ātrums šajā tehnoloģijā 
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ir līdz pat 300m/min. UltraStream tehnoloģiju veiksmīgi var izmantot tipogrāfijas, kuras strādā ofseta 
un fleksogrāfijas drukas tehnoloģijās, lielformāta drukas un dobspiedes drukas uzņēmumi. To var 
lietot arī būvmateriālu un mēbeļu materiālu apdrukāšanai un iespiešanai uz metāla.

UltraStream ir tehnoloģija, kas veidota, novēršot būtiskus Stream trūkumus. Ar ko tā atšķiras no 
Stream? Tintes pilienu veidošanās process ir saglabāts pilnībā, izmantojot tintes strūklas virsmas 
sprieguma temperatūras modulācijas principu. Pēc MEMS tehnoloģijas izstrādāta drukas galviņas 
sprauslas konstrukcija nodrošina acumirklīgu tintes strūklas uzsildīšanu. Tās ir miniatūras iekārtas, kas 
spēj ātri pārveidot elektrisko impulsu siltumenerģijā un ātri uzsildīt tintes strūklu. Pēc konstrukcijas 
UltraStream tintes sprauslas ir pilnīgi analogas Stream sprauslām, taču to atvēruma diametrs ir 8 mkm. 
Ap sprauslu ir izvietots miniatūrs sildelements, kas elektroimpulsu ietekmē maina temperatūru. 
Elektroimpulss sasilda sildelementu, bet pēc sprieguma pārtraukšanas tintes strūkla to ātri atdzesē. 
Pēc tam cikls atkārtojas. Galvenā tehnoloģijas atšķirība ir tā, ka sistēma ģenerē tikai viena izmēra 
(apmēram 4 pikolitri) tintes pilienus. Stream tehnoloģija ģenerēja divu lielumu tintes pilienus, tāpēc 
iedarboties uz tintes strūklu, kas izplūst no sprauslas, bija diezgan sarežģīti. Nācās nodrošināt divu 
dažādu veidu uzsildīšanu, lai panāktu “mazā” un “lielā” piliena veidošanos. Temperatūras iedarbības 
diapazons bija 10 ˚C robežās, kas ir nedaudz mazāk nekā Drop on Demand tehnoloģijā, tomēr dod 
iespēju modulēt tintes strūklas virsmas spriegumu. Vienāda lieluma tintes pilienu veidošanai pietiek 
ar temperatūras iedarbību 5 ̊ C robežās, kas ir vienkāršāk; rezultāts ir stabilāks un ievērojami palielina 
drukas galviņas kalpošanas laiku. UltraStream drukas galviņas līdz nomaiņai vai remontam var izveidot 
trīs triljonus tintes pilienu, kas ir apmēram 1,5 reizes vairāk nekā Stream tehnoloģijai. Tintes pilieni 
veidojas ievērojami mazāki, kas dod iespēju iespiest mazākas bieznes tekstus, smalkākas līnijas un 
iegūt piesātinātākus krāstoņus ar mazāku tintes daudzumu. Izdevies panākt arī ievērojami plūstošākas 
krāsu pārejas sarežģītu pustoņu attēlu atveidošanā. Mainīta arī nevajadzīgo tintes pilienu novirzīšana. 
Tintes pievade ar spiedienu, tāpat kā iepriekš, nodrošina plūsmu ar ātrumu 20 m/sek., bet nevajadzīgo 
pilienu novirzīšanai gaisa plūsmas vietā tiek lietota elektrostatiskā parazītpilienu novirzīšana. Uzreiz 

4.48. attēls. Mūsdienu strūkldrukas panākums: minimāla un mainīga lieluma pilieni (vidū); 
kontrastains teksts ar pietiekami līdzenām malām (labajā pusē); piesātinātas krāsas pilnkrāsu drukā 
(kreisajā pusē). Praktiski visiem strūkldrukas ražotājiem uz novilkuma ir parazītpilieni 
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pēc MEMS iekārtas, kas ģenerē tintes pilienus, atrodas uzlādes plate (elektrods), kur nonāk komanda 
no drukas kontroliera. Šis elektrods uzlādē pilienus, kuriem nav jānonāk uz apdrukājamās virsmas, bet 
neuzlādē pārējos. Netālu no uzlādējošā elektroda atrodas masīva plāksne ar tintes pilienu uzķērāju. 
Uzlādētie tintes pilieni novirzās un nonāk uzķērājā, bet pēc filtrācijas – tintes tvertnē. Šāda drukas 
galviņas konstrukcija dod iespēju iegūt daudz vienkāršāku un kompaktāku drukas iekārtu. Tintes 
piliena veidošanās un tā nogādāšanas uz apdrukājamās virsmas tehnoloģija ir unikāla. Attēla veidošana 
tiek risināta ar 600 dpi šķērsvirzienā un 1800 dpi (trīskāršā palielinājumā) garenvirzienā izšķirtspēju. 
Atveidojamā attēla kvalitāte pieaug. Attēla veidošanās notiek no 4 pikolitru tintes pilieniem (precīzais 
piliena lielums – 3,75 pikolitri). Lai noklātu drukas laukumu ar tik maziem tintes pilieniem, to vajag 
daudzkārt vairāk, nekā tas būtu, strādājot ar 9 pikolitru pilieniem. Kaut arī tintes pilienu veidošanas 
ātrums ir daudz lielāks nekā Stream, tomēr kopējais drukas ātrums samazinās gandrīz divas reizes 
(152 m/sek. pret 300 m/sek.). Digitālās drukas tehnoloģijai šis rādītājs nav kritisks, tomēr tās tintes 
patēriņš, kas nonāk uz papīra un nosedz paredzēto apdrukas laukumu, ir mazāks, pateicoties mazākam 
tintes piliena izmēram, kurš attiecīgi dod iespēju daudz efektīvāk žāvēt novilkumu ar mazāku enerģijas 
patēriņu. 

Ar nanotehnoloģiju veidotās tintes pigmenta daļiņu izmērs ir praktiski tāds pats. Tinte tāpat tiek 
gatavota uz ūdens bāzes, vienīgā būtiskā atšķirība ir spēja stabili pieņemt un noturēt statisko lādiņu. 
Piedevas pievienošana neietekmē tintes spēju nodrošināt plašu krāsas pārklājumu. Palielinot 
pigmenta koncentrāciju un samazinot ūdens daudzumu tintes sastāvā, ir panākta paaugstināta 
žūtspēja. Jebkuri tintes pigmenti satur tā saucamos mitrinātājus – speciālas vielas, kas dod iespēju 
hidrofobajām pigmentu daļiņām, mijiedarbojoties ar ūdeni, iegūt homogēnu suspensiju. Pigmenti 
ūdenī nešķīst un bez mitrinātāju klātbūtnes sastāvā izkristu kā nogulsnes. Mitrinātāji veido ķīmiskus 
savienojumus ar pigmentu molekulām, šie savienojumi ir noturīgāki par ūdens molekulām un tos 
var pārraut tikai papildu enerģija, piemēram, siltums. Ultra Stream tehnoloģijā žāvētāju jauda ir 
ievērojami zemāka, novilkumi var nožūt pat istabas temperatūrā, ko veicina arī mazais drukas ātrums. 
Samazinātais mitrinātāju un ūdens īpatsvars un ātrāka pilienu žūšana dod iespēja uzlabot drukas 
kvalitāti uz dažādiem materiāliem. Stipri iesūcošā papīrā tintes pilieni iesūcas mazāk, bet vāji iesūcošos 
materiālos – mazāk izplūst. Abos gadījumos tintes piliena forma un izmērs ir tuvs optimālajam, kas 
nodrošina pustoņu attēlu un svītru grafikas kvalitāti. 
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Tehnoloģijas izstrādātājiem bija jārisina vēl viena problēma – jānodrošina druka uz dažādiem 
materiāliem, kam piemīt ļoti dažādas īpašības. Tie var būt gan neiesūcoši (polimēri, metalizētie un 
laminētie papīri u. c.), gan stipri iesūcoši materiāli (kraftpapīrs, gofrētais kartons u. c.), tāpēc ir radītas 
atšķirīgas tintes nostiprināšanās tehnoloģijas. Drukai uz polimēriem var izmantot tikai organiskos 
šķīdinātājus saturošas – solventu un to modifikāciju, piemēram, ekosolventu – tintes, kurās organisko 
šķīdinātāju īpatsvars ir samazināts. Tās viegli šķīdina apdrukājamā materiāla virsmu un nodrošina 
pigmentu daļiņu pielipšanu. Šis drukas paņēmiens neder iesūcošu materiālu apdrukāšanai, jo to 
virsma nešķīst organisko šķīdinātāju ietekmē un nepiesaista pigmentu daļiņas. Alternatīva ir tintes, 
kas nostiprinās ārēji, piemēram, UV starojuma (UV tintes) vai augstas temperatūras (lateksa tintes 
ietekmē). Trešais paņēmiens, ko var lietot drukai uz sarežģītiem materiāliem, ir apdrukājamā 
materiāla gruntēšana. Uz materiāla virsmas tiek uzklāts gruntējums – polivinilacetāta dispersija –, 
ko sauc par ūdens laku. Šādi apstrādātam materiālam tintes, kas veidotas uz ūdens bāzes, pielīp 
labi. Materiāla pirmsdrukas gruntēšanu realizē ar to pašu strūklu drukas tehnoloģiju. Gruntējumu 
klāj tikai uz apdrukājamajiem laukumiem, tāpēc to izlietojums ir gana ekonomisks un izmaksas 
– nelielas. Lietojot pirmsdrukas materiāla gruntēšanas tehnoloģiju, vienlīdz efektīvi var drukāt gan 
uz iesūcošiem, gan neiesūcošiem materiāliem, jo tinte tiek klāta tikai uz nožuvušas grunts slāņa un 

4.49. attēls. Tipiskās strūkldrukas problēmas (no augšas uz leju): uz parasta papīra nepietiekama 
kontrastainība; sprauslu aizsērēšana un ēnu aizliešanās neapdrukātajās joslās strūkldrukai 
nepiemērota papīra izmantošanas dēļ 
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uz negruntētās materiāla virsmas nenonāk. Apdrukājamo materiālu ziņā UltraStream tehnoloģija ir 
maksimāli universāla, kas ir sevišķi svarīgi, strādājot ar viena veida tinti. UltraStream tehnoloģiju var 
lietot tradicionālajai komerciālajai, periodisko izdevumu un pašlīmējošo etiķešu drukai, kā arī elastīgā 
iepakojuma, kartona un gofrkartona apdrukai. Ar šo tehnoloģiju var drukāt arī uz koka, stikla, lamināta, 
keramikas u. c. 

UZDEVUMI

4.  uzdevums. Pārbaudiet, vai, lasot par iespiešanas procesa kvalitāti un tās kontroli, ir uztverts 
svarīgākais!

1) Kā darbojas densitometrs?

2) Kādiem mērķiem poligrāfijas nozarē lieto spektrofotometru?

3) Kādiem mērķiem poligrāfijas nozarē lieto spektrodensitometru?

4) Kurās attēla zonās rastra punkts izplūst visvairāk?

5) Kādi parametri raksturo iespiedkrāsu?

6) Kādas ir digitālās drukas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām iespiedtehnoloģijām?

7) Kāds ir strūkldrukas Inkjet darbības princips?

5. uzdevums. Nosauciet trīs digitālās drukas Inkjet priekšrocības!

6. uzdevums. Pārliecinieties, vai ir izpratne par nākotnes tehnoloģijām poligrāfijā!

1) Kāpēc mūsdienās iespiedformu izgatavošanas procesā ir radusies vajadzība pēc augstas 
liniatūras izvades iekārtām, līdzšinējās 2400/2540 dpi vietā izmantojot 4800/5080 dpi 
izšķirtspēju?

2) Kādi risinājumi tiek piedāvāti iespiedformu izgatavošanas procesa paātrināšanai? 

3) Kādas ir iespiedformu izgatavošanas procesa uzraudzības nākotnes tendences?

4) Kāda drukas tehnoloģija pēdējos gados strauji ienāk Latvijas poligrāfijas nozarē? 

5) Kādi tehnoloģiski ierobežojumi jāatrisina, realizējot Inkjet digitālās strūklu drukas tehnoloģiju?
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6) Ko nodrošina Stream tehnoloģija?

7) Ar ko UltraStream tehnoloģija atšķiras no Stream tehnoloģijas?

8) Kādi ir ruļļu digitālās drukas iespiedprodukcijas automatizētās apstrādes modeļi? 

9) Kas vada SigmaLine II digitālās pēcapstrādes moduļu līnijas kompleksu?

10) Kādi grāmatu apstrādes moduļi ietilpst SigmaLine II līnijas kompleksā?

11) Kādas problēmas jārisina digitāli drukāto grāmatu šūto bloku izgatavošanā?

12) Ko paredz Industrijas 4.0 koncepcija?

13) Ko paredz Finishing 4.0 ideja?
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IESPIEDDARBU APSTRĀDE (PĒCDRUKA)

Nodaļas mērķis Sekmēt izglītojamo spējas izprast iespiedlokšņu apstrādes veidus, 
grāmatu izgatavošanu mīkstajā vai cietajā iesējumā un iespieddarbu 
apstrādes automatizācijas iespējas.

Sasniedzamie rezultāti Spēj raksturot iespiedlokšņu apstrādes veidus, grāmatu izgatavošanu 
mīkstajā vai cietajā iesējumā un zina iespieddarbu apstrādes 
automatizācijas iespējas.

5.
Grāmatas ir kā kuģi, kas peld cauri plašajām laika 
jūrām.

(Frānsiss Bēkons)
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Iespiedmašīnas nodrukātās iespiedloksnes vēl nav gatavs iespieddarbs. Nepieciešami daudzi 
tehnoloģiskie procesi lokšņu izskata, kvalitātes un izturības uzlabošanai – apgriešana, sagriešana, 
lakošana, rievošana, reljefspieduma un folijspieduma izgatavošana, laminēšana utt. Grāmatu, brošūru 
un žurnālu produkcijas izgatavošanai jāveic vēl virkne savstarpēji saistītu grāmatsiešanas operāciju – 
lokšņu locīšana, salocīto burtnīcu komplektēšana blokā, līmēšana vai šūšana, priekšlapu pielīmēšana, 
ievākošana u.  c. –, kas vēl pirms nedaudziem gadiem prasīja daudz laika un roku darba. Daudzās 
tipogrāfijās tieši iesiešanas un brošēšanas procesi ievērojami pazemināja uzņēmumu produktivitāti 
un rentabilitāti. Pēdējās desmitgadēs poligrāfijas iekārtu ražotāji ir radījuši modernas automātiskās 
līnijas, kas šos sarežģītos un laikietilpīgos tehnoloģiskos procesus veic ļoti ātri un precīzi. Izmaiņas 
pasūtījumu struktūrā, ko raksturo izdevumu skaita pieaugums un tirāžu samazināšanās, prasa jaunu 
pieeju pasūtījumu izpildei. Nelielu tirāžu pasūtījumu izpildei bieži visracionālākais risinājums ir grāmatu 
iespiešana, izmantojot digitālās drukas iekārtas un ar tām vienā sistēmā strādājošas automatizētas 
brošēšanas/iesiešanas līnijas.

5.1. IESPIEDLOKŠŅU PIEGRIEŠANA UN APGRIEŠANA

Papīra sagatavošana ietekmē tālāko tehnoloģisko operāciju izpildi; tieši lokšņu izlīdzināšana, 
sagriešana un piegriešana lielā mērā nosaka gatavās iespiedprodukcijas kvalitāti. Nodrukāto lokšņu 
uzlīdzināšana, aplīdzināšana, piegriešana un sagriešana ir operācijas, ar kurām sākas iespiedlokšņu 
pārtapšana gatavā produkcijā. 

Uzlīdzināšana ir nepieciešama, lai varētu precīzi veikt tālākās 
operācijas – apgriešanu, druku, locīšanu, kā arī iespiedmašīnu, 
locīšanas, lakošanas un citu iekārtu padeves mehānismu darbības 
nodrošināšanai, iekārtu jaudu palielināšanai un brāķa novēršanai. Ja 
rīse nav nolīdzināta, pašpielicējs bieži apstājas, līdz ar to samazinās 
izgatavotās produkcijas daudzums, bet daļa dārgo materiālu 
(krāsas, papīrs u.  c.) izrādās bezcerīgi sabojāta. Uzlīdzināšana ar 
rokām tiek veikta uz horizontāla galda ar gludu virsmu. Ar speciālu 
paņēmienu starp loksnēm izveido gaisa starpslāni, sakārto rīsi 
trepītē un ar vienmērīgiem, mīkstiem sitieniem loksnes izlīdzina 
pret galda virsmu. Atdures malas, kas veido pareizu stūri, atzīmē 
ar divām vertikālām svītrām. Šīs līnijas ir orientieris, lai rīsi pareizi 

Uzlīdzināšana – materiāla, 
pusfabrikātu vai iespiestās 
produkcijas lokšņu rīses malu 
izlīdzināšana pirms nākamo 
operāciju veikšanas, no kuras 
precizitātes lielā mērā atkarīga 
veiksmīga turpmāko procesu 
veikšana.

DEFINĪCIJA
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novietotu pret pašpielicēja atdurēm dažādās iekārtās. Tas ļauj nodrošināt precīzu attēla atrašanos 
uz iespiedloksnēm, krāsu sakritību daudzkrāsu darbos, bet griežot un lokot − grāmatas bloku un 
lappušu laukumu precīzus izmērus. Iespiežot loksnes A pusi, pareizo stūri atzīmē ar speciālu zīmi – 
šauru līniju līdz sānu malai, kas uz rīses malas veido labi redzamas joslas. Uzlīdzināšanai var izmantot 
vienkāršas līdzināšanas mašīnas (angl. – jogger), kas sastāv no galda ar divām sieniņām, atdures un 
gaisa padeves sistēmas starp loksnēm. Darbojoties galds ieņem slīpu pozīciju, un loksnes, pateicoties 
gaisa starpslāņiem, līdzinās pret atdurēm. Lielos uzņēmumos uzlīdzināšanai izmanto kompleksas 
automatizētas sistēmas.

5.1. attēls. Iespiedlokšņu uzlīdzināšana: a) ar rokām; b) ar mašīnu 

Apgriešana ir lokšņu materiāla (papīrs, kartons, iespiestās loksnes, 
iesējuma materiāls) apmaļu nogriešana, lai panāktu precīzu lokšņu 
izmēru, taisnus leņķus un līdzenas malas. Šī operācija ir obligāta 
daudzkrāsu lokšņu produkcijai, jo sakriteņu zīmes un kontrolskalas 
ir jānogriež pirms lokšņu sagriešanas daļās. Sagriešana ir lokšņu 
materiāla rīses sadalīšana daļās saskaņā ar maketu, tehnologa 
norādījumiem vai griezuma zīmēm uz loksnēm. Abas darbības veic 
ar viennaža griešanas mašīnām, kas sastāv no masīvas statnes, galda 
ar regulējumu slīpumu, elektromehāniska vai hidrauliska pievada 
un galvenajiem izpildes mehānismiem:

• piespiedējpēdas;

• naža un piebīdņa;

• aizsardzības fotoreleju sistēmas, kura, ievērojot abu roku 
aizņemtības principu, mašīnai darbojoties, nodrošina 
operatora darba drošību.

Apgriešana – materiāla, 
pusfabrikāta vai gatava 
izstrādājuma malu apgriešana 
atbilstoši konkrētam izmēram 
un formātam.

DEFINĪCIJA
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Sagriešanas procesā loksnes vispirms saliek rīsē un novieto pie piebīdņa un pie vienas no nekustīgajām 
sānu atdurēm tā, lai būtu izlīdzināts pareizais stūris. Rīses augstums ir atkarīgs no mašīnas un naža 
tehniskā stāvokļa un griežamā materiāla īpašībām (biezuma, blīvuma, virsmas gluduma u. c.). Galvenās 
prasības produkcijas sagriešanas kvalitātei:

• loksnes un tās daļu platumam un garumam jāatbilst maketā norādītajiem izmēriem (pieļaujamā 
nesakritība ± 1 mm);

• novirze nedrīkst būt lielāka par 1 mm uz metru;

• griezuma plaknei jābūt gludai, ar nesalipušām lokšņu apmalēm;

• rīses apakšējām loksnēm jābūt pilnībā sagrieztām, to apmalēm – gludām, bez bārkstiņām.

Mūsdienīgas griešanas mašīnas tiek aprīkotas ar automātisku piebīdņa novietošanas un griezuma 
līnijas attāluma kontroles sistēmu un monitoru, kas parāda loksnes un tās daļu sagriešanas shēmu, 
norādot izmērus. Pēc katras operācijas mašīna griezējam rekomendē tālākās darbības. Šīs iekārtas 
ir piemērotas mazformāta produkcijai, kad uz loksnes tiek izvietoti vairāki pasūtījumi ar dažādiem 
izmēriem un tirāžām. Ja rīse jāapgriež no četrām pusēm un jāsagriež daudzās daļās, svarīgi ievērot 
pareizu darba secību. Apgriežot papīra loksnes, vispirms veic griezumu rīses īsajā malā. Pēc tam, ja 
nepieciešams, apgriež otru īso malu un piekārto jau apgriezto. Tikai tad drīkst griezt garās malas, 
novietojot jau apgrieztās malas pie vienas no sānu atdurēm.

Nodrukāto lokšņu sagriešanu veic, rīsi ar īso malu pieliekot pie piebīdņa un tad secīgi sagriežot 
joslās. Pēc tam joslas sagriež daļās, liekot pareizā stūra garo malu pie piebīdņa un īso – pie sānu 
atdures. Piegriežot apdares materiālus un sagriežot un apgriežot apdrukājamās loksnes, vispirms 
veic apgriešanu no visām četrām pusēm un tikai tad sagriež. Ja griežamo joslu platums mazāks par 

5.2. attēls. Viennaža griežamās mašīnas (giljotīnas) shēma: 1 – rīse; 2 – galds; 3 – piespiedējs;  
4 – nazis; 5 – naža turētājs; 6 – pildenis (marzāns); 7 – atdure 
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16 cm, lietderīgi izmantot speciālu koka trijstūri, kuru piebīda pie nogriežamās malas, lai tā griežot 
nenoslīdētu. Griežot vāku apdares materiālus un apdares malu stūrus, jāizmanto speciāls stūrveida 
šablons, ko piestiprina pie piebīdņa. Pēc iespiesto priekšlapu sagriešanas to augšējās malas iezīmē.

Griešanas precizitāti ietekmē vairāki faktori.

• Mašīnas uzstādīšanas kvalitāte. Automātiskā darba režīmā piebīdņa iestādīšanas iespējamā 
precizitāte ir 0,01  mm. Nevērīga mašīnas uzstādīšana var ievērojami pazemināt griešanas 
precizitāti.

