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I. ZAKRES DOKUMENTU:

Dokument okre#la wymagania techniczne materia!ów dostarczanych do Przedsi$biorstwa 
Poligra" cznego HAKUS, ogólne standardy jako#ci wyrobów produkowanych przez Drukarni$, 
kontrolowane parametry jako#ciowe jak równie% kryteria ich akceptacji.

II. PODSTAWOWE DEFINICJE

Materia"y wzorcowe – materia!y s!u%&ce jako wzorzec barw w procesie drukowania. Materia!em 
wzorcowym mo%e by' sk!adka zaakceptowana przez klienta lub certy" kowany proof kontraktowy. 
Materia!em wzorcowym moze byc równiez niecerty" kowany proof lub druk z wcze#niejszej edycji, 
ale barwa na takim wzorcu traktowana jest jako pogl&dowa.

Proof kontraktowy – materia! wzorcowy wiernie symulujacy rzeczywisty efekt procesu drukowania 
dana technika drukowania. Podstawa uznania proofa za proof kontraktowy jest jego certy" kacja.

Certy! kacja proofa – proces kontroli poprawno#ci wykonania proofa, polegajacy na okre#leniu 
ró%nicy barwy pomiedzy warto#ciami pomierzonymi na polach paska kontrolnego zamieszczonego 
na proo" e, a wartosciami docelowymi. Warto#ci docelowe okre#lane s& na podstawie pro" lu ICC, 
z którym wykonywany jest proof. Certy" kacja proofa mo%e si$ odbywa' u klienta lub w drukarni.

Certy! kowany proof – proof z za!&czonymi wynikami pomiaru ró%nicy barw (E. Przy czym 
ró%nica barw nie mo%e przekracza' granicy tolerancji okre#lonej w Podstawowych Normach 
Jako#ciowych.

Pro! l ICC – plik cyfrowy zawieraj&cy charakterystyk$ barwn& danego urz&dzenia. Pro" l ten jest 
zgodny z wymaganiami okre#lonymi przez Specy" kacj$ ICC.

Rozdzielnik – dokument w formie tabeli zawieraj&cy informacje, dotyczace sposobu przygoto-
wania wysy!ki poszczególnych partii nak!adu, uwzgl$dniaj&cy ilo#ci (standard paczki, palety, ilo#' 
palet), wersje wydania, adresy dostawy, sposób sortowania, pakowania i oznaczenia nak!adów.

Kolumna – obszar zadruku strony. Wyró%nic mo%na np. kolumny jedno-, dwu- lub wielo!amowe.

Montaz kolumnowy – !aczenie materia!ów reklamowych i redakcyjnych w jedn& kolumn$.

Trim box – jest to obszar zde" niowany w formacie PDF, który okre#la format strony netto (po 
wydrukowaniu i obci$ciu). Dokument dostarczony do Drukarni musi posiada' zde" niowany trim box. 
Ustawienie trim box’u mo%e by' sprawdzone w programie Adobe Acrobat Professional.

Spad – obszar gra" ki wychodz&cy poza linie ci$cia de" niuj&ca format strony netto. Brak spadu 
powoduje powstawanie b!edów w trakcie operacji introligatorskich.

Ok"adka w"asna – ok!adka drukowana razem ze stronicami #rodkowymi publikacji na 
jednym arkuszu drukarskim. Zewn$trzne stronice sk!adki stanowi& ok!adk$. W procesie oprawy 
introligatorskiej nie wystepuje proces podawania ok!adki, gdyz jest ona zawarta w jednej 
z oprawianych sk!adek.
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIA$ÓW DO DRUKU

1. Sposób przygotowania i&dostarczania materia"ów cyfrowych

1.1.  Materia!y cyfrowe mo%na dostarcza' przy u%yciu protoko!u FTP (File Transfer Protocol) 
na wskazany serwer: ftp.hakus.home.pl 
W!a#ciwa lokalizacja oraz dane umo%liwiaj&ce dost$p do serwera – login (nazwa u%ytkownika) 
i has!o s& przekazywane przez Technologa obs!uguj&cego Pa)stwa Wydawnictwo.
Materia!y cyfrowe mo%na równie% dostarcza' na najpopularniejszych no#nikach danych 
cyfrowych formatowanych na systemach PC lub Mac (CD-ROM lub DVD).
Drukarnia nie pobiera plików z serwera Klienta, jak równie% wyklucza mo%liwo#' przesy!ania 
plików poczt& elektroniczn& (e-mail).

1.2.  Strony powinny by' przygotowane w postaci plików:
• Postscript level 1, 2 lub 3 (separowane lub kompozytowe)
• PDF 1.2, 1.3, 1.4  (separowane lub kompozytowe)
• PDF/X-1a:2001
• PDF 1.5 (separowane lub kompozytowe; pliki nie mog& posiada' warstw i kompresji JPEG 2000)
Drukarnia zaleca pliki kompozytowe. Przygotowane w skali 1:1 i orientacji: Portret. Dopuszczalne 
jest stosowanie zarówno plików kompozytowych jak i separowanych w tej samej publikacji. 
Dla ka%dej ze stron nale%y generowa' oddzielny plik. Równie% w przypadku rozk!adówek 
nale%y tworzy' oddzielne pliki dla lewej i prawej strony.

1.3.  Monta% kolumnowy reklam powinien by' wykonany przez redakcje.
W przypadku gdy poszczególne z kolumn redakcyjnych lub reklamowych sa przygotowane
w innym formacie ni% zamówiony, konieczne jest do!&czenie makiety z dok!adnym okre#leniem 
po!o%enia kolumny, wielko#ci procentowej skalowania i sposobu skalowania (proporcjonalne, 
czy nieproporcjonalne).