• Naža materiāls. Papīra abrazivitātes un slodzes dēļ nazis ātri kļūst neass, pieaug slodze uz 
mašīnas mezgliem, kas rada pirmstermiņa nolietošanos, un samazinās griešanas precizitāte. 
Cietkausējuma (HSS) nažu asmens ar cietību 55–58 pēc Rokvella skalas palielina intervālu starp 
asināšanām un nodrošina lielāku griešanas precizitāti un ilgāku kalpošanas laiku nekā naži, kas 
gatavoti no parastā hromvanādija instrumentālā tērauda (HM).

• Naža asināšanas forma. Gandrīz 30 reižu ilgāku asmeņu kalpošanas laiku var panākt, izmantojot 
know-how tehnoloģiju – divkāršu taisnvirziena uzasināšanu. Šāda asināšana tuvina asmeņa 
formu tai, ko tā iegūst dabīgā ceļā pēc vairākiem desmitiem pirmo griezienu.

• Naža asināšanas leņķis. Optimālais asināšanas leņķis lokšņu materiālu griešanai ir atkarīgs no to 
blīvuma un to cietības un mainās no 16º līdz 24º. Parastos ražošanas apstākļos nažu asināšanas 
leņķi nemaina, bet pārsvarā izmanto nažus ar vidējo vai maksimāli iespējamo leņķi. Sūtot 
nažus uz asināšanu, obligāti jāsaskaņo asināšanas leņķis un forma, kā arī jākontrolē asināšanas 
precizitāte, izmantojot šablonus vai lineālu un nomogrammu.

Griežamā materiāla veids un rīses piespiešanas spēks. Lokšņu griešanas laikā uz naža asmeni 
iedarbojas trīs reaktīvie spēki, kuru lielums un virziens atkarīgs no piespiedējpēdas. Spiediena 
spēku regulē atkarībā no materiāla veida un blīvuma, kā arī materiāla virsmas gluduma un rīses 
nogriežamās daļas platuma rādītājiem. Nekalandrētiem papīriem ar nelielu tilpummasu vajadzīgs 
lielāks piespiediena spēks. Visprecīzāk griežas liela blīvuma un biezuma materiāli ar gludu virsmu.

Rīses augstums. Jo lielāks rīses augstums, jo lielāka ir iespējamā griešanas neprecizitāte. Pilna 
augstuma rīsi griež, izmantojot plānus, blīvus un gludus materiālus. Griežot biezus, irdenus un raupjus 
materiālus, augstumu izvēlas atkarībā no nepieciešamās precizitātes.

Lielu lokšņu sagriešana mazākās daļās. Sagriežot lielas loksnes mazās daļās, ir jāpievērš uzmanība 
spiediena spēkam. Ja spiediens būs pārāk liels, augšējās loksnes var atvirzīties no piebīdņa. Ieteicams 
papīra rīsi vispirms apgriezt, tad pārgriezt uz pusēm, bet pēc tam griezt no viena gala šaurās joslās, 
tad – joslas daļās. Pēc katra grieziena rīse no jauna jāpiekārto pie piebīdņa.



188188

5. NODAĻA
IESPIEDDARBU APSTRĀDE (PĒCDRUKA) 5.

2.

5.2. IESPIEDLOKŠŅU APSTRĀDE

Lai uzlabotu iespieddarbu izskatu un palielinātu mehānisko izturību, veic iespieddarbu lakošanu. 
Lakošana tehnoloģiski ir iespiešanai līdzīgs process, kas tāpat prasa precīzu instrukciju, iekārtu un 
materiālu izgatavotājfirmu rekomendāciju ievērošanu un pietiekamu darba izpildītāju teorētisko un 
praktisko sagatavotību.

Atkarībā no lakojamā laukuma izšķir:

• pilna klajuma (vispārējo) lakošanu, kad lakas kārta tiek uznesta pilnīgi visai novilkuma virsmai;

• nepilna klājuma (fragmentāro) lakošanu, kad ar laku tiek pārklāti tikai atsevišķi novilkuma 
elementi vai atsevišķas tā daļas.

Lakošanu veic:

• iespiedmašīnā vienā laidienā (in line), laku uzklājot tūlīt pēc krāsas;

• ar speciālām lakošanas iekārtām uz iepriekš nodrukātas iespiedprodukcijas (of line).

Poligrāfijā izmantojamās lakas ir pēc sacietēšanas viendabīgu un caurspīdīgu plēvi veidojošu vielu 
šķīdums organiskajos šķīdinātājos vai ūdenī, ko lieto, lai uz novilkumiem iegūtu dažādus caurspīdīgus 
klājumus un dekoratīvus efektus. Šiem mērķiem tiek izmantotas:

• dispersijas lakas, kas izgatavotas uz ūdens bāzes (ūdenī šķīstošas lakas);

• ultravioleto staru (UV) iedarbībā sacietējošas lakas;

• lakas uz gaistošu šķīdinātāju bāzes (spirta lakas);

• lakas uz eļļas bāzes, kas polimerizējas oksidējoties. Tiek sauktas arī par ofseta lakām;

• aromatizētās lakas;

• metalizētās lakas; 

• perlamutra lakas;

• blistera lakas.
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Viens no galvenajiem laku raksturojošiem faktoriem ir cietais atlikums. Veidojoties lakas slānim, lakai 
pārejot no šķidra stāvokļa cietā, tās masa samazinās. Lakas daudzums, kas paliek uz novilkuma pēc 
lakas nožūšanas, tiek saukts par cieto atlikumu, kuru izsaka procentos no šķidrās lakas sākotnējā 
daudzuma.

5.1. tabula. Dažāda veida laku cietais atlikums 

Lakas veids Cietais atlikums

Ofseta laka 50–60%

Dispersijas laka 30–40%

(UV) laka 100%

Laiks, kurā laka pāriet no šķidra stāvokļa cietā, tiek saukts par nostiprināšanās laiku. Atkarībā no lakas 
sastāva nostiprināšanās uz novilkuma notiek dažādi. Ofseta laka nostiprinās, daļēji iesūcoties un daļēji 
polimerizējoties, dispersijas laka – iesūcoties, UV laka – fotoķīmiski polimerizējoties UV starojuma 
ietekmē. 

5.3. attēls. Poligrāfijā izmantojamo laku veidi 
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Vēl viens iespiedlokšņu apstrādes veids, kas palielina iespieddarba izturību un uzlabo tā izskatu, ir 
laminēšana. Izvēloties laminēšanas materiālu, jāpārzina iespieddarba lietošanas apstākļi un dažādu 
laminātu specifiskās īpašības. Lamināts pagarina izdrukas mūžu un palīdz ilgstoši saglabāt nemainīgu 
tās izskatu, bet papildus jāizvērtē, vai tas:

• aizsargā pret UV stariem, kas izbalina izdrukas;

• aizsargā pret pirkstu nospiedumiem, dažādu šķīdinātāju, eļļu iedarbību u. c. faktoru iedarbību;

• piešķir izdrukai īpašu spilgtumu un pastiprina krāsu efektus;

• piešķir izdrukai papildu izturību un biezumu, kas atvieglo tās pēcapstrādi.

Ņemot vērā, ka sietspiedē un digitālajā drukā aizvien biežāk tiek izmantotas UV krāsas, kas gala 
produktam piešķir ievērojamu izturību pret ārējo faktoru iedarbību, laminēšanas materiālu izvēle 
kļūst vēl komplicētāka. Visbiežāk laminēšana nepieciešama, ja nodrukāto darbu paredzēts izmantot 
sarežģītos apstākļos, kā tas ir, piemēram, ar vides reklāmas plakātiem.

Pēc uzklāšanas tehnoloģijas laminātus iedala:

• karstajos;

• aukstajos.

Izvēloties laminātu, jānoskaidro, kādus materiālus iespējams izmantot konkrētajā laminēšanas iekārtā, 
jo ir iekārtas, kurās iespējams laminēt tikai aukstos laminātus, un iekārtas, kas uzkarsē materiālu līdz 
apmēram 120 ºC temperatūrai, kas nepieciešama darbam ar karstajiem laminātiem. Noteikti jāņem 
vērā arī laminēšanas iekārtas platums. Pirms galīgās materiāla izvēles jāatbild arī uz jautājumiem:

• kāds drukas veids tiks izmantots;

• kādas ir klienta vēlmes un reālās vajadzības;

• kādos apstākļos (to skaitā klimatiskajos) un kādā apgaismojumā izdruka tiks izmantota;

• kāds ir paredzētais izdrukas lietošanas ilgums un vieta, kur to paredzēts izvietot;

• kādas ir izmaksas, jo nereti labāko risinājumu nākas meklēt, sabalansējot klienta vēlmes ar 
reālajām finansiālajām iespējām. 

Auksto laminātu sastāvā ietilpst trīs komponenti: lamināta virsma, līme un pamatne, kuru kombinācija 
nosaka lamināta cenu. Lielākā daļa ražotāju piedāvā kvalitatīvas, augstas kvalitātes un īpaši augstas 
kvalitātes līmes. Lielāko daļu klientu prasību pilnībā apmierina kvalitatīvās līmes, kas ir pietiekami 
caurspīdīgas, nodrošina gludu lamināta virsmu un vienmērīgu pārklājumu. Šādus laminātus izmanto 
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lielformāta inkjet izdrukām, kas paredzētas 3–6 mēnešus ilgai lietošanai un apskatīšanai no attāluma. 
Augstas kvalitātes līme nodrošina ilgāku noturību, caurspīdīgumu, gludumu. Tādi lamināti paredzēti 
tuvumā apskatāmiem darbiem, kas paredzēti 6–12 mēnešu ilgai izstādīšanai. Īpaši augstas kvalitātes 
līmes nodrošina aizsardzību pret UV starojumu, pilnīgu caurspīdīgumu un 2–5 gadu noturību. 

Karstajiem laminātiem ir līdzīga kvalitāte, tomēr tiem piemīt arī vairākas citas pozitīvas īpašības: 
izturība, attēla dzidrums un krāsu dziļums. Karstajiem laminātiem nav pamatnes, līdz ar to tie ir 
ievērojami lētāki, tomēr to uzklāšanai nepieciešamas daudz dārgākas iekārtas, kas laminēšanas 
procesā uzkarsē līmi. Karsto laminēšanas materiālu virsma ir no poliestera, kas pārklāts ar karstumā 
kūstošu līmi. Darbs ar karstajiem laminātiem ir komplicētāks, to uzklāšanas procesā ir lielāka iespēja 
kļūdīties, kas var radīt kvalitātes problēmas – izliekšanos, rullēšanos u. c.

Zeltīšana jeb folijspiedums ir attēla iespiešana ar sakarsētu klišeju, deformējot materiālu un 
piepresējot tam foliju, ko ievieto presē ar gruntējuma pusi uz apdrukājamā materiāla. Spiežot 
sakarsēto klišeju, folijas atdalītājkārta izkūst un zaudē noturību, bet gruntējuma slānis kļūst mīksts 
un lipīgs un ar pigmentu kārtu pielīp pie materiāla. Attēls uz apdrukājamā materiāla nostiprinās pēc 
tā atdzišanas. Izmantojot foliju, iespiež uz dažādas ķīmiskās struktūras materiāliem, tāpēc tai jāpiemīt 
augstai segtspējai un labai adhēzijai. Svarīga folijas īpašība ir izšķirtspēja, ko raksturo precīzi atveidots 
minimālais svītru un neapdrukāto laukumu platums. Folijai jābūt pietiekami izturīgai pret nodilumu, 
kā arī gaismas un karstuma iedarbību. 

Reljefspiedumiem izmantojamā folija ir plāns daudzslāņains materiāls (parasti 3–5 kārtas), kam 
piemīt speciālas termomehāniskās īpašības un kas sastāv no pamatnes un atdalītājkārtas. Folijas 
pamatne parasti ir 12 vai 20 μm bieza polietilēntereftalāta (lavsāna, terilēna) plēve, uz kuras pamatnes 
uzklāts 0,1–0,5 μm biezs vaska atdalītājslānis, kurš 60–90 ºC temperatūrā kļūst mīksts, zaudē kohēzijas 
noturību un viegli atdalās no pamatnes kontaktvietās ar sakarsētā spiedoga iespiedelementiem. 
Vaska kompozīcijas veido uz montāna vaska, cerezīna vai parafīna bāzes. Pigmentu slānis var būt 
patstāvīgs vai savienots ar adhēzijas slāni, tajā bez krāsvielām ietilpst arī pildvielas, kas nodrošina 
folijas segtspēju. Pigmentu tonis nedrīkst mainīties spiedoga temperatūras iedarbības rezultātā. 
Arī foliju gaismas noturība lielā mērā ir atkarīga no pigmentu īpašībām. Pigmentu slāņa biezums 
var būt 1,5–5,0  μm, un no tā ir atkarīgas folijas optiskās un mehāniskās īpašības, kā arī noturība 
pret šķīdinātājiem. Adhēzijas slānis, kura biezums ir 1–3  μm, satur termoplastisko polimēru, kas 
spiedoga temperatūras iedarbības rezultātā kļūst mīksts un lipīgs un nodrošina pigmenta slāņa 
savienošanos ar apdrukājamo materiālu. Termoplastiskie polimēri – sveķi – tiek izvēlēti, ņemot vērā 
materiālu, uz kura tiks veidoti spiedumi, jo starp folijas slāni un apdrukājamo materiālu jāveidojas 
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izturīgai adhēzijai. Adhēzijas slāņa izgatavošanai lieto polimēru dispersijas vai šķīdumus. Glancētai 
pigmentu, krāsainai metalizētai un matētai metalizētai folijai 1–3 μm biezs lakas slānis tiek klāts uz 
sveķu atdalītājslāņa, kura kušanas temperatūra ir augstāka par iespiešanas temperatūru, jo lakas 
slānim iespiešanas procesā nav jāizkūst. Šim mērķim izmanto spirta lakas uz nitrocelulozes bāzes vai 
cikloheksanonformaldehīdu sveķus savienojumā ar acetobutirātcelulozi. Metalizētajām folijām šāds 
slānis kalpo arī kā aizsargslānis, jo novērš metāla koroziju. Dekoratīviem nolūkiem lakai var pievienot 
perlamutra pigmentus vai dobspiedes tehnikā iespiestus zīmējumus. Metalizēto slāni iegūst, vakuumā 
uzsmidzinot 0,05 μm biezu alumīnija pūdera kārtu, kas nodrošina praktiski spoguļgludu virsmu.

Folijas izgatavotāji piedāvā arī difrakcijas un hologrammu foliju, ko lieto kā aizsardzības elementus 
pret viltojumiem. Tās izgatavojot, ar speciālām matricām uz krāsas slāņa tiek iespiests mikroreljefs. 
Gaisma šādai virsmai iet cauri un lūstot veido savdabīgu efektu. Spiedumu ar hologrāfisko foliju, kas, 
mainot skata leņķi, rada dažādas attēla nokrāsas, izmanto naudaszīmju, vērtspapīru un dokumentu 
aizsardzībai. Zeltīšanai izmanto krāsainās folijas ar alumīnija kārtu un krāsainām vai bezkrāsas lakām. 
Spiedumus veic ar rokas, pusautomātiskām vai automātiskām iekārtām, kurās var izmantot gan ruļļu, 
gan lokšņu materiālus. 

5.4. attēls. Folijas slāņa shēma: A – krāsaina folija; B – metalizēta folija; 1 – pamatne; 2 – atdalošais 
vaska slānis; 3 – krāsas slānis; 4 – gruntējuma slānis; 5 – lakas slānis; 6 – alumīnija pulvera slānis
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5.2.1. RELJEFSPIEDUMS

Par reljefspiedumu sauc attēla radīšanu uz papīra, kartona vai polimēru materiāliem, veicot 
deformāciju, kuras rezultātā mainās materiāla virsmas reljefs. Ir trīs reljefspieduma veidi:

1) cilojums (pozitīvs reljefa paaugstinājums);

2) dobojums, blints (negatīvs reljefa padziļinājums);

3) skulpturālais spiedums, kongrīvs (vairāklīmeņu reljefs).

5.5. attēls. Poligrāfijas folijas veidi 

Spiedumu atkarībā no materiāla deformācijas spējas veic ar karstu 
vai aukstu klišeju. Reljefspieduma izgatavošanai nepieciešamas divas 
formas – spiedogs (puansons) ar reljefu attēlu un kontrspiedogs 
(matrica) ar spiedoga spoguļattēlu. Spiediena rezultātā ar klišejas 
vai matricas palīdzību tiek iegūts reljefs attēls. Reljefspiedums labi 
izceļas uz materiāliem ar gludu faktūru, to nav ieteicams veidot uz 
lakota papīra, plēves un auduma ar izteiktu faktūru. Kartons nedrīkst 

Reljefspiedums – spiediena 
rezultātā uz substrāta veidots 
vairāku dimensiju attēls, kas 
atbilst izgatavotajām klišejām.

DEFINĪCIJA
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būt biezāks par 1,5 mm. Spiedumu ar krāsām visbiežāk izmanto grāmatu vāku noformēšanai, krāsu 
no aukstas augstspiedes klišejas pārnesot uz grāmatas sējuma vāku.

5.2.2. IZCIRŠANA

Izciršana ir iespiedprodukcijas (kartona sagatavju, bukletu, grāmatu 
produkcijas u.  c.) sarežģītas konfigurācijas veidošana atbilstoši 
izmantojuma mērķiem vai mākslinieka iecerēm, kas nepieciešama 
atsevišķu etiķešu veidu, kartona iepakojuma, rotaļlietu (puzles, 
mozaīkas), aplokšņu, kā arī reklāmas izdevumu izgatavošanā. 
Izciršanā lieto trīs paņēmienus:

1) ar kustīgo figurālo nazi;

2) ar nekustīgu figurālo nazi;

3) ar rotācijas iekārtu.

Izciršana – tehnoloģiska 
operācija, kurā no loksnes 
pa noteiktu kontūru ar 
noasinātas štances un 
spiediena palīdzību tiek 
atdalīts kārbas izklājums, 
etiķetes u. c.

DEFINĪCIJA

Kustīgus figurālos nažus lieto smagā tipa izciršanas presēs, ar tiem var apstrādāt dažādus materiālus, 
bet nav iespējams sasniegt lielu darba ātrumu. Nekustīgos figurālos nažus izmanto mazgabarīta 
pusautomātiskajās precēs, ar tiem izcērt etiķetes, kabatas kalendārus u.  c. iespiedprodukciju. 
Izciršanai ar rotācijas iekārtām nepieciešami ļoti precīzi naži, kas izgatavoti no augstvērtīgiem 
materiāliem. Šo metodi izmanto pašlīmējošo etiķešu izgatavošanā, jo cirtums tiek veikts tikai materiāla 
biezumā, antiadhēzijas aizsargsistēma cilindriskajam nazim kalpo par pildeni (marzānu). Šis izciršanas 
paņēmiens ir dārgs, jo jāiegādājas speciālas iekārtas un jāpasūta figurālie naži, taču augsts darba 
ražīgums un iespēja šo procesu apvienot ar druku, novilkumu gumēšanu, figurālu uzlīmju līmēšanu uz 
izstrādājumiem padara šo izciršanas paņēmienu par visproduktīvāko etiķešu izgatavošanā. 
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Inovācijas ir ienākušas arī poligrāfiskās ražošanas konservatīvākajā posmā – iespieddarbu 
apstrādē. Pasaules vadošie poligrāfijas iekārtu ražotāji piedāvā tipogrāfijām, kas specializējušās 
komercprodukcijas un iepakojuma izgatavošanā, iespiedmašīnas, kuru komplektācijā ietilpst rotācijas 
izciršanas iekārtas. Ar tām vienā laidienā iespējams ne tikai apdrukāt materiālu, bet arī veikt apstrādes 
operācijas, kuru realizēšanai līdz šim tika izmantotas izciršanas preses, – rievošanu, perforēšanu, 
izciršanu, aizciršanu, reljefspiedumu un pat Braila raksta veidošanu, kas sevišķi būtiski ir farmācijas 
preču iepakojuma ražotājiem. Šāda drukas un apstrādes procesu apvienošana nodrošina darba ātrumu 
līdz 15 000 loksnēm stundā un ir piemērota darbam ar dažāda veida apdrukājamajiem materiāliem. 

5.6. attēls. Izciršanas naži plaknē

5.7. attēls. Rotācijas izciršanas naži
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Tādu produktivitāti, protams, nav iespējams sasniegt, iespiešanas un apstrādes procesus veicot uz 
atsevišķām iekārtām. Kā veiksmīgu šādas inovācijas piemēru apskatīsim iespiedmašīnu ražotāja KBA 
radīto Rapida RDC 106, kas, pateicoties intelektuāli intuitīvajai apkalpošanas koncepcijai TouchTronic, ir 
viegli un ērti vadāma no ErgoTronic vadības pults.

TouchTronic būtiskākās priekšrocības:

• TouchTronic tehnoloģijas skārienjutīgais monitors ļauj jebkuru mašīnas funkciju izvēlēties 
intuitīvi, maksimāli divreiz pieskaroties ekrānam. Datu apmaiņa par pasūtījumiem notiek 
digitāli. Elektriskā regulēšana nodrošina vieglu un ātru pierīkošanu un piekārtošanu. Cirtni 
ar skārienjutīgā monitora palīdzību iespējams noregulēt ar precizitāti līdz 1  mkm. Atkārtotu 
pasūtījumu gadījumiem tiek saglabāti visi mašīnas tehniskie parametri. Iespējama saite ar MIS 
sistēmu nepārtrauktai ražošanas datu reģistrācijai.

• AirTronic izvades galds nodrošina stabilu lokšņu transportēšanu un bremzēšanu, kā arī maigi un 
precīzi novieto tās rīsē. Vadības pults ErgoTronic saglabā atmiņā visus formāta un pneimatikas 
iestatījumus, ja pasūtījumu nāksies veikt atkārtoti.

• Automātiskā cirtņu maiņas sistēma ir veidota pēc tāda paša principa kā ofseta formu maiņa 
iespiedmašīnā. Cirtni katrā no izciršanas sekcijām var nomainīt aptuveni 2 minūšu laikā. Cirtņus 
izgatavo no plāna, elastīga tērauda un ar tiem iespējams veikt ļoti precīzus jebkuras formas 
izcirtumus, aizcirtumus un rievojumus. Tā kā iekārta paredzēta darbam ar dažāda biezuma 
materiāliem, attiecīgi nākas izmantot dažāda biezuma štances. Mašīna pati ar lāzera sensora 
palīdzību nosaka izciršanas formas biezumu un automātiski uzstāda atbilstošu cirtuma dziļumu. 
Visi iestatījumi atkārtotiem pasūtījumiem tiek saglabāti vadības pultī.

• Izciršanas sekcija izgatavota uz lokšņu ofseta iespiedmašīnas Rapida drukas sekcijas bāzes. 
Iespiedcilindra vietā tiek izmantots speciāls, ļoti precīzi noslīpēts cilindrs ar magnētiem un 
štiftu pierīkošanas sistēmu, kas ļauj ātri un viegli uzstādīt cirtni. Cilindram, pie kura piespiežas 
magnētiskais cilindrs, ir speciāla aizsargvirsma, pie kuras iespējams nostiprināt pretmatricas 
rievošanai vai reljefspiedumam. Šo virsmu var nomainīt ļoti viegli un vienkārši, tieši tāpat kā 
ofseta gumiju. Spiediena uzstādīšana un koriģēšana, kā arī izcirtuma piekārtošana ir veicama 
no ErgoTronic vadības pults. Samērā mazais, izciršanas procesam izmantojamais spiediens un 
aizsargvirsma ievērojami paildzina cirtņu izmantošanas ilgumu.

• Lokšņu padeve veidota uz Rapida pašpielicēja bāzes. Izlīdzināšana notiek ar ārkārtīgi lielu 
precizitāti. Pneimatiskais sānu izlīdzinātājs, pateicoties zema spiediena daudzkameru sistēmai, 
lieliski tiek galā ar dažādiem materiāliem. KBA DriveTronic SIS sensoru sistēma nodrošina 
automātisku lokšņu izlīdzināšanu un precīzu padevi. Pasūtījumu maiņas gadījumā nav 
nepieciešama nekāda papildu regulēšana, līdz ar to līdz maksimumam samazinot piekārtošanai 
nepieciešamo makulatūras daudzumu. Visi iestatījumi tiek veikti no vadības pults, izmantojot 
ātrās izvēles taustiņus. Elektrostatiskā lādiņa noņemšanai un lokšņu atdalīšanai tiek izmantota 
gaisa plūsma, kas vienlīdz labi tiek galā ar papīru, kartonu un polimērmateriāliem. Lokšņu padevi 
nodrošina kompakts pneimatiskais galds, kas aprīkots ar vakuuma lentēm. Bremzēšana tiek 
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vadīta elektroniski, lai loksnes pie priekšējām atdurēm nonāktu optimālā ātrumā. Visi iestatījumi 
tiek saglabāti ErgoTronic vadības pultī.

Preču etiķetēm ir jāveic daudzas būtiskas funkcijas. Mazā laukumā jāievieto daudz svarīgas 
informācijas – norādes par sastāvu, cena, derīguma termiņš, transportēšanas nosacījumi utt. Etiķete 
vienlaikus ir arī preces reklāma, un bieži vien tieši tai ir izšķiroša nozīme, pieņemot lēmumu par 
pirkumu. Līdz šim etiķešu nostiprināšanai pārsvarā tika izmantota līme, taču mūsdienās vairumā 
gadījumu izmanto pašlīmējošās vai vēl progresīvākās – iekausējamās – etiķetes, kas šobrīd tirgū ir 
pašas pieprasītākās, jo tās izmanto polimēru iepakojuma marķēšanai. Iekārta, kas šādas plānas plēves 
(50–100 mkm) etiķetes vienā laidienā drukā un izcērt gan no tehnoloģiskās, gan tehniskās puses, ir ļoti 
piemērota šādu izstrādājumu izgatavošanai.

5.2.3. KOMERCPRODUKCIJAS VAI NELIELU TIRĀŽU 
IEPAKOJUMA APSTRĀDE

Nelielas plaša profila tipogrāfijas parasti ražo ļoti daudzveidīgus iespieddarbus – reklāmlapas (t.  s. 
flaierus), katalogus, veidlapas, prospektus, brošūras, kalendārus un bieži vien – arī iepakojumu. 
Loģiski, ka tik daudzveidīgai iespiedprodukcijai tiek izmantoti ļoti dažādi materiāli, turklāt bieži vien 
pasūtījumus nākas veikt ļoti īsā laikā. Lai nodrošinātu savu pastāvēšanu visai piesātinātajā tirgū, 
uzņēmumiem ir jāmeklē kvalitatīvi, finansiāli izdevīgi un ātri risinājumi. Šīs prasības attiecas arī uz 
apstrādes procesiem, jo tieši plašs iespieddarbu apstrādes iespēju piedāvājums padara uzņēmumu 
konkurētspējīgu. Klientu interesi saista oriģinālas formas, dažādi optiskie un taktilie efekti un unikālas 
idejas, tāpēc jāpiedāvā tādi apdares veidi kā izciršana, aizciršana, perforācija, rievošana, dažāda 
veida reljefspiedumi u. c. Ātrai un rentablai daudzveidīgas komercprodukcijas izgatavošanai jāizvēlas 
atbilstošas konfigurācijas iespiedmašīna, kas spēj veikt arī apstrādes operācijas. Vienā laidienā veicamo 
apstrādes iespēju daudzums tomēr ir ierobežots. Uz viena cirtņa neizdosies apvienot izciršanu, 
rievošanu un reljefspiedumu. Daļu no operācijām nāksies veikt ar citu iekārtu.

Iespiedmašīna, kas vienā laidienā veic arī apstrādes operācijas, ir ļoti produktīva, un tai ir daudz 
priekšrocību:

• augsts automatizācijas līmenis nodrošina ātru pāreju (5–10 min.) uz citu pasūtījumu. Atkārtota 
pasūtījuma gadījumā šis laiks ir vēl īsāks;

• ievērojami paaugstinās produktivitāte, veicot nelielu tirāžu pasūtījumus, bet lielu tirāžu izpildē 
ievērojama nozīme ir iekārtas darba ātrumam (līdz 15 000 loksnēm stundā);
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• plašs izmantojamo materiālu klāsts ļauj izgatavot daudzveidīgu iespiedprodukciju;

• minimāla dinamiskā slodze izciršanas laikā nodrošina augstu izcirtuma kvalitāti un nedeformē 
materiālu, kas ir svarīgi, strādājot gan ar biezu kartonu, gan ar plānu plastikātu. Iekārta ražošanas 
telpās nerada lielu troksni un vibrāciju;

• tā kā iekārta ir viegli un vienkārši apkalpojama, viens darbinieks var strādāt gan ar iespiedmašīnu, 
gan rotācijas izciršanas iekārtu;

• iekārta ražošanas datu reģistrācijai ir vienkārši integrējama uzņēmuma darba plūsmā.

Rievošana ir taisnu, padziļinātu vai izceltu līniju (līdz 3  mm) 
veidošana uz papīra vai kartona, lai atvieglotu to locīšanu turpmākajā 
produkcijas apstrādes gaitā. Rievošanu lieto kartona iepakojuma, 
apsveikumu kartīšu, vāku aploču u. c. izgatavošanā, rievošanu veicot 
uz speciālām rievošanas un perforēšanas iekārtām vai locīšanas, 
iespiešanas, izciršanas mašīnu sekcijās. Rievošanai izmanto plakanu, 
neasu nazi un iedobtu pamatni. Locīšanas mašīnās šo procesu veic 
ar disku no augšpuses un diviem atbalsta diskiem. Sagatavojot 
rievošanas iekārtas instrumentus konkrētam darbam, atbilstoši 
rievojamā materiāla biezumam un blīvumam jāregulē rievas platums 
un dziļums.

Perforēšana ir nelielu, vienā līnijā izvietotu, tuvu blakus stāvošu 
caurumiņu veidošana mazā novilkumu apjomā, salocītā burtnīcā vai 
grāmatas blokā. To veic uz locīšanas mašīnām vai ruļļu iespiedmašīnu 
locīšanas aparātos, lai novērstu burtnīcu locījumu sabiezinājumus, 
krokošanos un atvieglotu gaisa izvadīšanu no noslēgtām locījumu 
“kabatām” locīšanas un presēšanas procesā. Perforāciju veic arī 
tāpēc, lai padarītu ērtāku dažu dokumentu veidu (čeku grāmatiņu, 
kalendāru, pastmarku u.  c.) lietošanu. Perforēšanas iekārtās 
caurumiņu veidošanu nodrošina metāla ķemmīte ar adatām, kas 
strādā kopā ar perforējošo matricu – plāksnīti ar caurumiņiem, kuru 
forma atbilst adatu formai. Perforējošā matrica ir nekustīga, bet 
ķemmīte veic turpatpakaļ kustības.

Rievošana – ieliektu/izliektu 
līniju veidošana plānā (līdz 
3 mm) lokšņu materiālā 
vai salokāmajā burtnīcā, 
kas atvieglo pusfabrikāta 
locīšanu sekojošā operācijā. 
Rievošanu plaši lieto kartona 
izstrādājumu (ielūgumu, 
grāmatu vāku, mapju u. c.), kā 
arī iepakojuma izgatavošanā.

DEFINĪCIJA

Adatu perforācija – mehāniska 
dokumentu perforēšana durot 
vai caurumojot, lai iestrādātu 
numurus vai attēlus. Sērijas 
numurus perforē ar regulāru, 
noteiktas formas matricu, 
vienmēr durot vienā un tajā 
pašā virzienā un iegūstot 
vienāda lieluma caurumus. 
Adatu perforāciju var atpazīt 
pēc dūrumu malām, ko var 
sataustīt lapas otrā pusē.

DEFINĪCIJA
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UZDEVUMS

1. uzdevums. Nosauciet iespiedlokšņu mehāniskās apstrādes procesus!

5.3. IESIEŠANAS PROCESOS IZMANTOJAMIE MATERIĀLI

5.3.1. LĪMES

Visplašāk iespieddarbu apstrādes procesos izmantotais palīgmateriāls ir līme – viela, ko izmanto 
divu virsmu stabilai savienošanai. Līmēšanas procesā līme no šķidra stāvokļa pāriet cietā. Poligrāfijā 
to izmanto, piemēram, burtnīcu sastiprināšanai, veidojot grāmatas bloku un pielīmējot pie tā vāku, 
aplokšņu izgatavošanā u. c. apstrādes procesos. Izvēloties līmi, jāņem vērā tās saderība ar līmējamo 
materiālu. Svarīgs faktors līmes izvēlē ir materiāla porainība, jo poraina kartona līmēšanai jāizmanto 
daudz biezāka līme, nekā līmējot gludu papīru. Ražošanas procesos liela nozīme ir sacietēšanas 
laikam, kas atkarīgs no līmes sastāva. Iespieddarbu apstrādē lietojamo līmju klāsts ir visai plašs un 
daudzveidīgs.

Polivinilacetāta līme ir ūdenī sīki disperģēta sintētisko sveķu (PVA) emulsija, kas pieder dispersijas 
līmju grupai, un tās sastāvā ir ap 50% ūdens, polivinilalkohols, mīkstinātāji un citas piedevas.

Lateksa līme ir sintētisko kaučuku emulsija ūdenī, bet karboksimetilcelulozes līmes pamatā ir ūdenī 
šķīdināts karboksimetilcelulozes nātrija sāls, kuram var pievienot polivinilacetāta dispersiju.

Daudzas līmes izgatavo no dabas produktiem. Kaulu līmi iegūst no kolagēna, kas ir dzīvnieku kaulu, 
ādas, ragu un nagu sastāvā. Tā ir ļoti stipra līme, ko vajadzības gadījumā var plastificēt ar glicerīnu. 
Albumīns ir olbaltumviela, ko satur vistu olas. Līmi iegūst, saputojot vistas olu baltumu un ļaujot tam 
nostāvēties, līdz šķidrums atdalās no putām un kļūst lipīgs. No augu saknēm un sēklām iegūst cieti, kas 
nešķīst aukstā ūdenī un spirtā, bet, šķīstot karstā ūdenī, kļūst par klīsteri. Termiski apstrādāta ciete ir 
dekstrīns, kas šķīst arī aukstā ūdenī. Visas dabiskas izcelsmes līmes bojājas mitruma, pelējuma sēnīšu 
un pūšanas baktēriju ietekmē. Lai novērstu šos trūkumus, receptūru papildina ar konservējošām 
vielām – boraku, formalīnu u. c. Dabiskās līmes galvenokārt izmanto, veidojot unikālu izdevumu rokas 
iesējumus un restaurējot grāmatas.
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Līmes, kuru izmantošanai nepieciešama paaugstināta temperatūra, sauc par termolīmēm. Tās ražo 
granulu veidā un izmanto brošūru un grāmatu līmēšanai. Granulas līmēšanas iekārtā izkausē, bet pēc 
uzklāšanas uz līmējamā materiāla tās atdziest un sacietē. 

Tā kā grāmatu ražošanā tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas, attiecīgi rūpnieciskai grāmatu 
izgatavošanai tiek piedāvātas ļoti dažādas līmes. Visizplatītākās ir etilēna vinilacetāta (EVA), 
poliuretāna (PUR) un polivinilacetāta (PVA) emulsiju līmes. Katrai no tām ir savas priekšrocības un 
savi trūkumi. PUR līmēm ir ļoti laba adhēzija un pietiekama elastība. Ar šo līmi līmētas grāmatas ir 
izturīgas un ērti atveramas. PUR līmes spēj labi pielipt ne tikai pie papīra, bet arī pie lakotām virsmām 
un dažāda veida plēvēm, ar tām var salīmēt praktiski visu. Diemžēl šī līme ir dārga, tai ir samērā ilgs 
(līdz pat 24 stundām) sacietēšanas laiks, un to nevar atstāt līmēšanas iekārtā atkārtotai uzkarsēšanai. 
Poligrāfiskajā ražošanā plaši tiek lietota EVA līme, kas sastāv no 50% pamatpolimēra, 20% mīkstinātāju 
un neliela daudzuma parafīnu, stabilizatoru, antioksidantu u. c. piedevu. Šīs līmes darba temperatūra 
ir augstāka par 130 ˚C. 5.2. tabulā salīdzinātas dažādu līmju īpašības.

5.2. tabula. Līmju īpašības

Polivinilacetāta (PVA) līme (baltā)

Lietojums Raksturojums Priekšrocības Trūkumi

Ražošanā un 
amatniecībā 
grāmatu 
muguriņu un 
vāku līmēšanai, 
restaurācijas 
darbiem.

Samērā zemas klases, 
iekrāsojama, 
gatava lietošanai, 
atšķaidāma ar ūdeni, 
mīksts līmējums, 
saķeres laiks līdz 1,5 
stundām.

Apmierinoša stiprība, 
laba izturība pret 
mehāniskiem bojājumiem.

Viduvēja izturība 
pret mitrumu 
un karstumu, 
pakāpeniski 
sabrūk UV staros,  
aukstumā kļūst 
trausla.

Polivinilacetāta (PVA) līme (dzeltenā)

Industriālai 
grāmatu 
muguriņu un 
vāku līmēšanai.

Vidējas klases 
profesionāla, 
iekrāsojama, 
gatava lietošanai, 
atšķaidāma ar ūdeni, 
saķeres laiks – līdz 1,5 
stundām.

Līmējumam augsta cietības 
pakāpe, 
nešķīst ūdenī, 
cietāka par balto līmi, 
laba izturība pret 
mehāniskiem bojājumiem, 
mitrumu un karstumu.

Pakāpeniski 
sabrūk UV staros.
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Etilēna vinilacetāna (EVA) līme

Industriāla 
karstlīme 
grāmatu 
iesiešanai

Vidējas klases 
profesionāla, tiek 
ražota ļoti dažādos 
variantos, 
iekrāsojama, 
gatava lietošanai, 
saķeres laiks – līdz 2 
stundām.

Samērā mīksts līmējums, 
augsta izturība pret 
šķīdinātājiem un skābēm.

Zema izturība 
pret mitrumu 
un karstumu, 
pakāpeniski 
sabrūk UV staros, 
aukstumā kļūst 
trausla un lūstoša.

Poliuretāna (PUR) līme

Industriāla līme Augstas klases, 
profesionāla, saķeres 
laiks – dažāds, pat līdz 
48 stundām.

Izturīga un elastīga, 
piemērota bieži lietotām 
grāmatām, 
augsta izturība pret 
temperatūras maiņām, 
aukstumā neplaisā.

Samērā dārga, 
paaugstinātā 
temperatūrā 
izdala veselībai 
kaitīgas vielas.

5.3.2. APLĪMĒJAMIE IESIEŠANAS MATERIĀLI

Aplīmējamos iesiešanas materiālus lieto grāmatu vāku kartona pusīšu aplīmēšanai. Iesējuma vāki 
aizsargā grāmatas bloku no kaitīgu vides faktoru iedarbības un vienlaikus ir izdevuma noformējuma 
elements, tāpēc materiāliem, ko izmanto vāku aplīmēšanai, tiek izvirzītas noteiktas prasības. Tiem 
jābūt izturīgiem pret gaismas, mitruma, temperatūras un mehānisku iedarbību; jānodrošina dažādu 
apstrādes tehnoloģiju realizēšanas iespējas un tehnoloģiskajām prasībām atbilstoša aplīmējamā 
materiāla, folijas un krāsu adhēzija, un, protams, jāatbilst grāmatas dizainera iecerei.

Grāmatu vāku aplīmējamos materiālus klasificē: 

• pēc materiāla pamatnes (auduma, papīra, neausta pamatne);

• pēc materiāla gruntējuma (cietes un kaolīna; nitrocelulozes, polivinilhlorīda, poliuretāna u.  c. 
pārklājumi).
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Cietes un kaolīna pārklājuma materiāli ir krāsoti vai nekrāsoti ar gruntējumu pārklāti kokvilnas 
audumi, ko var lietot visās apdares tehnoloģijās. Materiāliem ir zema mehāniskā un mitrumizturība, 
tos parasti izvēlas izdevumiem, kuri nav paredzēti ilglaicīgai un intensīvai lietošanai. Materiālus 
ar nitrocelulozes pārklājumu izgatavo uz papīra vai auduma pamatnes. Lai nosegtu pamatnes 
faktūru, gruntējumu klāj vairākās kārtās. Šie materiāli ir cieti un diezgan grūti lokāmi, toties ar augstu 
mehānisko un mitrumizturību. Materiālus ar polivinilhlorīda pārklājumu izgatavo uz 100% celulozes 
papīra pamatnes, tai uzklājot gruntējumu no pigmentiem, pildvielām, polivinīlhlorīda sveķiem un 
plastifikatoriem. Šie materiāli ir mehāniski ļoti izturīgi, lokani un elastīgi. 

Vāku aplīmēšanai plaši lieto speciālus, izturīgus papīra materiālus, ko izgatavo no garšķiedru celulozes 
un piesūcina ar speciālām sintētiskām caurlīmējošām vielām, kas nodrošina noteiktu mitrumizturību. 
Šādus materiālus var izmantot praktiski visās apstrādes tehnoloģijās.

5.4. GRĀMATU IZGATAVOŠANA MĪKSTAJĀ VAI CIETAJĀ 
IESĒJUMĀ

5.4.1. LOKŠŅU LOCĪŠANA UN BURTNĪCU PRESĒŠANA

Iespiedlokšņu locīšana ir process, kura rezultātā, pareizi salokot 
iespiedloksnes, iegūst noteikta izmēra burtnīcu ar lappusēm, kuras 
viena otrai seko pareizā secībā. Šī ir ļoti svarīga operācija, jo šķībi 
salocīta loksne var sabojāt visu grāmatu. Loksnes mēdz būt dažāda 
formāta un var tikt locītas dažādās daļās. Lokot loksni uz pusēm, 
iegūst divas loksnes daļas, kas satur četras lappuses, lokot uz 
pusēm vēlreiz, iegūst četras loksnes daļas vai astoņas lappuses utt. 
Lai nodrošinātu augstu burtnīcu kvalitāti un locījumu precizitāti, 
locījumu vietas perforē. Locīšana trijos locījumos var būt, lokot 
loksni paralēli un perpedikulāri. Vēl iespējama kombinētā (jauktā) 
locīšana.

Locīšana – process, kura 
rezultātā, pareizi salokot 
iespiedloksnes, iegūst noteikta 
izmēra burtnīcu ar lappusēm, 
kuras viena otrai seko pareizā 
secībā.

DEFINĪCIJA

Viena, divu, triju un četru locījumu tehnoloģiju izmanto vienkāršu burtnīcu izgatavošanā. Pirmais 
locījums veido loksnes divas daļas – četru lappušu burtnīcu, bet nākamie locījumi dubulto loksnes 
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daļas un lappušu skaitu burtnīcā. Šī operācija ir darbietilpīgākā grāmatu, žurnālu un liela apjoma 
reklāmas bukletu izgatavošanā; ja iespiež uz ruļļu rotācijas iespiedmašīnas, iespiesto lokšņu locīšanu 
veic šo iespiedmašīnu locīšanas aparāti. Iespiedlokšņu locīšanu veic ar rokām vai ar kasešu, nažu, 
kombinētajām locīšanas mašīnām. Locīšanu ar rokām veic grāmatsējējs ar t. s. lockauliņu uz horizontāla 
galda, kurš ir nedaudz platāks par lokāmās loksnes diagonāles garumu. Loksnes novieto uz galda līdz 6 
cm augstā rīsē. Rīsi nedaudz izklāj, veidojot t. s. “trepīti” kreisajā stūrī, lai loksnes vieglāk atdalās. Masu 
produkciju loka ar lokāmajām mašīnām. Pirms katras tirāžas locīšanas veic visu mašīnas mehānismu 
pārregulēšanu.

Locīšanas kvalitāti novērtē pēc šādiem rādītājiem:

• lappušu pareizas secības burtnīcā;

• burtnīcas muguriņas taisnuma un izmēru precizitātes;

• burtnīcu presēšanas pakāpes;

• burtnīcu locījuma kvalitātes (krokas, ieloces, bojājumi);

• perforācijas kvalitātes perpendikulārā locījuma burtnīcas augšējā locījumā;

• priekšlapu un citu burtnīcu elementu izmēru precizitātes;

• locījuma novietojuma precizitātes apdrukātajām priekšlapām un priekšlapām ar rāmīšiem.

Tipogrāfijās lokšņu locīšanu parasti veic locīšanas mašīnās. Ir 3 veidu locīšanas mašīnas:

• nažu;

• kasešu;

• jauktā tipa, kurā apvienotas abas iepriekš minētās.

5.8. attēls. Perpendikulārā lokšņu locīšana burtnīcās: 1 – vienloču burtnīca (4 lpp.); 2 – divloču 
burtnīca (8 lpp.); 3 – trīsloču burtnīca (16 lpp.) 
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Šo operāciju galvenais mērķis ir kalibrēt bloku un burtnīcu biezumu, kurš vienā tirāžā var svārstīties 
pat līdz 20% (dažāds papīra biezums, apstrādes režīms). Grāmatu izgatavošanas procesā presēšanas 
operācijas lieto vairākkārt:

• presē salocītās burtnīcas;

• presē grāmatu blokus;

• presē bloku muguriņas;

• presē gatavas grāmatas.

5.9. attēls. Kombinētā jeb jauktā tipa locīšanas mašīna

5.10. attēls. Trīs dimensiju locīšanas un līmēšanas līnija (kastītēm, mapēm, mīkstajiem un elastīgajiem 
grāmatu vākiem)
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Presēšana paaugstina pusfabrikātu kvalitāti un uzlabo bloka apstrādes, vākošanas un ievākoto 
grāmatu kvalitāti. Grāmatas izgatavošanas procesā burtnīcu presēšana un pakošana radās kā 
starpoperācijas starp locīšanu un bloku komplektēšanu, lai salocītās burtnīcas varētu ērtāk 
glabāt un transportēt. Burtnīcu presēšanu veic speciālās presēšanas un pakošanas vertikālās vai 
 horizontālās presēs.

5.4.1.1. SAREŽĢĪTU BURTNĪCU IZGATAVOŠANA

Par sarežģītām sauc burtnīcas, kas no parastajām burtnīcām (32; 
16 vai 8  lpp.) atšķiras ar apjomu 4; 12; 24 lpp. vai citu lappušu 
skaitu, ar sarežģītu locījumu veidu (salocītas kartes) vai ar burtnīcu 
konstrukcijas papildelementiem:

• priekšlapām;

• pielīmētām, uzliktām vai ieliktām ilustrācijām, kartēm, 
reprodukcijām.

Sarežģītajām burtnīcām ir atšķirīgs biezums, bloka konstrukcijas, 
papildelementi – priekšlapas, ilustrāciju ielīmes, kas izgatavotas no 
papīra ar atšķirīgām īpašībām. Šis apstāklis parasti apgrūtina tālāko 
operāciju veikšanu.

Priekšlapa – papīra loksne 
starp iesējuma grāmatas 
vāku un bloku, kas nostiprina 
un nosedz vāka un bloka 
savienojuma vietu. Viena 
priekšlapas puse ir pielīmēta 
pie vāka, bet otra – atstāta 
brīva. Priekšlapai parasti 
izmanto greznāku vai 
apdrukātu papīru. Pēc 
noformējuma izškir trīs 
veidu priekšlapas: 1) baltas, 
tonētas, krāsotas; 2) tematiski 
ilustratīvas; 3) dekoratīvi 
ornamentālas.

DEFINĪCIJA

UZDEVUMS

2. uzdevums. Nosakiet, cik locījumu burtnīcas ir attēlotas zīmējumā un cik lapu/lappušu ir katrā burtnīcā!

Burtnīcas 
numurs

Burtnīcas 
locījumu skaits

Lapu/lappušu 
skaits burtnīcā

Burtnīca Nr. 1

Burtnīca Nr. 2

Burtnīca Nr. 3
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5.4.2. PRIEKŠLAPU IZGATAVOŠANA UN PIELĪMĒŠANA

Priekšlapu galvenais uzdevums ir nodrošināt izdevuma kalpošanas ilgumu, grāmatas bloka un vāka 
savienojuma izturību. Grāmatu iesiešanas profesionāļiem ir zināmi desmit dažādu konstrukciju 
priekšlapu veidi, kas viens no otra atšķiras ar detaļu skaitu, izgatavošanas paņēmienu, pievienošanu 
burtnīcai vai blokam vai grāmatas pirmā un pēdējā atvēruma veidu un izturību. 

Četri priekšlapu veidi tiek lietoti visbiežāk, kā tas parādīts 5.9. attēlā:

• pielīmētas priekšlapas;

• pielīmētas ar aploci;

• cauršūtas, veidotas ar auduma loci;

• “savas” priekšlapas (priekšlapas, pēclapas no bloka).

5.11. attēls. Grāmatas priekšlapa: 1 – grāmatas bloks; 2 – grāmatas bloka galviņa, galviņas 
apgriezums; 3 – vāks; 4 – grāmatas bloka kājiņas; 5 – vāka muguriņa; 6 – loce; 7 – atlēka; 8 – 
pārvelkamā materiāla atloks; 9 – priekšlapas pielīmējamā daļa, spogulis; 10 – pie pirmās burtnīcas 
pielīmējamā priekšlapas daļa; 11 – greznumlente; 12 – t.s. bloka priekšiņa, apgriezums.
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Pēc piestiprināšanas veida pie burtnīcas vai bloka priekšlapas var būt:

• pielīmētas;

• cauršūtas;

• piešūtas.

Pēc mākslinieciski poligrāfiskā noformējuma:

• tematiskas;

• dekoratīvi ornamentālas;

• fona.

Mūsdienās, neskatoties uz ārēji vienkāršo konstrukciju, automatizēti pie burtnīcām vai pie blokiem 
pievieno triju veidu priekšlapas. Visi citi priekšlapu veidi tiek lietoti diezgan ierobežoti, tos galvenokārt 
lieto, izgatavojot grāmatas ar rokām.

5.12. attēls. Visbiežāk lietotie priekšlapu veidi: a – pielīmēta; b – pielīmēta ar aploci; c – cauršūta, 
veidota ar auduma loci; d – “sava” priekšlapa
1 – burtnīca; 2 – priekšlapa; 3 – priekšlapas garākā mala; 4 – priekšlapas īsākā mala; 5 – izlīmējamā 
pusīte; 6 – aploce; auduma loce; 8 – līme
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5.4.3. IELĪMJU IZGATAVOŠANA

Ilustrācijas, ko iespiež atsevišķi no teksta, izdevējdarbībā sauc 
par ielīmēm, bet tipogrāfijā tādas ilustrācijas klasificē pēc to 
pievienošanas paņēmiena un atrašanās vietas burtnīcā.

Pēc šiem rādītājiem ilustrācijas, kartes, reprodukcijas, kuras iespiež 
atsevišķi no teksta, klasificē šādi:

• pielīmes;

• uzliktās pielīmes;

• ieliktās ielīmes burtnīcas atvērumā;

• ielīmes burtnīcas atvērumā;

• prettituls un priekšlapa ar aplocējumu;

• ielīmes ar burtnīcas atgriešanu;

• pielīmes uz loces;

• paspartū pielīme ar loci un aizsargpapīru.

Ielīme – atsevišķi no 
pamatteksta iespiesta lapa vai 
loksne, kas iesiešanas laikā 
iešūta vai citādi iestiprināta 
grāmatas blokā.

DEFINĪCIJA

Ielīmes – ilustrācijas, ko iespiež 
atsevišķi no teksta, klasificē 
pēc pievienošanas paņēmiena 
un vietas burtnīcā.

DEFINĪCIJA

5.13. attēls. Ielīmju veidi: a) pielīme; b) uzlikta pielīme; 
c) ielikta ielīme burtnīcas atvērumā; d) ielīme burtnīcas 
atvērumā; e) prettituls un priekšlapa ar aplocējumu;  
f) ielīmes ar burtnīcas atgriešanu; g) pielīme uz loces;  
h) paspartū pielīme uz loces ar aizsargpapīru.
1 – burtnīca; 2 – pielīme; 3 – uzlikta pielīme; 4 – ielikta 
pielīme; 5 – ielīme; 6 – vienkāršas priekšlapas burtnīca;  
7 – aploce; 8 – paspartū; 9 – aizsargpapīrs; 10 – loce
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Termins pielīme norāda, ka ilustrācija tiek pielīmēta pie burtnīcas pirmās vai pie pēdējās lappuses, 
uzliktā ir četru vai astoņu lappušu burtnīca, ko uzliek uz lielāka apjoma burtnīcas, bet ieliktā tiek 
ievietota burtnīcas vidū. Šīs pielīmes ir samērā viegli pievienojamas burtnīcām.

Pievienošanu var veikt uz priekšlapu pielīmēšanas vai komplektēšanas automātiem, bet grāmatās šīs 
pielīmes nav parocīgas, jo atrodas tālu no teksta, kuru pielīmes raksturo vai ilustrē. Ielīme ar burtnīcas 
atgriešanu dod iespēju ielīmi pielīmēt pie teksta, kuru ilustrē šī ielīme, taču šo ielīmi var izgatavot tikai 
ar rokām.

Pielīmes ar loci, pielīmes ar aplocēšanu un paspartū ir sarežģītas konstrukcijas, jo tajās ir daudz detaļu, 
kuras jāsavieno, tāpēc šīs pielīmes izmanto tikai faksimilizdevumu noformēšanai.

5.4.4. GRĀMATU BLOKU IZGATAVOŠANA

Grāmatu bloku izgatavošana sastāv no bloku komplektēšanas un sastiprināšanas operācijām, kas 
ir ļoti svarīgas grāmatu izgatavošanā, jo no šo operāciju kvalitātes ir atkarīga grāmatu produkcijas 
kvalitāte un to kalpošanas ilgums. Blokus var komplektēt ar diviem paņēmieniem:

• ielikumā – burtnīca burtnīcā;

• sanesumā – burtnīca pie burtnīcas.

Bloku komplektēšanu ielikumā – burtnīca burtnīcā lieto, komplektējot 
maza apjoma izdevumus (bērnu grāmatas, periodiskus izdevumus, 
tehnoloģiskās instrukcijas, balto produkciju). Šādu izdevumu apjoms 
parasti nav lielāks par 96  lappusēm. Komplektējot ielikumā, bloka 
biezumu ierobežo tāpēc, ka gatavā izdevumā ievērojami samazinās 
priekšējās malas baltie laukumi iekšējās burtnīcās, bet ārējo burtnīcu 
malas atbīdās par 4–5 mm, kas, protams, ietekmē izdevuma kvalitāti. 
Komplektējot izdevumus ielikumā, blokam tiek uzlikts arī vāks. 
Komplektēšana ar rokām tiek praktizēta mazos uzņēmumos.

Grāmatas bloks – muguriņā 
sastiprinātu burtnīcu vai 
atsevišķu lapu komplekts, kurš 
satur visas topošās grāmatas 
lappuses un komplektējošās 
detaļas, izņemot iesējuma 
vāku vai vāku.

DEFINĪCIJA
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Komplektējot sanesumā (burtnīca pie burtnīcas), pārbauda salocīto burtnīcu kvalitāti, uz pēdējās 
burtnīcu kaudzes ar krāsainu zīmuli noteikti veic atzīmi, lai atvieglotu sakomplektēto bloku atdalīšanu 
pirms sastiprināšanas. Bloku komplektēšanu sāk no pēdējās burtnīcas, novietojot to ar labo roku 
sev priekšā uz galda, pēc tam ar kreiso roku uz tās novieto pirmspēdējo burtnīcu, pēc tam darbības 
atkārto, līdz bloks sakomplektēts. Sakomplektētos blokus novieto uz galda krāvumā vienu uz otra.

5.14. attēls. Burtnīcu izvietošanas shēma, komplektējot ielikumā ar rokām: b – sakomplektētie bloki; 
v – vāki; a – ārējās burtnīcas; ie – iekšējās burtnīcas

Grāmatas bloka 
komplektēšana – bloka 
veidošana no salocītām 
burtnīcām.

DEFINĪCIJA

Komplektējot ar mašīnām, pirms komplektēšanas uzsākšanas 
operators veic sekciju regulēšanu, izsaiņo burtnīcas un pārbauda 
kontrolzīmes. Komplektēšanas automāti sastāv no 12; 18; 24 vai 
30  sekcijām, savācējtransportiera un pieņemšanas un izvades 
galda. Pieņēmējs pārbauda komplektēto burtnīcu kvalitāti pēc 
kontrolzīmēm.

5.15. attēls. Pareizs un nepareizs kontrolzīmju izvietojums sanesumā sakomplektētiem blokiem:  
1 – pareiza secība; 2 – dubultburtnīcas; 3 – trūkstošas burtnīcas; 4 –nepareizi ievietotas burtnīcas
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Grāmatu izstrādājumu izgatavošanā izmanto šādus bloku 
sastiprināšanas paņēmienus:

• šūts stiprinājums;

• līmēts stiprinājums;

• poliuretāna līmes stiprinājums;

• dispersijas līmes stiprinājums;

• stiprinājums ar spirāli;

• ķemmītes tipa stiprinājums ar spirāli;

• stiprinājums ar skavām.

Grāmatas bloka šūšana – 
atsevišķu grāmatas burtnīcu 
sašūšana bloka izveidošanai, 
izmantojot diegus.

DEFINĪCIJA

Skavošana – iespieddarba 
lappušu vai burtnīcu 
sastiprināšana ar stiepli.

DEFINĪCIJA

5.16. attēls. Bloku sastiprināšana, šujot ar diegiem: a) viendiegu; b) divdiegu
1 – bloks; 2 – diegi

5.17. attēls. Sastiprināšana, skavojot ar stiepli: 1 – uzlikumā; 2 – sānšuvumā 
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Katram paņēmienam ir savi plusi un mīnusi, kuri nosaka to lietojumu ražošanā, izgatavojot grāmatu 
vai balto produkciju.

UZDEVUMI

3. uzdevums. Grāmatas bloks sastāv no 14 triju locījumu burtnīcām, bloks komplektēts sanesumā. 
Lūdzu, aprēķiniet, cik lappušu būs šajā grāmatas blokā!

4. uzdevums. Salokiet 11 papīra loksnes divos locījumos, sakomplektējiet bloku no šīm burtnīcām 
ielikumā un sanumurējiet šī grāmatas bloka lappuses.

5. uzdevums. Nosakiet grāmatas bloka komplektējuma defektus un to rašanās cēloņus!

Bloka 
numurs

Bloka komplektēšanas 
kvalitāte/defekts

Defekta 
rašanās cēlonis

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

5.18. attēls. Bloku bezšuvuma sastiprināšanai sagatavoti bloki: a) ar burtnīcu loces perforēšanu; b) ar 
muguriņas iefrēzēšanu
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5.4.5. GRĀMATU BLOKU APDARE

Grāmatas bloka apdari pēc tā sastiprināšanas veic, lai izveidotu 
blokam tālākas ekspluatācijas īpašības, kas paaugstina tā izturību, 
pagarina kalpošanas ilgumu, uzlabo ārējo veidolu un lietošanas 
ērtumu. Ir divas apdares stadijas:

• pirmreizējā;

• otrreizējā.

Pirmreizējās apdares mērķis – paaugstināt sašūtā bloka izturību 
un tā kompaktumu, nodrošināt brīvu piekļuvi jebkurai izdevuma 
lappusei, izveidot bloka paredzamos izmērus atbilstoši noteiktajiem 
standartiem. 

Grāmatas bloka apdare – 
tehnoloģiskās operācijas, ko 
veic, lai izveidotu grāmatas 
bloka ekspluatācijai 
nepieciešamās īpašības: 
izturību, kalpošanas ilgumu, 
pievilcīgu izskatu un lietošanas 
ērtumu.

DEFINĪCIJA

Otrreizējas apdares mērķis – paaugstināt izdevuma kalpošanas ilgumu, uzlabot tā estētisko un 
ergonomisko veidolu. Daļa otrreizējās apdares operāciju (griezuma galviņas vai visa griezuma 
krāsošana, bloka griezuma reljefa veidošana, šķirlentes pielīmēšana u. c.) nav obligātas un tiek veiktas 
pēc klienta pasūtījuma. 

Atkarībā no operāciju sastāva ir trīs bloka apdares varianti:

• pilnais;

• nepilnais;

• minimālais.

Pilnā bloka apdare:

• vairākkārtēja muguriņas un bloka presēšana;

• muguriņas nolīmēšana;

• muguriņas žāvēšana;

• vairākkārtēja muguriņas presēšana;

• bloka apgriešana no trijām pusēm;

• bloka griezuma krāsošana (zeltīšana);

• bloka griezuma reljefa veidošana;
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• bloka muguriņas apaļošana;

• margas veidošana;

• muguriņas materiāla pielīmēšana;

• šķirlentes pielīmēšana;

• greznumlentes (kaptāla) pielīmēšana;

• papīra lentītes pielīmēšana.

Nepilnā bloka apdare:

• bloka muguriņas nolīmēšana;

• bloka muguriņas žāvēšana;

• muguriņas presēšana;

• bloka apgriešana no trijām pusēm;

• muguriņas apaļošana;

• muguriņas materiāla pielīmēšana.

Minimālā bloka apdare:

• šūta bloka muguriņas nolīmēšana;

• bloka muguriņas žāvēšana;

• muguriņas presēšana;

• bloka apgriešana no trijām pusēm.

Minimālu bloku apdari veic, izgatavojot izdevumus ar šūšanas un līmēšanas vai bezšuvuma paņēmienu.

5.4.6. MĪKSTO UN CIETO SĒJUMA VĀKU IZGATAVOŠANA

Mīkstie un cietie sējuma vāki ir grāmatu “virsapģērbs” un vizītkarte. Vāki ir izdevuma ārējā noformējuma 
elementi un kalpo grāmatas saglabāšanai tās lietošanas laikā, tāpēc grāmatu vākiem jābūt pievilcīgiem, 
nodilumizturīgiem, izgatavošanas un izmantoto materiālu izmaksām jābūt adekvātām. Mūsdienu 
poligrāfijas ražošanā to konstrukcijām jābūt tehnoloģiski risināmām, lai izgatavošana un savienošana 
ar bloku būtu mehanizējama un automatizējama. 
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Grāmatas iesien gan mīkstajos, gan cietajos vākos, kas ir atšķirīgi pēc konstrukcijas. Mīkstā sējuma vāki 
parasti ir no viengabala materiāla, cietā sējuma vāku konstrukcijas ir sarežģītākas, to izgatavošana – 
darbietilpīgāka. 

Grāmatu iesējumu veidi pēc vāku konstrukcijas ir šādi:

• mīkstā iesējuma vāks;

• mīkstā iesējuma vāks ar atlokiem;

• fleksi iesējuma vāks bez atlokiem;

• fleksi iesējuma vāks ar atlokiem;

• cietā iesējuma vāks ar supervāku;

• cietā apgrieztā (rawcud) iesējuma vāks;

• cietā apgrieztā iesējuma vāks ar apaļiem stūriem;

• saliktā cietā iesējuma vāks ar citu muguriņas materiālu;

• Šveices iesējuma vāks;

• cietā iesējuma vāks ar vaļēju muguriņu.

5.4.7. SĒJUMU VĀKU POLIGRĀFISKAIS NOFORMĒJUMS

Sējuma vāks ir svarīgs grāmatas ārējā noformējuma elements. 

5.19. attēls. Sējuma vāka konstrukcija 
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Grāmatas ārējo noformējumu nosaka lasītāju loks, literatūras veids, ekonomiski apsvērumi un 
grāmatas mākslinieka gaume. Sējuma vāku poligrāfiskajā noformēšanā bieži izmanto dažādus 
spieduma veidus – dobojumu (blinta), cilojumu, zeltīšanu (folijas), skulpturālo spiedumu (kongrīvu).

Iespiešanai uz sējuma vākiem izmanto speciālas grāmatsējēju krāsas uz pentaftālo saistvielu 
bāzes ar augstu viskozitāti, lipšanas un segšanas spējām, ātru nostiprināšanos uz iespiedvirsmas. 
Trafaretdrukas tehnikā apdrukātiem vākiem var regulēt krāsas slāņa biezumu, kas nodrošina pilnīgu 
segumu, augstu piesātinātību, reljefu, kas rada apjoma efektu. Trafaretdruku var lietot visu tipu 
vāku noformēšanā ar jebkādu materiāla virsmas faktūru un uzsūktspēju. Sējumu vāku noformēšanā 
izmanto arī inkrustācijas, ilustrāciju uzlīmes, aplikācijas, pilno vai fragmentāro lakošanu ar dažādām 
lakām, laminēšanu ar dažādiem laminātiem.

5.4.8. BLOKU VĀKOŠANA

Ir četri grāmatu vākošanas paņēmieni:

• uz priekšlapām;

• uz čaulas;

• slēgtā;

• kabatās.

5.20. attēls. Spiedumu veidi: a) dobojums (blints); b) skulpturālais spiedums, kongrīvs; c) zeltīšana, 
folijas spiedums
1 – preses augšējā plāksne; 2 – sildelementi; 3 – preses apakšējā plāksne; 4 – spiedogs; 5 – līmes kārta; 7 – 
dekelis un piekārtojums; 8 – dekeļa ārējā loksne; 9 – atdure; 10 – poligrāfiskā folija; 11 – kontaktklišeja
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Visplašāk lieto grāmatu vākošanu uz priekšlapām, vākojot gan uz grāmatu vākošanas līnijām, gan ar 
rokām. Pārējie trīs vākošanas paņēmieni tiek lietoti ierobežoti.

Vākošana uz čaulas nodrošina augstu vāka un bloka saskari un saglabā muguriņas formu. Šo vākošanas 
paņēmienu var lietot, vākojot liela apjoma un formāta grāmatas, kas paredzētas intensīvai un ilgstošai 
lietošanai (enciklopēdijas, liela apjoma vārdnīcas).

Slēgto vākošanu (bibliotēkas sējums), kur grāmatas vāks tiek savienots ar grāmatas bloku ne tikai ar 
priekšlapām un muguriņas materiāla t.s. “klapītēm”, bet arī bloka muguriņā un ar vāku. Šo paņēmienu 
izmanto lietotu grāmatu vākošanā. Ražošanā slēgto vākošanu neizmanto, jo grāmatas muguriņa ātri 
zaudē formu un virsmas gludumu.

Vākošana speciāli izgatavotās iesējumu mapēs (pārsvarā – plastmasas) tiek lietota reklāmas izdevumu, 
baltās produkcijas, dienasgrāmatu, grāmatas tipa kalendāru, bloknotu, piezīmju grāmatiņu vākošanā. 
Lai novērstu vāku pusīšu deformēšanos, paaugstinātu priekšlapu un muguriņas materiāla klapīšu 
pielīmēšanas kvalitāti un izturību, novērstu gaisa pūslīšu veidošanos starp salīmētajiem materiāliem 
un paaugstinātu izdevuma kompaktumu, tūlīt pēc bloku ielīmēšanas vākos veic grāmatu presēšanas 
un žāvēšanas operāciju žāvēšanas presēs.

5.21. attēls. Grāmatu ievākošanas paņēmieni: a) uz priekšlapām; b) uz čaulas; c) slēgtā; d) “kabatās”
1 – bloks; 2 – vāks; 3 – priekšlapa; 4 – līmes kārta; 5 – čaula; 6 – ārējais vāks; 7 – ārējā vāka “kabatas”



218218

5. NODAĻA
IESPIEDDARBU APSTRĀDE (PĒCDRUKA) 5.

5.

Lai izgatavotu grāmatas, salocītās burtnīcas tiek sakomplektētas blokos un sastiprinātas ar bezšuves 
stiprinājumu, tās salīmējot vai šujot ar stiepli vai diegiem. Visas šīs operācijas var veikt ar rokām, 
pusautomātiem vai plūsmas līnijās, kā tas ir redzams abos 5.22. attēlos.

5.5. AUTOMATIZĒTĀS IESPIEDDARBU APSTRĀDES LĪNIJAS

Grāmatu izgatavošanas līnija Diamant MC ar inovatīvu kontroles vadības tehnoloģiju MotionControl 
nodrošina saudzīgu un precīzu bloka transportēšanu visos līnijas posmos. Īpaša intelektuāla topošās 
grāmatas pusfabrikātu mehatroniskās (mehāniski pārvietošanas rīki ar mikroprocesoru vadību) 
pārvietošanas koncepcija garantē visaugstāko precizitāti un stabilitāti, kas dod iespēju samazināt 
ekspluatācijas izmaksas, paaugstināt ražošanas procesa stabilitāti un garantē iespēju iegūt skaistas, 
precīzi izgatavotas un ārēji pievilcīgas grāmatas. Pateicoties augstas pakāpes automatizācijai, darbam 
pie līnijām Diamant MC nepieciešams mazāks darbinieku skaits, īpaši, izgatavojot grāmatas nelielās 
tirāžās.

5.22. attēls. Automatizētā grāmatu izgatavošanas plūsmas līnija
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Galvenā šī modeļa līniju priekšrocība ir iestatīšana un pierīkošana ar servomotoru palīdzību, kas garantē 
augstu precizitāti un kvalitāti un palielina darba ātrumu. Pāreja no viena pasūtījuma uz nākamo arī ar 
ļoti sarežģīta bloka un vāka veidu, kā arī grāmatas formāta un bloka biezuma maiņa aizņem tikai dažas 
minūtes. Tas dod iespēju izmantot līnijas arī pavisam mazām tirāžām. Tā kā jau pirmais (piekārtojuma 
eksemplārs) atbilst pārdošanas kvalitātei, ir reāli iespējams izgatavot digitālā tehnoloģijā iespiestu 
grāmatu vienā eksemplārā. Šo iespēju līniju Diamant MC lietotāji ir jau novērtējuši. Diez vai vispār 
eksistē kāds poligrāfijas produkts, ko ar augstu efektivitātes pakāpi nebūtu iespējams izgatavot uz šīm 
līnijām. Tās ir paredzētas gan izdevniecību, gan individuālu pasūtījumu grāmatu, gan fotoalbumu un 
kompaktdisku bukletu izgatavošanai. 

Neskatoties uz Diamant MC līniju veiksmīgu ieviešanu ražošanā, izgatavotājs turpina tās pilnveidot. 
Pie jaunumiem jāmin bloka malas apstrāde dubultsekcijā. Bloka malas apstrādes parametru maiņa 
no viena bloka veida uz nākamo ir darba un laika ietilpīgs process, tādēļ firmas Müller Martini 
inženieri piedāvā izmantot bloka malas apstrādes dubultsekciju – Tandem Section. Kamēr vienā sekcijā 
tiek apstrādāta aktuālā tirāža, otra jau tiek sagatavota cita veida bloka apstrādei. Katras sekcijas 
automātiska palaišana notiek, nezaudējot darba tempu. Līdztekus tam sekciju Tandem var izmantot 
arī lielām tirāžām. Šajā gadījumā līnija nav jāapstādina, lai ievietotu jaunu bloka apstrādes materiāla 
rulli, ja iepriekšējais jau izlietots; kamēr viena sekcija darbojas, otrajā var mainīt materiālu.

Plūsmas līnijas nepārtraukts darbs ļauj sasniegt stabilu visas tirāžas izstrādājuma kvalitāti, jo var 
gadīties, ka līnijas apstādināšanas vai darba takts izlaišanas gadījumā bloki, kas atrodas uz līnijas, 
bremzēšanas un gaitas uzsākšanas dēļ nevar saņemt vienlīdzīgas slodzes, tāpēc var nedaudz ciest 
produkta precizitāte un kvalitāte. Vēl viena jauna kompānijas iestrādne ir formējošās spiedes 
automātiska regulācija grāmatas formēšanas un presēšanas sekcijā. Mainot bloka formāta, biezuma 
un vāka parametrus, parasti ir nepieciešama formējošo spiedes mehānismu pieregulēšana, taču 
jaunajā līnijā tas notiek automātiski. Šāds augsts automatizācijas līmenis un darbs bez apstāšanās 
ļauj uz šīm līnijām izgatavot augstas kvalitātes fotoalbumus, kas ir perspektīvs un strauji augošs 
tirgus segments. ASV gadā saražo vairāk nekā 20 milj. fotoalbumu. Eiropā tiek saražots tikai nedaudz 
mazāk, un tirgus segmenta pieaugums Eiropā tiek vērtēts ap 35% gadā. Daudzas no šīm grāmatām 
tiek veltītas nozīmīgām gadskārtām vai notikumiem sabiedrībā un cilvēku personiskajā dzīvē, tādēļ 
to izgatavošanai ir nepieciešama augstas kvalitātes drukas un pēcapstrādes tehnika. Müller Martini 
piedāvā speciālu Diamant MC līnijas versiju – Diamant MC Digital. Galvenā tās priekšrocība: lai uzstādītu 
vajadzīgo grāmatas bloka biezumu, līniju nav nepieciešams apstādināt, jo visas izmaiņas veicamas, līnijai 
darbojoties. Vairumā gadījumu fotoalbumu formāts ir vienāds, jo to nosaka digitālo iespiedmašīnu 
iespējas, bet bloka biezums mainās atkarībā no ievietoto fotogrāfiju daudzuma, tādēļ biezums ir viens 
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no galvenajiem maināmajiem parametriem, un ir svarīgi, ka tas tiek iestādīts automātiski, t.  i., bez 
mašīnas apstādināšanas.

Firma Müller Martini izlaiž arī versiju Diamant MC Hybrid, kas dod iespēju strādāt ar parastām 
grāmatām – tāpat kā to dara līnija Diamant MC –, bet vajadzības gadījumā to var pārslēgt uz unikālu 
fotoalbumu ražošanu, tādējādi tiek iegūts efektīvs un universāls instruments. Šīs līnijas ļoti sekmīgi 
darbojas daudzās Vācijas tipogrāfijās.

Müller Martini piedāvātās revolucionārās iespējas tieši Book-on-Demand (grāmata pēc pieprasījuma) 
segmentā tiek novērtētas visā pasaulē.

5.23. attēls. Ražošanas līnija MC Diamant 

5.24. attēls. Bloka apstrādes dubultsekcija Tandem Section (a). Kamēr 2. sekcija darbojas, 1. sekcija 
pielāgojas jaunam bloka veidam (b). Līdzko iepriekšējais pasūtījums ir pabeigts (c), 1. sekcija sāk 
darboties automātiski, bet 2. var pielāgot jaunam bloka veidam (d) 
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5.25. attēls. Bloks tiek padots no apakšas uz formēšanas sekciju (1), bloks  tiek balstīts ar apakšējo 
padeves ierīci un tiek piespiests ar augšējo spiedi griezumam (2). Formējošās spiedes saspiež 
iesējuma vāku uzdotajā vietā, formējot vāka rievu, kas uzlabo grāmatas atvēršanu (3). Sānu spiedes 
saspiež grāmatu no sāniem (4). Spiediens uz grāmatu no sāniem atslābst, un uz grāmatas griezumu 
spiež augšējā spiede, uzlabojot apaļojumu (5). Sānu spiedes atkal saspiež grāmatu, noturot to šādā 
stāvoklī vismaz 6 sekundes, kas dod iespēju grāmatai iegūt vajadzīgo formu 

5.26. attēls. Automātiskāka bloka malas apstrādes materiāla platuma maiņa, mainoties bloka 
biezumam 
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5.6. DIGITĀLĀS DRUKAS AUTOMATIZĒTĀS LĪNIJAS

Iespiedmašīnu ražotāji uzskata, ka viņu radītās iekārtas veic pašu svarīgāko un sarežģītāko iespieddarba 
izgatavošanas daļu – iespiešanu, bet pasūtītājiem nav vajadzīgas ne nodrukātas iespiedloksnes, ne 
apdrukāta papīra ruļļi. Viņi vēlas saņemt gatavas grāmatas, brošūras un žurnālus. Tas nozīmē, ka, 
veidojot mūsdienīgas iespieddarbu ražotnes, ir jāorientējas arī uz apstrādes procesu automatizāciju 
un robotizāciju. Šī tendence ir aktuāla ne tikai tradicionālo iespiešanas tehnoloģiju, bet arī digitālās 
drukas uzņēmumiem.

Digitālās drukas iespiedmašīnas mēdz būt gan ar lokšņu, gan ruļļu papīra padevi. Darbi, kas iespiesti 
uz lokšņu digitālās drukas iespiedmašīnām, sevišķi neatšķiras no ofseta lokšņu drukas darbiem, 
un to apstrāde tiek veikta līdzīgi. Mazliet sarežģītāk ir tipogrāfijām, kurām ir mazā formāta (A3) 
iespiedmašīnas. Sastiprināt izdevuma burtnīcas ar diegiem vai komplektēt ielikumā skavošanai 
šāda formāta iespiedloksnes ir diezgan sarežģīti, taču arī šajā gadījumā ir rodami tehnoloģiskie un 
organizatoriskie risinājumi. Mazāk problēmu ar apstrādi ir tipogrāfijām, kuru digitālo iespiedmašīnu 
formāts ir lielāks par A3.

Ruļļu digitālās drukas iespiedprodukcijas automatizētā apstrāde prasa komplicētākus risinājumus. 
Ofseta ruļļu iespiedmašīnas izmantojošās tipogrāfijas ir pieradušas, ka iespiedmašīnai ir ruļļu ielādes 
sekcija, iespiešanas sekcija, locīšanas aparāts un transportiera burtnīcu izvades sistēma. Digitālās 
drukas ruļļu iespiedmašīnai ir tikai ruļļu ielādes un uztīšanas sistēma, kas apdrukāto papīra lenti 

5.27. attēls. Dažāda formāta iesienamo vāku automātiska centrēšana bez mašīnas 
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satin rullī. Tikai pavisam nesen ir parādījušās iekārtas apdrukātas papīra lentes pārvēršanai gatavā 
iespieddarbā vai burtnīcu komplektos, ko tālāk var apstrādāt tradicionāli. Eksistē trīs dažādi digitālas 
drukas tehnoloģijā apdrukātas papīra lentes apstrādes modeļi.

1. Of-line modelis. Digitālas drukas iespiedmašīna strādā pēc principa – no ruļļa uz rulli. Apdrukātais 
papīra rullis no mašīnas tiek noņemts un ievietots citā iekārtā, kas to iztin un veic nepieciešamās 
iespieddarba apstrādes operācijas: apcērt loksnes vajadzīgajā formātā, saloka burtnīcās, 
sakomplektē blokus utt. Iespiedmašīna un pēcapstrādes iekārta savstarpēji nav saistītas ne fiziski, 
ne loģiski.

2. In-line modelis. Apdrukātā papīra lente nonāk tieši pēcapstrādes modulī, kur tiek apstrādāta 
atbilstoši iestatītajiem pēcapstrādes parametriem. Visas mūsdienu digitālās iekārtas var apstrādāt 
PDF formātā sagatavotu iespieddarba maketa datni un JDF vai citā formātā iesniegtu informāciju 
par pasūtījumu, pēc kuras tiek iestatīti gan iespiedmašīnas, gan apstrādes kompleksa parametri. 
Vadoties pēc šiem datiem, tiek izgatavots gatavs iespieddarbs vai pusfabrikāts, piemēram, 
sakomplektēts grāmatas bloks, kurš jāsašuj vai jāsalīmē. 

3. Near-line modelis. Iespiedmašīna un pēcapstrādes komplekss savā starpā fiziski nav saistīti. 
Apdrukātā papīra lente tiek satīta rullī, ko ielādē apstrādes kompleksā. Iespieddarba apstrādes 
iestatījumi uz kompleksu tiek automātiski padoti no digitālās drukas iespiedmašīnas, kas 
šo informāciju saņem no JDP vai MIS faila. Agrāk šāda pēcapstrādes kompleksa darbības 
ātrums bija vismaz divreiz ātrāks par iespiedmašīnas darba ātrumu un viens komplekss varēja 
apstrādāt apdrukātos ruļļus uz divām vai pat trim digitālās drukas iespiedmašīnām, ļaujot vienu 
pēcapstrādes kompleksu/līniju izmantot vairāku iespiedmašīnu drukas produkcijas apstrādes 
nodrošināšanai, automātiski vadot to no iespiedmašīnām. Šobrīd situācija ir radikāli mainījusies, 
jo digitālās drukas iespiedmašīnu darbības ātrums ir palielinājies tik būtiski, ka pēcapstrādes 
kompleksi nespēj apstrādāt to saražotās produkcijas apjomu, tāpēc ražošanas procesu nākas 
sadalīt, lai nebremzētu iespiešanu. Šobrīd jau ir radīti pēcapstrādes kompleksi, kas spēj strādāt ar 
pietiekami lielu ātrumu un nodrošināt savlaicīgu iespiestās produkcijas apstrādi, taču atsevišķos 
gadījumos dalītā tehnoloģija joprojām tiek izmantota, jo ir ekonomiski izdevīga, piemēram, tikai 
pēcapstrādes procesu organizējot divās maiņās.

Mūsdienīgs digitālās drukas pēcapstrādes procesu risinājums ir moduļu apstrādes līnija, ko var 
konfigurēt atbilstoši konkrētas tipogrāfijas un noteiktas iespiedprodukcijas izgatavošanas vajadzībām. 
Līnijas darbības princips ir vienkāršs. Pirmsdrukas procesu dati nonāk digitālās drukas iespiedmašīnas 
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drukas kontrolierī, kur tiek apstrādāti un novadīti uz druku. Iespiedmašīna topošās grāmatas lappuses 
drukā uz abām papīra lentes pusēm. Mašīnas izvades sistēmā lente tiek sacirsta loksnēs vai arī 
vispirms salocīta locīšanas piltuvē vienu vai divas reizes un tikai pēc tam nocirsta. Iegūtās loksnes 
vēl vienu vai vairākas reizes saloka, bet pēc tam burtnīcas komplektē pēc noteiktas tehnoloģijas, 
t.i., atbilstoši tālākajiem apstrādes procesiem – sanesumā bezšuvuma iesējumu izgatavošanai vai 
ielikumā sastiprināšanai ar stiepli. Sakomplektētie burtnīcu bloki tiek padoti uz integrēto bezšuvuma 
sastiprinājuma līniju vai skavošanas iekārtu. Pēcapstrādes līnijas apstrādes parametru iestatīšanai 
tiek izmantoti gan pirmsdrukas procesu, gan MIS sistēmas failu dati. Drukas un apstrādes procesus 
vada sistēma, kas izstrādāta īpaši digitālās apstrādes moduļu līnijas kompleksam. Sistēma pieņem 
PDF failu, formē uzdevumu un iestatījumu parametrus visiem iespiedmašīnas mezgliem un 
apstrādes moduļiem, veido lokšņu izklājumus atbilstoši burtnīcu locījumu shēmai un sinhronizē 
iespiedmašīnas drukas ātrumu ar apstrādes līnijas darbības ātrumu, kas var mainīties atkarībā no 
bloka veida. Tā kā komplekss var izgatavot grāmatu arī vienā eksemplārā, aktuāla ir darbības ātrumu 
maiņa. Sistēma var vadīt līnijas iestatīšanu atbilstoši izdevuma apstrādes tehnoloģijām un nodrošina 
atkārtotu iespieddarba izgatavošanu, ja iebūvētā kontroles sistēma iepriekš izgatavoto produkciju ir 
izbrāķējusi. Iespiedmašīna papīra lenti var apdrukāt no abām pusēm pilnkrāsu vai vienkrāsas drukā. 
Vienpusējas apdrukas mašīnas šādā sistēmā izmantot nav racionāli. Visi tirāžas iestatījumi tiek veikti 
pilnīgi automātiski. Līnija sastāv no atsevišķu moduļu sērijas, kas ļauj konfigurāciju veidot atbilstoši 
tipogrāfijas vajadzībām. Tā, piemēram, jebkurš no līnijas atzariem (sanesumā – bezšuvuma iesējumu 
izgatavošanai vai ielikumā – skavošanai) var neietilpt sākotnējā komplektācijā, bet, ja tipogrāfijai pēc 
tā rodas nepieciešamība, to var piepirkt klāt. Līnijas nozīmīgākais un parametru ziņā variablākais 
modulis ir locīšanas iekārta, kurā papīra lente tiek sacirsta loksnēs, bet loksnes – salocītas burtnīcās 
pēc programmas, ko konkrētajam pasūtījumam iestatījusi sistēma.

Nākamās paaudzes iekārtās lielākās konstruktīvās izmaiņas notikušas locīšanas modulī. Pēc tam, 
kad tirgū parādījās drukas iekārtas, kas drukāja uz vairāk nekā 1,5 metru platas papīra lentes, bija 
jānodrošina iespēja šādu papīra lenti salocīt. Uzlabotajai iekārtai ir radīts modulis, kuram var pievienot 
otru locīšanas piltuvi un papildu locīšanas sekcijas. Atkarībā no apstrādājamās papīra lentes platuma 
un izdevuma lappušu skaita, papīra lenti var uzreiz padot uz garenvirziena locīšanas piltuvi vai arī 
vispirms to sagriezt garenvirzienā divās vai vairākās slejās. Sagrieztās papīra slejas klājas viena virs 
otras, un iegūto vairāku sleju klājums tiek padots uz locīšanas piltuvi. Locīšanas modulī var būt divas 
piltuves, kas nepieciešamas tādos gadījumos, kad lente jāloka vairākas reizes. Pēc apstrādes locīšanas 
piltuvē papīra lente tiek sacirsta ar speciāliem cilindriskiem servopiedziņas nažiem, kas nodrošina 
iespēju nocirst dažāda garuma lenti. Nocirstās loksnes – atbilstoši programmai – tiek salocītas vienā 
vai divās nažu locīšanas sekcijās. Locīšanas iekārta ir aprīkota ar ļoti precīzu nažu locīšanas tehnoloģiju, 
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kas dod iespēju iegūt augstu locījuma kvalitāti pat maza izdevuma formātam, kam nepieciešams liels 
locījumu skaits. Šāds moduļu risinājums dod iespēju realizēt daudzus locījumu veidus: klasiskos 8, 16 
un 32 lappušu burtnīcu locījumus un speciālos 6, 12, 18, 24 un 40 lappušu burtnīcu locījumus, bet, 
izmantojot divas nažu sekcijas, iespēju ir vēl vairāk.

Pēc salocīšanas burtnīcas var padot vai nu uz bezšuvuma sējumu izgatavošanas līniju, vai skavošanas 
iekārtu. Skavošanu veic iekārta, kas sastāv no komplektēšanas un skavošanas daļām. Abas operācijas 
iespējams veikt ar ātrumu līdz 6000 eksemplāriem stundā, taču tikpat efektīvs šīs iekārtas darbs ir arī 
mazu tirāžu gadījumos. Pēc skavošanas iekārtās var uzstādīt trīsnažu apgriešanas iekārtu.

Izgatavojot bezšuvuma sējuma grāmatas, burtnīcas nonāk bloku komplektēšanas iekārtā, kas savāc 
burtnīcas paredzētajā secībā un sagatavo grāmatas bloku nogādāšanai uz bezšuvuma iesējumu 
izgatavošanas iekārtu. Burtnīcu izmēri, to apjoms izdevumā un citi grāmatas parametri tiek iestatīti 
automātiski. Pēc bloku apstrādes tos no līnijas var noņemt un tālākās apstrādes operācijas veikt 
analogā režīmā. 

Pēc bloka sakomplektēšanas burtnīcas nonāk bezšuvuma sastiprināšanas iekārtā, kas realizē pilnu 
nepieciešamo apdares operāciju kompleksu:

• frēzēšanu;

• muguriņas sagatavošanu;

• līmes uzklāšanu uz muguriņas;

• sānu nolīmēšanu;

• vāka padošanu un rievošanu;

• sagatavotā bloka un vāka savienošanu;

• ievākotā bloka nopresēšanu.

Iekārta strādā ar standarta karsto līmi un spēj izgatavot iesējumus, kuru muguriņas biezums ir no 3 
līdz pat 40 milimetriem.

Lai apgriešanas procesā salīmētā grāmata nedeformētos, tā tiek novirzīta uz atdzesēšanas staciju, bet 
pēc atdzišanas nonāk trīsnažu griešanas iekārtā, kur top par gatavu grāmatu. Trīsnažu iekārtai ir ļoti 
oriģināla konstrukcija. Nonākot iekārtā, grāmata vispirms tiek līdzināta pēc bāzes malām, bet pēc tam 
piespiesta ar speciālām spailēm, kas pārvieto to no vienas griešanas sekcijas uz citu. Spailes akurāti 
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pievada grāmatas bloku pie naža un stingri notur stāvoklī, kurā iespējams nogriezt vajadzīgā platuma 
strēmeli. Šāds risinājums ļauj izgatavot katru produkcijas vienību atšķirīgā izmērā. Spailes pievada 
grāmatu pie nažiem trīs reizes: vispirms tiek nogrieztas profesionālajā vidē tā saucamās “kājiņas”, 
tad − “priekšiņa”, pēc tam − “galviņa”. Tā kā grāmata visu laiku atrodas fiksētā stāvoklī, apgriešanas 
kvalitāte ir ļoti augsta. Attālumu, kādā grāmata tiek pievadīta pie apgriešanas nažiem, pamatojoties uz 
iespieddarba apstrādes datiem, iestata kontrolieris.

Aprakstītā ražošanas līnija ir paredzēta uzņēmumiem, kuri vēlas darboties grāmatu tirgū, izmantojot 
principu “pēc pieprasījuma”, saglabājot poligrāfiskās ražošanas kvalitātes tradīcijas. Līnija ļauj realizēt 
visas trīs ruļļu drukas materiālu apstrādes tehnoloģijas. To var pievienot visātrākajām digitālās drukas 
iespiedmašīnām, kas apdrukā materiālu ar ātrumu līdz 300 m/min. Ja līnijai pievieno ruļļu iztīšanas 
iekārtu, tā var strādāt of-line režīmā, apstrādājot citā vietā apdrukāto ruļļu materiālu, taču tad nebūs 
iespējams pārraidīt grāmatu parametru izmaiņu komandas. Šo trūkumu var novērst, izmantojot 
speciālus divdimensiju svītru kodus, kas jānodrukā pirms katra jauna produkta ražošanas uzsākšanas. 
Līnija var strādāt arī near-line režīmā, saņemot vajadzīgos iestatāmos parametrus no tipogrāfijas MIS 
sistēmas vai ar interneta starpniecību no citas tipogrāfijas, jo Industrijas 4. laikā ražošanas vienības un 
līnijas var savstarpēji sazināties bez cilvēka līdzdalības.

Ceturtā industriālā revolūcija jeb Industrija 4.0 ir Vācijas valdības augsto tehnoloģiju stratēģija, kura 
tika izstrādāta, lai nodrošinātu Vācijas rūpniecības konkurētspēju pasaules tirgū. Industrija 4.0 ir 
radusies iepriekšējo trīs rūpniecības revolūciju rezultātā. Tā apzīmē nākotnes viedās rūpnieciskās 
tehnoloģijas. Industrijas 4.0 pamatā ir cilvēku, iekārtu un produktu sadarbība globālajā tīklā un 
autonoma, decentralizēta ražošanas vienību vadība un organizācija.

5.6.1. ŠŪŠANA AR DIEGIEM

Pēdējos gados grāmatu tirāžas krītas, bet nosaukumu daudzveidība palielinās. Pieprasītas ir grāmatas 
mazās tirāžās, dažreiz – pat vienā eksemplārā. Izdevumus 250–300 eksemplāru tirāžā tagad drukā arī 
modernas lokšņu ofseta iespiedmašīnas, un grāmatu bloku izgatavošanā tiek izmantota tradicionālā 
šūšana ar diegiem, kas no ekonomiskā viedokļa ir neefektīvi un dārgi. Izgatavojot mazu tirāžu un 
viena eksemplāra grāmatas, labākais risinājums ir digitālā druka. Iesiešanai var izmantot dažādas 
tehnoloģijas, no kurām pati lētākā ir līmēšana. Iekārtu tirgū ir pieejams plašs piemērotu līmēšanas 
iekārtu klāsts. Citādi ir gadījumos, kad jāizgatavo ar diegiem sašūta grāmata.
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Kādēļ rodas problēmas digitālās drukas lokšņu šūšanā? Galvenais iemesls ir mazais loksnes formāts, 
kas neļauj iegūt burtnīcas ar nepieciešamo lappušu skaitu. Teorētiski var šūt arī 4 lappušu burtnīcas, 
bet šāda grāmata nebūs izturīga, jo diegi ātri pārraus muguriņu un grāmata izjuks. Lai grāmatas būtu 
pietiekami izturīgas, šūšanai vajadzīgas burtnīcas, kurās ir vismaz 8 lappuses, ko digitālās iespiedmašīnas 
nespēj nodrošināt. Var sanest četras iespiedloksnes, salocīt tās viena locījuma burtnīcā un šūt kā 16 lpp. 
burtnīcas, taču šajā gadījumā būs liels roku darba īpatsvars. Padodot burtnīcas šujmašīnā, jāseko, lai 
sanestās un salocītās loksnes neizslīdētu. Ja mazu tirāžu darbi jāveic reti, šo metodi var izmantot, bet 
regulāri šādā veidā strādāt nav efektīvi un ir dārgi. Cietos vākos iesietu grāmatu ražošana ir pietiekami 
sarežģīta, ko apzinoties iekārtu ražotāji ir piedāvājuši saprātīgu risinājumu.

Apstrādes iekārtu ražotāji piedāvā automatizētu līniju, kas, veicot tehnoloģisko operāciju sēriju, atrisina 
iepriekš aprakstīto problēmu. Līnijas sastāvā ietilpst automātiskā diegu šujmašīna un šādi moduļi: 

• pneimatiskais pašpielicējs;

• divu kasešu locīšanas iekārta 4; 6 un 8 lpp. burtnīcu iegūšanai;

• ielikšanas un komplektēšanas sekcija;

• nažu locītājs;

• diegu šujmašīnas transportieris.

Līnija var automātiskā režīmā izgatavot grāmatu blokus no atsevišķi nodrukātām, noteiktā secībā 
sanestām loksnēm. Tā kā nodrukātās loksnes sanes lielformāta sanešanas iekārtās, līniju var izmantot 
arī ofseta tehnoloģijā drukātām iespiedloksnēm.

Speciālā konfigurācijā diegu šujmašīna ir aprīkota ar burtnīcu pašpielicēju, kas ļauj šūšanas sekcijā 
padot dažādas burtnīcas. Viena daļa bloka burtnīcu uz diegu šujmašīnas tā saucamajiem sedliem tiek 
padotas no nažu locīšanas moduļa, bet otra – no automātiskās diegu šujmašīnas pašpielicēja. Šādi var 
iegūt kombinētu grāmatu, kas sastāv no nemaināmām un maināmām burtnīcām jebkurā kombinācijā. 
Pateicoties moduļu uzbūves principam, diegu šujmašīnu un locīšanas līniju var izmantot arī atsevišķi. 

Lokot loksnes, kas nodrukātas uz tonera digitālās drukas iespiedmašīnām, grāmatas muguriņā var 
rasties plaisas un ielauzumi. Šo defektu ļauj mazināt vai pat pilnībā izskaust speciāls piespiešanas 
mehānisms. Diegu šujmašīnā, kas ietilpst līnijas sastāvā, savstarpējas lokšņu nobīdes problēmas 
risināšanai tiek izmantotas precīzas burtnīcu fiksācijas sistēmas. Visas līnijas vadība ir pilnībā 
automatizēta un notiek no elektroniskās pults ar skārienjutīgu ekrānu. Līnija piedāvā jauna veida 
digitālu un hibrīdu grāmatu izgatavošanu, atsakoties no neefektīvām tehnoloģijām un roku darba.
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5.28. attēls. Kompleksa sistēma tādu grāmatu izgatavošanai, kas drukātas ar digitālajām 
iespiedmašīnām. Tajā ietilpst locīšanas iekārta un diegu šujmašīna 

5.29. attēls. Smyth Digital Sewing Line shēma:1 – pneimatiskais pašpielicējs; 2 – izlīdzināšanas galds; 
3 – kasešu locīšanas sekcija; 4 – ielikšanas un sanešanas sekcija; 5 – nažu locīšanas sekcija; 6 – diegu 
šujmašīnas sedli; 7 – šūšanas stacija; 8 – pieņemšanas transportieris 
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5.30. attēls. Digital Line speciālā versija ar diegu šujmašīnu F145, kas aprīkota ar burtnīcu pašpielicēju

5.31. attēls. Līnijas vadības pults 5.32. attēls. Sedli diegu šujmašīnā 

5.33. attēls. Dažādu tirgus digitālās drukas prasību nodrošināšanai Smyth radījuši no moduļiem 
veidotu līniju. 1– diegu šujmašīna; 2 – nažu tipa locīšanas modulis; 3 – kasešu tipa locīšanas modulis 
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Lai arī pirms divdesmit gadiem mēdza pareģot: “Viss, kas kaut vai teorētiski ir digitalizējams, 
tiks digitalizēts,” – tomēr joprojām iespiedindustrijā vadošā loma ir analogajiem procesiem, bet 
digitalizācijas attīstība nemitīgi turpinās. Ir radītas digitālās drukas iekārtas, kas veiksmīgi izmantojamas 
visnotaļ nopietnu iespieddarbu izgatavošanai, turklāt bieži vien tieši šis risinājums izrādās efektīvāks 
par tradicionālo tehnoloģiju izmantošanu. Digitālās drukas izmantošanas efektivitāte reklāmas un 
komercprodukcijas izgatavošanai 200–400 eksemplāru tirāžā jau sen vairs netiek apšaubīta. Pēdējo 
gadu laikā sevi ir apliecinājušas jaudīgas vienkrāsu un daudzkrāsu iekārtas, kas paredzētas grāmatu 
iespiešanai. Kā zināms, grāmatu ražošana pat nelielās tirāžās ir apjomīgs process, jo 300–400 lappušu 
grāmatas 100 eksemplāru izgatavošanai jānodrukā aptuveni 4000 loksnes.

Pieprasījums pēc grāmatu ražošanas nelielās tirāžās visā pasaulē aizvien pieaug – korporatīvie 
izdevumi, personalizēti kalendāri, autordarbi, “grāmatas pēc pieprasījuma” (vispirms pārdod un tikai 
pēc tam drukā) u. c. Lielās izdevniecības pasūta papildtirāžas izmēģinājuma tirāžas tirgus izpētei vai 
dalībai izstādēs, lai noteiktu pēc tam tradicionālā veidā drukājamo grāmatu daudzumu utt. Visos 
šajos gadījumos tradicionālās ofseta drukas izmantošana ir ekonomiski neizdevīga, bet piemērotu 
risinājumu piedāvā tā dēvētā rūpnieciskā digitālā druka. Šim nolūkam tiek izmantotas nopietnas un 
dārgas iekārtas, kas paredzētas apjomīgiem izdevumiem nelielās tirāžās, ko piedāvā Canon, HP, Kodak, 
Ricoh, Screen, Xerox u. c. ražotāji. Šāda tehnika tirgū parādījās pirms aptuveni desmit gadiem, bet plašāka 
tās izmantošana ir uzsākta samērā nesen. Rūpnieciskās digitālās drukas iekārtām ir atšķirīgs drukas 
kvalitātes līmenis, un tās paredzētas dažāda veida papīram: speciāli digitālajai drukai domātam, ofseta 
vai krītpapīram, kas arī nosaka to piemērotību dažādu iespieddarbu veikšanai. Atsevišķās iekārtās 
tiek drukāta vienkārša lieltirāžas produkcija ar mainīgiem datiem (piemēram, kvītis un maksājumu 
uzdevumi), citas – paredzētas vienkāršiem teksta izdevumiem (instrukcijām, grāmatām, mācību 
materiāliem u. c.), bet ir arī tādas, uz kurām iespējams iespiest augstas kvalitātes izdevumus.

Lielākajai daļai šo iekārtu papīrs tiek padots no ruļļiem. To ražotāji – atšķirībā no ruļļu ofseta 
iespiedmašīnu izgatavotājiem – nav parūpējušies par pēcapstrādes operāciju veikšanu. Ofseta ruļļu 
mašīnas parasti ir aprīkotas ar locīšanas iekārtu, kura nodrukāto loksni saloka burtnīcās vai vismaz 
sagriež to loksnēs. Digitālās drukas iekārtu izvadē nonāk apdrukāts papīra rullis, kurā satīta visa 
iespiestā produkcija. Ja tirāža ir liela, tad rullī būs tikai viens iespieddarbs, bet, ja vienlaikus tiek drukāti 
vairāki nelielu tirāžu darbi, tad vienā rullī var būt satīti desmiti un pat simti iespieddarbu. Tradicionālajās 
drukas tehnikās strādājošajos tas izraisa lielu neizpratni: kā gan no visa rullī satītā kopuma iespējams 
izveidot grāmatu, bukletu vai žurnālu?
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Šī uzdevuma risināšanai radītas speciālas apstrādes iekārtas, kas apdrukātos ruļļus pārvērš gatavā 
iespiedprodukcijā vai pusfabrikātos, kurus tālāk var apstrādāt uz brošēšanas un iesiešanas līnijām. 
Ražotāji piedāvā dažādus agregātus, no kuriem gluži kā no konstruktora var izveidot ražošanas 
līnijas, kas piemērotas konkrētu iespieddarbu izgatavošanai. Ar to palīdzību apdrukātos ruļļus var 
pārvērst avīzēs, žurnālos, brošūrās, grāmatās, pasta sūtījumiem paredzētos iespieddarbos un pat pret 
viltojumiem aizsargātā iespiedprodukcijā. Apskatīsim vairākus digitālās drukas pēcapstrādes iekārtu 
kompleksus.

5.6.2. BLOKA IZGATAVOŠANA NO RUĻĻA

Lai izgatavotu grāmatu, apdrukātā papīra lente jāsagriež loksnēs, jāsaloka, jāsakomplektē, jāsastiprina 
un jāievāko. Pēdējos divus procesus digitālās drukas pēcapstrādes iekārtu ražotāji parasti nepiedāvā. 
Viņu iekārtas veic papīra lentes pārveidi grāmatas blokā. Bloks var tikt sakomplektēts no atsevišķām 
lappusēm vai no salocītām burtnīcām. Pirmais variants ir vienkāršāks, bet to var izmantot tikai līmētu 
bloku izgatavošanai, otrais ir universāls, jo der gan līmētiem, gan šūtiem grāmatu blokiem.

Visas pēcapstrādes iekārtas var strādāt vai nu “līnijā” ar digitālo iespiedmašīnu, kad ir pieslēgtas tieši 
drukas iekārtas izvades mezglam, vai arī atsevišķi, līnijai apstrādājot jau pilnībā apdrukātu rulli. Ir 
iespējams arī near-line variants, kad rullis pēc iespiedmašīnas tiek satīts, bet pēc tam ievietots attinējā 
un apstrādāts, turklāt visas komandas apdrukātās papīra lentes apstrādei tiek dotas automātiski no 
iespiedmašīnas vadības pults.

Apskatīsim vienkāršu grāmatu izgatavošanas iekārtu kompleksu Roll to Stack (no ruļļa uz rīsi). Papīra 
rullis tiek ievietots ruļļu padevē, papīra lente nonāk digitālās iespiedmašīnas pieņemšanas modulī, kur 
papīra lentes buferiekārta sinhronizē drukas un apstrādes ātruma atšķirības un novērš ciršanas brīdī 
iespējamos rāvienus. Ja pēcapstrādes iekārta nav savienota ar iespiedmašīnu, papīra lente no iztinēja 
nonāk tieši ciršanas iekārtā, kas lenti vispirms pārcērt šķērsām vajadzīgajā izmērā un pēc tam gareniski 
sagriež topošās grāmatas lappusēs. Ciršanas iekārta nodrošina automātisku griešanas parametru 
maiņu pēc informācijas, kas nolasāma no svītrkoda. Nākamā ierīce – separators – sagrieztās lappuses 
izbīda šķērsvirzienā un padod uz pieņemšanas galdu komplektēšanai. Kad komplekts gatavs, izvades 
transportieris izlīdzina un izvada pusfabrikātu no līnijas tālākai apstrādei līmēšanas iekārtā, kur tas 
kļūst par gatavu grāmatu.
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Pēcapstrādes līnija var strādāt ar 570 mm platu papīra lenti ar ātrumu līdz 180 m/min. Uz tās var 
izvietot četras grāmatu plūsmas ar dažādu lappušu skaitu. Protams, veidojot grāmatas elektronisko 
maketu, šie pēcapstrādes iekārtas parametri ir atbilstoši jānorāda. Griešanas iekārtas izvadei ir 
pievienota vienkārša kasešu locīšanas iekārta, kas veido viena vai divu locījumu burtnīcas. Gatavās 
burtnīcas nonāk uz izvades transportiera. Sistēma var sagatavot burtnīcas gan šūšanai ar diegiem, gan 
līmēšanai. Šis komplekss ir samērā vienkāršs, un to ir izdevīgi izmantot lielākām tirāžām.

Ja grāmata paredzēta šūšanai ar diegiem, no apdrukātās papīra lentes jāizveido grāmatas burtnīcas. 
Šim nolūkam paredzēta līnija, kuras funkcijās ietilpst papīra lentes sagriešana loksnēs un salocīšana 
burtnīcās. Ir izstrādāta arī līnija pilnīgi automatizētai burtnīcu komplektu izgatavošanai, kas izveido 
dažāda formāta 4 vai 6 lappušu burtnīcas, kuru formātu var mainīt, neapstādinot iekārtas. Līnijas 
sastāvā ir ruļļa iztīšanas iekārta un perforators, kurš labākai locījuma izveidošanai locījuma vietā 
papīru perforē. Pēc tam lente nonāk griešanas iekārtā, kur tiek sadalīta vajadzīgā garuma loksnēs, kas 
pēc tam ar locīšanas iekārtas palīdzību tiek salocīta vai nu divos paralēlos locījumos, formējot sešu 
lappušu burtnīcas, vai vienā paralēlā locījumā, formējot četru lappušu burtnīcas.

Burtnīcu komplektēšanai tiek izmantots uzkrājējs, kurā burtnīcas noteiktā kārtībā tiek saliktas viena 
uz otras, līdz ir izveidots gatavs grāmatas komplekts. Ērtākam darbam izmantojama iekārta, kura ne 
tikai saliek burtnīcas paredzētajā kartībā, bet arī sastiprina tās ar līmes pilienu, kas neļauj blokam 
izjukt, pārvietojot to, vai nobīdīties, ievietojot līmēšanas iekārtā. Iznākot no līnijas, tiek iegūts tālākai 
apstrādei pilnībā sagatavots grāmatas bloks. Tā kā burtnīcu muguriņas ir perforētas, bloku nevar šūt 
ar diegiem. Tas jāsastiprina ar līmi, skavām vai spirāli.

Bez aprakstītajām iekārtām tiek piedāvātas arī tādas, kas ļauj lielā ātrumā izgatavot 8 lappušu burtnīcas 
šūšanai ar diegiem. Šīs iekārtas ir savietojamas arī ar citu ražotāju iekārtām, ļaujot izveidot pilnīgi 
pabeigtu ražošanas līniju grāmatu, žurnālu, katalogu u. c. iespiedprodukcijas izgatavošanai. 

5.34. attēls. Grāmatu bloku izgatavošanas līnijas kopskats 



233233

5. NODAĻA
IESPIEDDARBU APSTRĀDE (PĒCDRUKA) 5.

6.

5.35. attēls. Grāmatu bloku izgatavošanas no atsevišķām lappusēm līnija Roll-to-Stack. Piemērs 
grāmatu izgatavošanai, drukājot platumā pa trim (3-up): 1 – uzkrājējs; 2 – sadalītājs; 3 – griešana 
paralēli un perpendikulāri; 4 – buferis; 5 – iespiedmašīna; 6 – iztinējs; 7 – perpendikukārs griezums; 
8 – paralēls griezums; 9 – sadalīšana; 10 – salikšana risē un izlikšana

5.36. attēls. Grāmatu bloku izgatavošanas līnija no salocītām burtnīcām. Piemērs grāmatu komplektu 
izgatavošanai no burtnīcām, izmantojot kasešu locīšanas iekārtu, kas savienota ar līniju: 1 – kasešu 
locīšanas iekārta; 2 – griešana paralēli un perpendikulāri; 3 – buferis; 4 – iespiedmašīna; 5 – iztinējs; 
6; 7 – lokšņu pārgriešana (griezuma garums ir maināms ar sistēmas Dyna-Cut palīdzību, L1=L2); 8 – 
pirmais paralēlais locījums; 9 – otrais paralēlais locījums; 10 – izlikšana
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5.7. INDUSTRIJA 4.0 DRUKAS DARBU APSTRĀDĒ

Industrijas 4.0 koncepcija paredz visu ražošanas procesu digitalizāciju un automatizāciju. Iespieddarbu 
izgatavošanā tas nozīmē pirmsdrukas, drukas un apstrādes iekārtu integrāciju vienotā ražošanas 
sistēmā, lai nodrošinātu arvien pieaugošo pieprasījumu pēc iespiedprodukcijas individualizācijas un 
personalizācijas, ko var garantēt tikai mazu tirāžu iespieddarbu izgatavošanas pilnīga automatizācija. 
Nepārtraukta “bezkontakta” grāmatu izgatavošanas sistēma ļauj ražot grāmatas vienā eksemplārā 
bez operatora iejaukšanās un laika zaudējumiem iekārtas pārregulēšanai.

5.7.1. BEZKONTAKTA DARBA PROCESS

Sistēma iekļauj visus tipogrāfijas darba posmus. Vispirms tā nolasa topošās grāmatas parametrus 
no PDF faila un pēc tiem saformē datus, kas tiek nosūtīti uz digitālo iespiedmašīnu. Iespiešana notiek 
no ruļļu papīra, to pārveidojot par grāmatas bloku. Pēc tam grāmatas bloks un vāks tiek salīmēti un 
apgriezti ar trīsnažu griešanas iekārtu. Katras grāmatas izmērs, biezums un saturs var būt atšķirīgs. 
Piekārtošana un regulēšana notiek pilnībā automātiski. Darba procesa vadības sistēma saskaņo 
un kontrolē visus ražošanas procesus, sākot ar on-line pasūtījuma pieņemšanu un beidzot gatavā 
produkta piegādes organizēšanu klientam.

5.37. attēls. Jaunākās paaudzes digitālās drukas iekārta
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Izdevumu ražošana vienā eksemplārā (visbiežāk tās ir fotogrāmatas) ir visai sarežģīts process, un, 
lai tas būtu rentabls, tipogrāfijai īsā laikā jāizpilda ļoti daudz šādu pasūtījumu. Ar tradicionālajām 
poligrāfijas metodēm tas praktiski nav iespējams, vienīgais reālais risinājums ir nepārtraukts, datora 
vadīts, ražošanas process, kas neprasa operatora iejaukšanos (Touchless). Šveices grāmatu apstrādes 
iekārtu ražotājs Müller Martini ir radījis savu Industrijas 4.0 produktu – koncepciju Finishing 4.0 –, kuras 
pamatā ir ražošanas procesa vadības sistēma Connex, kurā iekļauta digitālās drukas mašīna, līmēšanas 
iekārta Vareo un trīsnažu griešanas iekārta InfiniTrim. Sistēma darbojas, nodrošinot grāmatu ražošanu 
vienā eksemplārā pilnīgi jaunā, automatizētā līmenī, ko var uzskatīt par revolucionāru.

Šī pieeja, kas ļauj rentabli ražot grāmatas minimālās tirāžās, ļauj izdevējiem racionāli plānot darbību. 
Vairs nav jālauza galva, cik grāmatu pasūtīt, lai to nebūtu ne par daudz, ne par maz, atkrīt vajadzība 
lielu daudzumu grāmatu uzglabāt noliktavās. “Druka pēc pasūtījuma” ne tikai ļauj izdevējiem līdz 
minimumam samazināt risku, ka grāmatas netiks izpirktas un tieši no noliktavas nonāks makulatūrā, 
bet arī rada ievērojamu dabas resursu ietaupījumu.

5.7.2. FINISHING 4.0 IDEJA

2017. gadā Müller Martini par savu Finishing 4.0 koncepciju saņēma augstu atzinību – Swiss Industry 4.0 
balvu. Žūrija uzsvēra, ka balva piešķirta, vērtējot pretendenta atbilstību četriem galvenajiem turpmāk 
uzskaitītajiem principiem.

• Nākotne ir automatizācijā, jo tieši visu ražošanas procesu automatizācija ļauj iespieddarbu 
ražošanu padarīt efektīvu. Lai arī tradicionālajā poligrāfijā ir daudz lielisku iekārtu, kas veiksmīgi un 
efektīvi veic konkrētas operācijas, tomēr ir vēl daudz rutīnas palīgdarbu, kas tiek izpildīti ar rokām 
vai primitīvām iekārtām. Šīs nesabalansētības dēļ kopējā darba efektivitāte samazinās: ražošanā 
iesaistīto darbinieku skaits ir liels, tāpēc ir iespējams pietiekami liels risks kādam kļūdīties. Müller 
Martini vadās pēc principa, ka visiem ražošanas procesiem jānotiek bez cilvēka līdzdalības. “PDF 
ievadē – grāmata izvadē” nozīmē, ka visi procesi, kas pasūtītāja sagatavoto failu pārvērš gatavā 
produkcijā, norisinās automātiski. Ražošanas līnija Vareo/InfiniTrim, ko vada sistēma Connex, tam 
ir vislabākais apliecinājums. Ideālā variantā ar laiku ir jārodas dažāda veida drukas apstrādes 
kompleksiem, kuri automatizētā režīmā izgatavos daudzveidīgu iespiedprodukciju. Šie kompleksi 
būs augsti intelektuāli, tie paši pieņems lēmumu par parametru iestatīšanu vai maiņu, un paši to 
veiks, vadoties pēc ražošanas vadības sistēmas (MIS) datiem.

• Nākotne ir komunikācijā, jo iespieddarbu izgatavošanas procesā tiek izmantots liels daudzums 
dažādu iekārtu, turklāt dažādiem produkcijas veidiem tās ir atšķirīgas. Lai nodrošinātu pilnībā 
automatizētu ražošanas procesu, visām šīm iekārtām ir jāspēj saprasties gan savstarpēji, gan 
ar galveno vadības sistēmu bez operatora starpniecības. Jau pirms 15 gadiem šim mērķim tika 
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izstrādāta iekārtu savstarpējās komunikācijas valoda JDF/JMF, tomēr vēl joprojām pasaulē ir tikai 
daži poligrāfijas uzņēmumi, kuros pilnībā tiek izmantotas tās piedāvātās iespējas, turklāt tikai 
ar nosacījumu, ka visas iekārtas ir piegādājis viens ražotājs. Taču – tāpat kā līdz šim – iekārtu 
ražotāji piedāvā milzum daudz iekārtu, kuras ne tikai nespēj apstrādāt JDF valodas komandas, 
bet kurām pat nav iespējas pieslēgties pie datu un informācijas apmaiņas tīkliem. Līdz ar to viens 
no svarīgākajiem nākotnes uzdevumiem ir visu ražošanas iekārtu savstarpējās komunikācijas 
un saziņas ar ārpasauli nodrošināšana, izmantojot tipveida komunikācijas risinājumus. Visas 
Finishing 4.0 iekārtas spēj savstarpēji sazināties, jo to nodrošina vadības un datu apmaiņas 
sistēma Connex.

• Nākotne ir mainīgumā, jo mūsdienās ar maināmu datu druku (Variable Data Printing – VDP) 
vairs nesaprot tikai adresāta vārda maiņu iespieddarbā. Mūsdienās klientam var piedāvāt 
pakalpojumu, kurā ir iekļauta informācija par daudzveidīgiem materiāliem un formātiem, 
dažādiem komplektēšanas un stiprināšanas veidiem. Vēl jo vairāk – ir iespējams pielāgot 
pasūtījuma saturu tā, lai tas pilnībā atbilstu pasūtītāja vajadzībām. Tā, piemēram, no augstskolu 
mācību grāmatas vienam studentam var izdrukāt tieši viņam vajadzīgo nodaļu, bet citam – jau 
citu; no tūrisma ceļveža var izveidot nelielu grāmatiņu ar informāciju par pilsētām, viesnīcām 
un apskates objektiem, kas cilvēkam būs noderīga konkrēta brauciena laikā, atbrīvojot to no 
nepieciešamības nēsāt līdzi smagu katalogu. Tieši tā ir variējamā jeb maināmo datu druka, ko 
spēj nodrošināt praktiski jebkura digitālā iespiedmašīna. Sarežģītāka ir iespiesto lokšņu apstrāde 
– sanešana, izdevuma bloka sagatavošana un ievākošana mīkstos vai cietos vākos. Finishing 4.0 
koncepcija nodrošina pilnībā automātisku visu minēto iespieddarbu apstrādes procesu veikšanu.

• Nākotne ir “bezkontakta” ražošanā, kas nozīmē, ka operatoram iekārta nebūs jāiestata un 
jānoregulē, nebūs jāieliek un jāizņem pusfabrikāti utt. Iespieddarbu ražošana notiks pilnīgi 
bez cilvēka iejaukšanās, vadoties pēc fleksiblas automatizētas ražošanas sistēmas principiem. 
Sistēma nodrošinās materiālu paņemšanu no noliktavas, pati tos apstrādās atbilstoši noteiktai 
programmai un nodos atpakaļ noliktavā, no kurienes to paņems nākamais ražošanas modulis. 
Šādi process turpināsies līdz brīdim, kad iespieddarbs būs gatavs. Šobrīd Müller Martini piedāvāto 
drukas un apstrādes iekārtu komplekss ir jau ļoti tuvu pilnībā automatizētai iespieddarbu 
izgatavošanai, pagaidām gan tas nodrošina tikai grāmatu ražošanu mīkstos vākos.

UZDEVUMS

6. uzdevums. Pārbaudiet sevi, atbildot uz jautājumiem par iespiedlokšņu apstrādi un grāmatu 
izgatavošanu!

1) Kādi ir loksnes sagriešanas kvalitātes kritēriji?

2) Kādi faktori ietekmē precīzu griešanu?

3) Kāpēc iespiedprodukciju lako?

4) Kādi ir lakošanas paņēmieni?
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5) Kādas ir lakošanas tehnoloģijas?

6) Kādas lakas izmanto iespieddarbu lakošanai?

7) Kādus produkcijas kvalitātes rādītājus uzlabo laminēšana?

8) Kādi ir laminēšanas paņēmieni?

9) Kādi ir reljefspiedumu veidi?

10) Kas ir nepieciešams reljefspiedumu izgatavošanai?

11) Kas veidojas pēc iespiedloksnes salocīšanas?

12) Kādi ir grāmatu bloka komplektēšanas paņēmieni?

13) Kādi ir grāmatu bloku sastiprināšanas paņēmieni?

14) Kāds ir priekšlapu galvenais uzdevums?

15) Kādi ir bloku apdares procesu varianti?
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UZDEVUMI AR RISINĀJUMIEM

1.NODAĻA

1. uzdevums. Pārbaudiet, vai lasot ir uztverts svarīgākais! 

1) Ko saprot ar jēdzienu iespiedindustrija? Kādas nozares tajā ir iesaistītas?

2) Kurš Eiropā izgudroja iespiedformu izgatavošanu no atsevišķiem salikuma elementiem 
(burtstabiņiem), kas radīja apvērsumu grāmatu iespiešanā?

3) Kuri trīs ir iespiedindustrijas prioritārie attīstības virzieni nākotnē? Nosauciet tos!

Atbilde

1) Ar jēdzienu iespiedindustrija saprot nozaru kopumu, kas ietver šādus procesus: 

• iespieddarbu producēšanu un realizāciju (izdevējdarbību);

• iespieddarbu sagatavošanu (grafikas dizainu, maketēšanu, konstruēšanu u. c.); 

• iespieddarbu izgatavošanu (poligrāfiju);

• papīra izstrādājumu (iepakojuma, etiķešu, kancelejas preču u. c.) ražošanu.

2) Johans Gūtenbergs.

3) Iespiedindustrijas prioritārākie attīstības virzieni nākotnē:

• Drukas globalizācija. Iespēja failus nosūtīt elektroniski, kā arī on-line režīmā rediģēt tekstus 
un krāsu paraugnovilkumus ir būtiski mazinājusi tipogrāfijas faktiskās atrašanās vietas 
nozīmi.

• Drukas krāsainība. Mūsdienās gandrīz visi izdevumi, sevišķi tie, kuros ir reklāmas, tiek 
drukāti krāsās.
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• Drukas digitalizācija. Procesu veicina tirāžu samazināšanās, nepieciešamība pēc 
personalizācijas, harmoniska cenas un iekārtas ražīguma attiecība.

2.NODAĻA

1. uzdevums. Paskaidrojiet, ko sauc par autorloksni, papīra loksni un izdevuma formātu!

Atbilde 

• Autorloksne – mērvienība literāra vai cita veida sacerējuma apjoma mērīšanai.

• Papīra loksne – mērvienība izdevumam nepieciešamā papīra daudzuma aprēķināšanai.

• Izdevuma formāts – izdevuma lappuses izmērs, ko mēra mm (platums × garums) pēc apgriešanas 
vai arī pēc papīra loksnes daļas.

2. uzdevums. Nosauciet grāmatu izgatavošanas procesus izdevniecībā! 

Atbilde

• Slēdz līgumu ar autoru

• Rediģē grāmatas oriģinālu

• Izvēlas ilustrācijas

• Izveido grāmatas maketu (dizainu)

• Saskaņo grāmatas maketu ar pasūtītāju

• Izvēlas materiālus grāmatas izgatavošanai

3. uzdevums. Grāmatas bloka izgatavošanai nepieciešamas desmit 84 × 60 cm formāta papīra loksnes. 
Aprēķināt, cik fizisko iespiedlokšņu jāiespiež, lai izgatavotu šādu grāmatas bloku.

Atbilde. 10 × 2 = 20 iespiedloksnes

4. uzdevums. Tipogrāfijā ir divas iespiedmašīnas ar dažādu drukas formātu. Uz vienas iespiedmašīnas 
iespiež grāmatu, kuras papīra loksnes formāts ir 60 × 90 cm, bloka apjoms16 iespiedloksnes, tirāža 
1000 eksemplāru. Uz otras iespiedmašīnas iespiež grāmatu, kuras papīra loksnes formāts ir 70 × 108 
cm, bloka apjoms12 iespiedloksnes, tirāža 1000 eksemplāru. Aprēķināt, cik nosacīto iespiedlokšņu 
iespieda uz abām iespiedmašīnām kopā; pielīdzināšanas koeficients ir 1,40.

Atbilde 
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Druka uz pirmās iespiedmašīnas:
16 × 1000 = 16000 iespiedloksnes

Nosacītās iespiedloksnes
16000 × 1 = 16000 nosacītās (uzskaites) iespiedloksnes

Druka uz otrās iespiedmašīnas:
8 × 1000 = 8000 iespiedloksnes,

Nosacītās iespiedloksnes
8000 × 1,40 = 11200 nosacītās (uzskaites) iespiedloksnes

Kopā tipogrāfijā iespiestas:
16000 + 11200 = 27200 nosacītās (uzskaites) iespiedloksnes.

5. uzdevums. Aprēķiniet, cik A1 papīra lokšņu jāsagriež, lai sagatavotu 1500 A5 formāta papīra loksnes!

Atbilde. No vienas A1 papīra loksnes var sagriezt 16 A5 papīra loksnes.

1500 : 16 = 93,75 A1 papīra loksnes, noapaļojot 94 A1 papīra loksnes.

Nepieciešamas 94 A1 papīra loksnes.

6. uzdevums. Aprēķiniet, cik A3 papīra lokšņu jāsagriež, lai sagatavotu 750 A6 formāta papīra loksnes!

Atbilde. No vienas A3 papīra loksnes var sagriezt 8 A6 papīra loksnes.

500 : 8 = 62,5 A3 papīra loksnes, noapaļojot 63 A3 papīra loksnes.

Nepieciešamas 63 A3 papīra loksnes.

7. uzdevums. Aprēķiniet papīra biezumu, ja papīra gramāža ir 75g/m2, bet papīra tilpummasa ir 1,9!

Atbilde. 75 × 1,9 = 142,5 mikroni.

Papīra biezums ir 142,5 mikroni.
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8. uzdevums. Nosauciet faktorus, kas ietekmē papīra izvēli iespieddarba izgatavošanā, un paskaidrojiet, 
kāpēc nosauktais faktors ir nozīmīgs!

Atbilde 

Nr. 
p. k.

Papīra izvēli ietekmējošie faktori
Skaidrojums, kāpēc nosauktais faktors ir nozīmīgs 
papīra izvēlē

1. Iespieddarba veids
Iespieddarba kvalitāte, lietošanas mēŗkis, estētiskās 
prasības

2. Iespiešanas tehnoloģija
Mehāniskā izturība, izturība pret mitrumu, 
iespiedkrāsas nostiprināšanās veids

3. Lietošanas ilgums, veids Skābes līmenis papīrā, mehāniskā izturība

4. Uzglabāšanas nosacījumi
Izturība pret mitrumu, temperatūras un gaismas 
iedarbību

5. Noformējums, dizains
Estētiskās prasības, iespieddarba kvalitāte, 
iespiešanas tehnoloģija

6. Iespieddarba formāts Lietotāja ērtība, iespiedmašīnu formāti.

3.NODAĻA

1. uzdevums. Raksturojiet poligrāfijā izmantojamās krāsu telpas un to nepieciešamību!

1) Uz ko balstās aditīvās (RGB) krāsu telpas modelis?

2) Uz ko balstās subtraktīvās (CMY) krāsu telpas modelis?

3) Kurā poligrāfijas ražošanas tehnoloģiskajā procesā izmanto RGB krāsu telpu; ko dara šajā 
krāsu telpā?

4) Kurā poligrāfijas ražošanas tehnoloģiskajā procesā izmanto CMY krāsu telpu; ko dara šajā 
krāsu telpā?

5) No kādām krāsām veidojas pelēko krāsu skala?
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6) Kāpēc CMY krāsu telpai iespiešanas procesā pievieno K (melno krāsu)?

7) Kas jādara ar iekārtām, kas iesaistītas pilnkrāsu drukas attēlu reproducēšanā (atveidošanā)? 

Atbilde 

1) Krāsas tiek summētas (pieskaitītas), ģenerējot krāsu telpas pamatkrāsām gaišākas krāsas. 

2) Krāsas tiek atskaitītas (atņemtas), ģenerējot par krāsu telpas pamatkrāsām tumšākas krāsas.

3) Izmanto pirmsiespiešanas procesos iespieddarbu maketu veidošanā un to sagatavošanā 
iespiešanai.

4) Izmanto iespiešanas procesos iespieddarbu iespiešanā.

5) No vienāda procentuālā daudzuma C+M+Y. 

6) Tāpēc, lai varētu iespiest tiražējamos attēlus pietiekami kontrastainus, jo CMY nevar nodrošināt 
iespiešanas procesā nepieciešamo kontrastainību.

7) Visas iekārtas, kas iesaistītas attēlu apstrādes, izvades, iespiedformu izgatavošanas un 
iespiešanas procesos, ir jākalibrē.

2.  uzdevums. Aprēķiniet, kāda attēla izšķirtspēja jāiestata datora monitoram, lai veiktu attēla 
sagatavošanu drukai, ja attēls tiks drukāts uz pārklāta papīra ar rastra liniatūru 175 lpi. 
Attēls apstrādei iesniegts ar 72 ppi.

Atbilde. Datora monitoram izšķirtspēja attēla sagatavošanai jāiestata 350 ppi.

175 × 2 = 350 ppi.

3. uzdevums. Attēla izšķirtspēja ir 350 ppi, aprēķiniet attēla lielumu megapikseļos (MP), ja attēla izmērs 
ir 105 ×148 mm.

Atbilde. Attēla 105 ×148 mm lielums MP ir 2,9 MP.

105/25,4 = 4,13 collas

148/25,4 = 5,83 collas

4,13 × 105 = 1446 ppi

5,83 × 148 = 2041 ppi

1446 × 2041 = 2 951 286 ppi = 2,9 MP
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4. uzdevums. Paskaidrojiet rastru izmantošanas nepieciešamību poligrāfijā!

1) Kas ir rastrs?

2) Kādiem mērķiem poligrāfijā kalpo rastrs?

3) Kuros poligrāfijas tehnoloģiskajos procesos rastru lieto?

4) Kādus rastrus visbiežāk lieto poligrāfijā?

5) Kāda ir lineārā (AM) rastra amplitūda, un kāda ir tā frekvence?

6) Kādi ir lineārā (AM) rastra rastrēšanas leņķi?

7) Kāpēc lineārajam (AM) rastram nepieciešami rastrēšanas leņķi?

8) Kas ir lineārā (AM) rastra liniatūra?

9) Kāda ir lineārā (AM) rastra liniatūras mērvienība?

10) Kāda ir stohastiskā (FM) rastra amplitūda, un kāda ir frekvence?

11) Kuram rastram veidojas muarē?

12) Kādas ir stohastiskā (FM) rastra priekšrocības salīdzinājumā ar lineāro (AM) rastru? 

Atbilde 

1) Rastrs poligrāfijā ir optiska sistēma, ar kura palīdzību pustoņu attēlu pārveido mikropunktu, 
mikrosvītru (rastrētā) attēlā. 

2) Rastrs ir nepārtraukta toņu atveidošanas tehnika pustoņu attēlu atveidošanai.

3) Rastru lieto iespieddarbu maketu sagatavošanas drukai un iespiešanas procesos.

4) Lineāro (AM), stohastisko (FM), hibrīdu rastru.

5) Lineārā rastra amplitūda ir mainīga (rastra punkta izmērs mainīgs), frekvence ir nemainīga 
(rastra punkti vienādi attālināti viens no otra).

6) Leņķis starp horizontāli un līniju, kuru veido rastra punkti, 
standarts Y – 0˚; C – 15˚; M – 75˚; K – 45˚.

7) Lai varētu atveidot krāsu toņus un pustoņus, veidojot no krāsu punktu rozetes drukas procesā.

8) Apgriezts attālums starp rastra punktu centriem.
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9) Lpi (Line per inch).

10) Visu punktu izmērs (amplitūda) ir vienāds, frekvence dažāda (rastra punkti brīvi stāvoši).

11) Lineārajam rastram rastra struktūras deformācijas.

12) Augstākas izšķirtspējas nodrošināšanas iespējas, attēla sīko detaļu labāka atveidošana, 
precīzāka krāsu atveidošanas iespēja, iespēja izvairīties no muarē, iespēja nodrošināt 
mīkstākas toņu gradācijas pārejas.

5. uzdevums. Nosauciet rastru veidus un to pozitīvās un negatīvās īpašības!

Atbilde

Rastra nosaukums Pozitīvās īpašības Negatīvās īpašības

Klasiskais jeb amplitūdas 
modulācijas (AM) rastrs (attālums 
starp rastra punktiem nemainīgs, 
mainās punkta izmērs).

Vienkāršs rastrēšanas 
algoritms.

Prognozējams.

Labs rastrējot toņu pārejās 
tumšākajos un gaišākajās 
attēlu vietās.

Var rasties muarē efekts

Regulārais rastra punktu 
izvietojums var traucēt 
attēla kopējo uztveri.

Stohastiskais jeb frekvences 
modulācijas (FM) rastrs (punkta 
lielums nemainās, mainās 
frekvence).

Rastra punktu izvietojums 
netraucē attēla kopējo uztveri.

Nevar rasties muarē efekts.

Sarežģīti attēlot toņu 
pārejas attēla gaišajās un 
tumšajās vietās.

Hibrīdrastrs (apvieno AM un FM 
rastrus).

Apkopo visu AM un FM rastru 
pozitīvo.

Iespējamas grūti 
atklājamas rastrēšanas 
kļūdas.
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6. uzdevums. Paskaidrojiet, kādam papīra veidam/iespiedmašīnai var izmantot nosauktos ICC profilus!

Atbilde

ICC profila veids Pielietojamība

Universālie profili Noteikta papīra veida drukāšanai dažādās iespiedmašīnās.

Daļēji pielāgotie profili Konkrēta papīra veida drukāšanai dažādās iespiedmašīnās.

Konkrētai iespiedmašīnai un 
konkrētam papīra veidam 
paredzētais profils

Konkrēta papīra veida drukāšanai konkrētā iespiedmašīnā.

100% pielāgotais profils
Konkrēta papīra veida drukāšanai uz konkrētas iespiedmašīnas, 
pielāgojot attiecīgā iespieddarba specifiskām prasībām/
attēliem.

7. uzdevums. Nosauciet četrus faktorus, kas ietekmē kvalitatīvu iespieddarba pirmsdrukas 
sagatavošanu, kas savukārt būtiski ietekmē drukas procesu un rezultātu!

Atbilde

1) Izmantojamajam papīram un iespiešanas tehnoloģijai atbilstošs izšķirtspējas līmenis ppi.;

2) Maksimālā iespējamā krāsas pārklājuma ievērošana atbilstoši izmantojamajam papīram un 
iespiešanas tehnoloģija.

3) Punkta pieauguma dot gain kompensācija.

4) Attēlu apstrāde RGB režīmā, pārveidojot to CMYK tikai apstrādes procesa pēdējā solī.
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8. uzdevums. Nosauciet būtiskākos krāsu vadības un darbu plūsmas mainīgos parametrus!

Atbilde

Krāsu vadības un darbu plūsmas 
mainīgie parametri

Krāsu vadības un darbu plūsmas mainīgo parametru 
raksturojums

Attēla un izmantojamā papīra veids.
ISO 12647 standarts, krāsu vadības rīki – kompensācijas 
līknes vai ICC profili.

9. uzdevums. Pārbaudiet, vai, lasot par iespiedformu izgatavošanu, ir uztverts svarīgākais! 

1) Kādas krāsu telpas izmanto iespieddarbu maketu sagatavošanas un reproducēšanas procesos?

2) Kādos failos jāsaglabā drukas darbu maketi?

3) Kas notiek rastrēšanas procesā?

4) Kādēļ dot gain ir jākontrolē?

5) Ko nodrošina ICC profili attēlu atveidošanas procesā?

6) Ar kādu mērķi notiek attēla krāsu pārveide (konvertēšana) no RBG krāsu telpas uz CMYK krāsu 
telpu?

7) Kāds ir pieļaujamais kopējais krāsu pārklājums, drukājot uz nepārklāta papīra?

Atbilde

1) CieLab, RGB un CMY krāsu telpas.

2) PDF formāta failos. 

3) Rastrēšanas procesā pustoņu attēls tiek pārveidots punktu rastrā.

4) Lai novērstu rastra punkta pieaugumu dažādos iespiedprocesa posmos.

5) ICC profili palīdz attēlus atveidot vienādās krāsās jebkurā izvadierīcē vai informācijas nesējā - 
monitorā, krāsu novilkumā vai galarezultātā uz papīra.

6) Krāsu pārveidošana no RGB uz CMY krāsu telpu notiek, lai attēla failu pārveidotu pilnkrāsu 
(CMYK) dalījumā iespiešanai.

7) Drukājot uz nepārklāta papīra, pieļaujamais krāsu pārklājums ir 300–320%.
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10. uzdevums. Paskaidrojie rastra punkta pieauguma mērīšanas un izvērtēšanas nozīmi iespieddarba 
drukāšanā!

1) Kas ir dot gain?

2) Kādi trīs rādītāji nosaka dot gain standartu? 

3) Ar kādu mērierīci mēra dot gain?

4) Kādi faktori ietekmē dot gain pieaugumu iespiešanas procesā? 

5) Vai no dot gain pieauguma iespieddarba iespiešanas procesā var izvairīties? 

6) Kāds dot gain pieaugums jānodrošina iespiešanas procesā? 

Atbilde

1) Oriģināla optiskā blīvuma pieaugums poligrāfiskās reproducēšanas procesā. 

2) Rastra punkta izmaiņas, izgatavojot iespiedformu.
Krāsas slāņa izplūšana spiediena ietekmē iespiešanas procesā.
Optiskā blīvuma palielināšanās, ko rada krāsas slāņa biezums. 

3) Ar densitometru, spektrometru, spektrodensitometru.

4) Iespiedmašīnas tips.
Papīra veids (nepārklāts, krītots, avīžu).
Iespiedkrāsas īpašības (viskozitāte, plastiskums).
Iespiedmašīnas iespiedaparāta tehniskais stāvoklis. 

5) Nevar izvairīties.

6) Stabils, nemainīgs visā tirāžā.

11. uzdevums. Paskaidrojiet iespiedformu nepieciešamību iespieddarba drukas procesa laikā, 
raksturojiet to veidus!

1) Kādas iespiedformu izgatavošanas tehnoloģijas lieto nozarē?

2) Kādā tehnoloģiskā procesa realizēšanai nepieciešama iespiedforma, ko nodrošina 
iespiedforma?

3) Kas ir iespiedforma, no kādiem elementiem tā sastāv?
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4) Kas ir iespiežamie elementi?

5) Kas ir neiespiežamie elementi?

6) Kas ir iespiedformas tirāžas izturība?

7) Kā iedala iespiešanas tehnoloģijas pēc iespiežamo un neiespiežamo elementu izvietojuma uz 
iespiedformas?

8) Ar kā palīdzību informācija no iespiedformas tiek pārnesta uz iespiežamās virsmas?

9) Kādas īpašības ir ofseta iespiedformas iespiežamajiem elementiem?

10) Kādas īpašības ir ofseta iespiedformas neiespiežamajiem elementiem?

Atbilde

1) Analogo un CtP tehnoloģiju.

2) Iespiedforma ir nepieciešama iespiešanas procesa realizēšanai, iespiedforma nodrošina 
iespiešanas procesa realizēšanu.

3) Iespiedforma ir iespieddarba maketa pirmā kopija, kas sadalīta iespiežamajos elementos un 
starpelementos.

4) Iespiežamie elementi ir informācijas nesēji, kas ar iespiedkrāsas palīdzību pārnes informāciju 
no iespiedformas uz apdrukājamā materiāla.

5) Neiespiežamie elementi ir balto laukumu veidotāji.

6) Tirāžas izturība ir kvalitatīvo novilkumu skaits, ko var iespiest no vienas iespiedformas vai 
iespiedformu komplekta.

7) Augstspiede, fleksogrāfijas, gludspieduma, dobspieduma, sietspiedes iespiedtehnoloģijas.

8) Ar iespiedkrāsas palīdzību.

9) Ofseta iespiedformas iespiežamie elementi ir oleofili (eļļainas vielas pieņemoši). 

10) Ofseta iespiedformas neiespiežamie elementi ir hidrofili (ūdeni, mitrināmo šķīdumu 
pieņemoši).
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12. uzdevums. Raksturojiet CtP tehnoloģiju un tās izmantojumu! 
Ar ko atšķiras CtP iespiedformu izgatavošanas tehnoloģija no analogās tehnoloģijas?

Atbilde

CtP iespiedformu izgatavošanas tehnoloģija no analogas atšķiras ar to, ka, realizējot CtP tehnoloģiju, 
nav jāizgatavo fotoformas.

• Augsts rastra punkta asums.

• Precīzs attēla gradāciju diapazona atveidojums.

• Mazāks rastra punkta pieaugums reproducēšanas procesā.

• Īss iespiedformu izgatavošanas laiks.

4.NODAĻA

1. uzdevums. Nosauciet iespiedkrāsu iespiedtehniskās īpašības!

Atbilde

• Sabiezēšana miera stāvoklī.

• Nostiprināšanās uz papīra.

• Precīza attēlu atveidošanas spēja.

• Pielipšanas spēja.

• Krāsas plēvītes veidošanās uz novilkuma.

• Pārneses spēja uz apdrukājamām virsmām.

2. uzdevums. Nosauciet iespiešanas tehnoloģijas, kurās iespiežamie elementi uz iespiedformas atrodas 
augstāk par neiespiežamajiem elementiem!

Atbilde

• Tradicionālā augstspiede. 

• Fleksogrāfija.
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3. uzdevums. Nosauciet defektu veidam raksturīgo! 

Atbilde

Mehāniskie defekti
Maina drukas attēla elementu grafiku, fizisko formu vai 
neatveido tās atsevišķas daļas.

Strukturālie defekti
Bojā nodrukātā attēla struktūru - nodrukāto elementu 
savstarpējo izvietojumu un mijiedarbību.

Optiskie defekti
Saistīti ar krāsas atveidošanas neprecizitātēm, ieskaitot pelēko 
toņu atveidojumu.

Tehnoloģiskā procesa defekti
Līdzīgi kā optiskie, bet izraisa kopējā tehnoloģiskā procesa 
neievērošana.

Grafiskie defekti Līdzīgs kā optiskie, maina drukas attēla elementu grafiku.

Gradācijas defekti
Maina pustoņu ilustrācijas gradāciju uz attēla vai nodrukātās 
iespiedloksnes gradāciju kopumā.

4.  uzdevums. Pārbaudiet, vai, lasot par iespiešanas procesa kvalitāti un tās kontroli, ir uztverts 
svarīgākais.

1) Kā darbojas densitometrs?

2) Kādiem mērķiem poligrāfijas nozarē lieto spektrofotometru?

3) Kādiem mērķiem poligrāfijas nozarē lieto spektrodensitometru?

4) Kurās attēla zonās rastra punkts izplūst visvairāk?

5) Kādi parametri raksturo iespiedkrāsu?

6) Kādas ir digitālās drukas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām iespiedtehnoloģijām?

7) Kāds ir strūkldrukas Inkjet darbības princips?

Atbilde

1) Ar densitometru mēra atstarotas vai cauri paraugam izejošas gaismas 
daudzumu un aprēķina optisko blīvumu. Ir divu veidu densitometri: 
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• darbam caurejošā gaismā;

• darbam atstarotā gaismā.

2) Spektrofotometrā redzamais spektrs sadalās daudzās zonās, un starojuma intensitāti mēra 
katrā no tām. Poligrāfijā spektrofotometrus lieto galda izdevniecības sistēmu kalibrēšanai, kā 
arī krāsu un papīra gaismas filtru izstrādāšanā. 

3) Spektrodensitometrs ir spektrofotometrs ar paplašinātām aprēķinu iespējām, kas var noteikt 
parauga atstarošanas (vai caurlaišanas) spektru lielā zonu apjomā un izskaitļot optisko 
blīvumu paplašinātos viļņu garumu intervālos. Šo iekārtu izmanto piemērotu krāsu jaukšanai 
un kontrolei pirmsdrukas un drukas procesā, kā arī kolorimetrijas un testēšanas laboratorijā.

4) Visvairāk rastra punkti izplūst tieši attēla pustoņu daļā. 

5) Iespiedkrāsas nostiprināšanās veids uz apdrukājamā materiāla virsmas, segtspēja, viskozitāte, 
precīza attēla atveidošanas spēja, noturība pret šķīdinātājiem, krāstonis, gaismas noturība u.c.

6) Digitālās drukas priekšrocība ir operativitāte, ekonomisks izdevīgums, drukājot mazas tirāžas, 
personalizācijas iespējas.

7) Digitālās strūkldrukas (Inkjet) tehnoloģijā šķidra krāsa tiek izsmidzināta uz papīra pilienu veidā 
un līdzīgi tam, kā tas notiek ofseta tehnoloģijā, veido punktus. 

5. uzdevums. Nosauciet trīs digitālās drukas Inkjet priekšrocības!

Atbilde

1) Iespieddarbu personalizācijas iespēja

2) Operativitāte

3) Nestandarta izmēru un materiālu izmantošanas iespējas

6. uzdevums. Pārliecinieties, vai jums ir izpratne par nākotnes tehnoloģijām poligrāfijā!

1) Kāpēc mūsdienās iespiedformu izgatavošanas procesā ir radusies vajadzība pēc augstas 
liniatūras izvades iekārtām, līdzšinējās 2400/2540 dpi vietā izmantojot 4800/5080 dpi 
izšķirtspēju?

2) Kādi risinājumi tiek piedāvāti iespiedformu izgatavošanas procesa paātrināšanai? 
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3) Kādas ir iespiedformu izgatavošanas procesa uzraudzības nākotnes tendences?

4) Kāda drukas tehnoloģija pēdējos gados strauji ienāk Latvijas poligrāfijas nozarē? 

5) Kādi tehnoloģiski ierobežojumi jāatrisina, realizējot Inkjet digitālās strūklu drukas tehnoloģiju?

6) Ko nodrošina Stream tehnoloģija?

7) Ar ko UltraStream tehnoloģija atšķiras no Stream tehnoloģijas?

8) Kādi ir ruļļu digitālās drukas iespiedprodukcijas automatizētās apstrādes modeļi? 

9) Kas vada SigmaLine II digitālās pēcapstrādes moduļu līnijas kompleksu?

10) Kādi grāmatu apstrādes moduļi ietilpst SigmaLine II līnijas kompleksā?

11) Kādas problēmas jārisina digitāli drukāto grāmatu šūto bloku izgatavošanā?

12) Ko paredz Industrijas 4.0 koncepcija?

13) Ko paredz Finishing 4.0 ideja?

Atbilde

1) Tāpēc, ka tipogrāfijām nākas veikt pasūtījumus, kas prasa dubulto rastra liniatūru, farmācijas 
produktu, kosmētikas un parfimērijas iepakojuma apdrukai ir nepieciešami aizsargātas drukas 
tehnoloģijas elementi (mikroteksts, smalkas līnijas).

2) “Divgalvu” eksponēšanas sistēma, četrkasešu padeves iekārta, kas var padot 480 iespiedplates 
(4 × 120) četros dažādos formātos un kas CtP padara pilnīgi automātisku un augstražīgu.

3) Kontrole no attāluma, operators sagatavo failus iespiedformu izgatavošanai, izveido darbu 
rindu un atstāj iekārtu, CtP iekārta automātiski izvada iespiedformas bez uzraudzības.

4) Digitālā druka, tonera druka un digitālā ruļļu strūklu druka Inkjet.

5) Tintes piliena veidošanas sprauslas darbības stabilitāte.

• Tintes piliena “tīrība”.

• Tintes piliena garantētā lidojuma attālums.

• Tintes piliena veidošanās ātrums.

6) Augstu drukas ātrumu un kvalitāti.
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• Vienkāršību.

• Ērtumu.

• Zemu pašizmaksu.

• Stabilus, vienāda izmēra apaļas formas tintes pilienus.

7) UltraStream tehnoloģijā tintes pilieni veidojas ievērojami mazāki, kas dod iespēju iespiest 
mazākas bieznes tekstus, smalkākas līnijas un iegūt piesātinātākus krāstoņus. 

8) Of-line modelī digitālas drukas iespiedmašīna strādā pēc principa – no ruļļa uz rulli. In-line 
modelī apdrukātā papīra lente nonāk tieši pēcapstrādes modulī, kur tiek apstrādāta atbilstoši 
iestatītajiem pēcapstrādes parametriem. Near-line modelī iespiedmašīna un pēcapstrādes 
komplekss savā starpā fiziski nav saistīti.

9) Drukas un pēcapstrādes procesus vada sistēmas Connex speciāla versija.

10) SigmaLine II līnijas kompleksā:

• SigmaFolder, locīšanas modulis,

• SigmaStitcher, skavošanas modulis,

• SigmaCollator, bloku komplektēšanas modulis,

• SigmaBinder, bezšuvuma sastiprināšanas iekārtas modulis,

• SigmaTower, atdzesēšanas stacijas modulis,

• SigmaTrimmer, bloku apgriešanas modulis.

11) Jāizgatavo burtnīcas ar pietiekamu lappušu skaitu, šo uzdevumu var risināt ar automatizēto 
līniju Digital Sewing Line, kurā ietilpst automātiskā diegu šujmašīna Smyth F145 ar moduļiem: 

• pneimatisko plakanrīses pašpielicēju;

• divu kasešu locīšanas iekārtu 4, 6 un 8 lpp. burtnīcu iegūšanai;

• ielikšanas un komplektēšanas sekciju;

• nažu locītāju;

• diegu šujmašīnas transportieri.



254254

12) Industrijas 4.0 koncepcija ir nepārtraukta “bezkontakta” grāmatu izgatavošanas sistēma, 
kas ļauj ražot grāmatas vienā eksemplārā bez operatora iejaukšanās un laika zaudējumiem 
iekārtas pārregulēšanai.

13) Visu ražošanas procesu automatizāciju, principu “PDF ievadē – grāmata izvadē”. 
Iekārtu savstarpējās komunikācijas valodu JDF/JMF. 
Iespēju mainīt saturu tā, lai tas pilnībā atbilstu pasūtītāja vajadzībām. 
“Bezkontakta” ražošanu, kurā iespieddarbu ražošana notiks bez cilvēka iejaukšanās, vadoties 
pēc automatizētas ražošanas sistēmas principiem.

5.NODAĻA

1. uzdevums. Nosauciet iespiedlokšņu mehāniskās apstrādes procesus!

Atbilde

1) Apgriešana, sagriešana

2) Rievošana

3) Perforēšana

4) Locīšana

2. uzdevums. Nosakiet, cik locījumu burtnīcas ir attēlotas zīmējumā 
un cik lapu/lappušu ir katrā burtnīcā!

Atbilde

Burtnīcas 
numurs

Burtnīcas 
locījumu skaits

Lapu/lappušu skaits 
burtnīcā

Burtnīca Nr. 1 Viens locījums 2 lapas / 4 lappuses

Burtnīca Nr. 2 Divi locījumi 4 lapas / 8 lappuses

Burtnīca Nr. 3 Trīs locījumi 8 lapas / 16 lappuses
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3. uzdevums. Grāmatas bloks sastāv no 14 triju locījumu burtnīcām, bloks komplektēts sanesumā. 
Lūdzu, aprēķiniet, cik lappušu būs šajā grāmatas blokā!

Atbilde. Trīs locījumu burtnīca sastāv no 16 lappusēm.

16 × 14 = 224 lappuses

Blokā būs 224 lappuses.

4. uzdevums. Salokiet 11 papīra loksnes divos locījumos, sakomplektējiet bloku no šīm burtnīcām 
ielikumā un sanumurējiet šī grāmatas bloka lappuses!

Atbilde. Divu locījumu burtnīca sastāv no 8 lappusēm, salokot 11 lappuses divos locījumos, izveidosies 
11 divu locījumu burtnīcas.

Blokā būs 88 lappuses.

5. uzdevums. Nosakiet grāmatas bloka komplektējuma defektus un to rašanās cēloņus!

Atbilde 

Bloka 
numurs

Bloka komplektēšanas 
kvalitāte/defekts

Defekta rašanās cēlonis

Nr. 1 Pareizā secībā 
sakomplektēts bloks

Defekta nav

Nr. 2 Dubultburtnīcas Komplektētāja vai pašpielicēja kļūda, ievietojot 
divas vienādas burtnīcas
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Bloka 
numurs

Bloka komplektēšanas 
kvalitāte/defekts

Defekta rašanās cēlonis

Nr. 3 Trūkstošas burtnīcas Komplektētāja vai pašpielicēja kļūda, neievietojot 
kādas no burtnīcām.

Nr. 4 Nepareizi ievietotas 
burtnīcas

Komplektētāja vai pašpielicēja kļūda, sajaucot 
ievietojamo burtnīcu secību.

6. uzdevums. Pārbaudiet sevi, atbildot uz jautājumiem par iespiedlokšņu apstrādi un grāmatu 
izgatavošanu!

1) Kādi ir loksnes sagriešanas kvalitātes kritēriji?

2) Kādi faktori ietekmē precīzu griešanu?

3) Kāpēc iespiedprodukciju lako?

4) Kādi ir lakošanas paņēmieni?

5) Kādas ir lakošanas tehnoloģijas?

6) Kādas lakas izmanto iespieddarbu lakošanai?

7) Kādus produkcijas kvalitātes rādītājus uzlabo laminēšana?

8) Kādi ir laminēšanas paņēmieni?

9) Kādi ir reljefspiedumu veidi?

10) Kas ir nepieciešams reljefspiedumu izgatavošanai?

11) Kas veidojas pēc iespiedloksnes salocīšanas?

12) Kādi ir grāmatu bloka komplektēšanas paņēmieni?

13) Kādi ir grāmatu bloku sastiprināšanas paņēmieni?

14) Kāds ir priekšlapu galvenais uzdevums?

15) Kādi ir bloku apdares procesu varianti?
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Atbilde

1) Loksnes un tās daļu platumam un garumam jāatbilst maketā norādītajiem izmēriem 
(pieļaujamā nesakritība ± 1 mm).

Novirze nedrīkst būt lielāka par 1 mm uz metru.

Griezuma plaknei jābūt gludai, ar nesalipušām lokšņu apmalēm.

Rīses apakšējām loksnēm jābūt pilnībā sagrieztām, to apmalēm – gludām, bez bārkstiņām.

2) Viennaža griežamās mašīnas uzstādīšanas kvalitāte. 

Naža materiāls. Cietkausējuma nažu asmens nodrošina lielāku griešanas precizitāti un ilgāku 
kalpošanas laiku. 

Naža asināšanas forma, know-how tehnoloģija – divkārša taisnvirziena uzasināšana.

Naža asināšanas leņķis, optimālais asināšanas leņķis no 16º līdz 24º. 

3) Lai uzlabotu iespieddarba mehānisko izturību, uzlabotu iespieddarba izskatu.

Lai paaugstinātu novilkuma izturību pret nobružāšanos.

Lai padarīto nodrukāto iespiedloksni spilgtāku, kontrastaināku.

Lai mainītu iespiedloksnes optiskās īpašības, padarītu to vai nu matētu, vai spožu.

4) Pilna klājuma (vispārējā) lakošana, lakas kārta tiek uznesta pilnīgi visai novilkuma virsmai.

Nepilna klājuma (fragmentārā) lakošana, ar laku tiek pārklāti tikai atsevišķi novilkuma elementi 
vai atsevišķas tā daļas.

5) Iespiedmašīnā vienā laidienā (in line), laku uzklājot tūlīt pēc krāsas.

Ar speciālām lakošanas iekārtām uz iepriekš nodrukātas iespiedprodukcijas (of line).

6) Dispersijas lakas, kas izgatavotas uz ūdens bāzes (ūdenī šķīstošas lakas).

Ultravioleto staru (UV) iedarbībā sacietējošas lakas.

Lakas uz gaistošu šķīdinātāju bāzes (spirta lakas).

Lakas uz eļļas bāzes, kas polimerizējas oksidējoties (ofseta lakas).

Aromatizētās lakas.
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Metalizētās lakas. 

Perlamutra lakas.

Blistera lakas.

7) Mehānisko izturību.

Aizsargā no mitruma, ķīmisko vielu iedarbības.

Aizsargā no UV staru iedarbības.

Maina iespieddarba optiskās īpašības.

8) Aukstais paņēmiens.

Karstais paņēmiens.

9) Zeltīšana.

Cilojums.

Dobojums, blints.

Skulpturālais spiedums, kongrīvs.

10) Klišeja vai spiedogs (puansons) ar reljefu attēlu un kontrspiedogs (matrica) ar spiedoga 
spoguļattēlu, karstspiedes iekārta, zeltīšanai – folija.

11) Burtnīca grāmatas bloka komplektēšanai.

12) Ielikumā (burtnīca burtnīcā).

Sanesumā (burtnīca pie burtnīcas).

13) Šūts stiprinājums.

Līmēts stiprinājums.

Poliuretāna līmes stiprinājums.

Dispersijas līmes stiprinājums.

Stiprinājums ar spirāli.

Ķemmītes tipa stiprinājums ar spirāli.

Skavots stiprinājums.
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14) Priekšlapu galvenais uzdevums ir nodrošināt izdevuma kalpošanas ilgumu, grāmatas bloka un 
vāka savienojuma izturību.

15) Izšķir trīs bloka apdares variantus:

pilno;

nepilno;

minimālo.
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TABULU SARAKSTS

1. 2.1. tabula. Papīra struktūras un iespiedkrāsu nostiprināšanās atšķirības dažāda veida papīram

2. 2.2. tabula. Krītpapīra veidi

3. 2.3. tabula. Krītpapīra raksturlielumi

4. 2.4. tabula. Rastra liniatūra atkarībā no papīra veida

5. 2.5. tabula. A formātu rindas apgrieztie un neapgrieztie DIN formāti

6. 2.6. tabula. Papīra formāti: B un C rindas apgrieztie DIN formāti

7. 3.1. tabula. CtP sistēmu priekšrocības un trūkumi

8. 3.2. tabula. Fotopolimēru iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība

9. 3.3. tabula. Formu plašu ar sudraba halogenīdu iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā 
secība

10. 3.4. tabula. Formu plašu ar hibrīdslāņiem iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība

11. 3.5.tabula. Dažāda veida termojutīgo plašu iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība

12. 3.6. tabula. Fleksogrāfijas iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība

13. 3.7. tabula. Dobspieduma iespiedformu izgatavošanas tehnoloģiskā secība

14. 4.1. tabula. Iespiedkrāsu īpašības atkarībā no iespiešanas tehnoloģijas

15. 4.2. tabula. Krāsas optiskais blīvums (densitāte) pilnam tonim dažāda pārklājuma papīra 
virsmām
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16. 4.3. tabula. Ieteicamās vērtības pelēkā balansa rastra nosacītā laukumu elementu kontrolei 
(Snos%) (standarts ISO 12647-2)

17. 4.4. tabula. Pieļaujamie rastra punkta palielinājuma rādītāji (dot gain) lokšņu iespiedmašīnām

18. 5.1. tabula. Dažāda veida laku cietais atlikums

19. 5.2. tabula. Līmju īpašības
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