 Rozdzielczo#' zdj$' zawartych w plikach cyfrowych

 Minimalna  Optymalna  Najwy%sza
 250 dpi  300 dpi  450 dpi

  Drukarnia dokona zmniejszenia rozdzielczo#ci wszystkich obrazów kolorowych i grayscale, 
o rozdzielczo#ci wy%szej ni% 450 dpi do rozdzielczo#ci 300 dpi. 
Przys!anie gra" ki o ni%szej rozdzielczo#ci ni% minimalna oznacza akceptacj$ na obni%enie 
jako#ci reprodukcji danego zdj$cia.

1.4. Rozdzielczo#' obrazów 1 bitowych nie powinna przekraczac 2540 dpi.

1.5. Elementy gra" czne strony nie mog& zawiera' do!&czonych pro" li (brak zatagowanych pro" li).

1.6.  Elementy gra" czne strony nie mog& zawiera' do!&czonych komentarzy OPI (Open Prepress 
Interface).

1.7.  Niedozwolone jest umieszczanie w plikach elementów copy-dot bez wcze#niejszych ustale) 
z Drukarnia.
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1.8.   Przed wys!aniem materia!ów do Drukarni zalecane jest sprawdzenie plików odpowiednim 
programem, np. Enfocus PitStop lub Adobe Acrobat od wersji 6.0 w celu wykrycia najcze#ciej 
pojawiajacych sie b!edów.

1.9.   Za termin dostarczenia materia!ów cyfrowych uwa%a sie czas dostarczenia kompletnych, 
nie wymagaj&cych poprawy materia!ów.

1.10.   Niedotrzymanie terminu dostarczenia materia!ów cyfrowych mo%e spowodowa' opó*nienie 
ekspedycji gotowego produktu, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno#ci.

2. Generowanie plików

2.1.   Drukarnia zaleca pliki kompozytowe PDF genrowane przez eksport z aplikacji Adobe lub 
QuarkXpress, b&d* powsta!e w wyniku konwersji plików PS przy u%yciu Adobe Acrobat 
Distiler od wersji 5.0. wed!ug instrukcji dost$pnych pod adresem:

2.2.   W przypadku w&tpliwo#ci prosimy o przes!anie plików próbnych i kontakt z Technologiem. 

2.3.  W przypadku rozpoczecia wspó!pracy przys!anie plików próbnych jest obligatoryjne.

3. Stosowane ustawienia parametrów naswietlania CtP

3.1.  Domyslnie drukarnia stosuje nastepujace parametry:
 Raster klasyczny: 
 • K&ty rastra stosowane w drukarni wynosz& odpowiednio: C - 112,5º, M - 172,5º, Y - 37,5º, K-52,5º 
 • Rozdzielczo#' na#wietlania 2540 dpi
 • Liniatura jest zale%na od jako#ci papieru od 133–200 lpi
 • Kszta!t eliptyczny
 • Raster stochastyczny
 • Wielko#' plamki 20 µm.

3.2. Zastosowanie rastra o innych parametrach powinno by' wcze#niej uzgodnione z Technologiem.
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4. Nazewnictwo plików

4.1. Wszystkie pliki dostarczane do drukarni powinny by' nazwane wg nastepuj&cych schematów:

 +rodek publikacji (wk!ad), publikacja z ok!adk& w!asn& (patrz s!ownik str. 3):

  nnn_KOD_ww_v1_spot_a.ext

 gdzie:  nnn – numer kolumny w&publikacji (np. 001, 002),
KOD – kod tytu!u (np. POL – Polityka),
ww – numer wydania (np. 04),
v1 – mutacja pliku, zastosowac, jezeli dany plik ma kilka wersji np. jezykowych, cenowych 
itd. kazda kolejna mutacje pliku nalezy oznaczyc kolejnymi cyframi (np. v1, v2, itd.),
spot – zastosowanie koloru specjalnego, uzyc, jezeli w&pliku zastosowano kolory 
inne niz CMYK, 
a – wersja pliku, uzyc, jezeli zachodzi koniecznosc zes!ania poprawki pliku nalezy, 
tak oznaczyc kolejne poprawione wersje (np. b, c, itd.),
ext – rozszerzenie pliku (np. PDF, PS).

 Przyk!ad:  001_POL_04.pdf  pierwsza stronica publikacji (ok!adka w!asna)
   003_POL_04_a.pdf  pierwsza poprawka pliku z kolumny trzeciej
   004_POL_04.pdf  plik z kolumny czwartej
   005_POL_04_spot_b.pdf   druga poprawka pliku z kolumny pi&tej, 

kolumna zawiera kolor dodatkowy

 Ok!adki:

   nnn_cover_KOD_ww_v1_spot_a.ext

 gdzie:   cover – oznaczenie mówi&ce, %e plik zawiera ok!adk$ ang. cover (nie stosowa' 
w przypadku ok!adek w!asnych),
nnn – kolejny numer stronicy ok!adki (np. 001_cover…, 002_cover…, 003_cover…)
… – pozosta!e oznaczenia jak wyzej.

 Przyk!ad:  001_cover_POL_04_spot_a.pdf  pierwsza poprawka pliku pierwszej stronicy
    ok!adki, ok!adka zawiera kolor dodatkowy
    002_cover_POL_04.pdf plik  na stronice druga ok!adki
   003_cover_POL_04_b.pdf  druga poprawka pliku na stronice trzeci& ok!adki

4.2.   W przypadku nie zastosowania si$ do schematu nazewnictwa plików Drukarnia ma prawo 
obcia%yc klienta dodatkowymi kosztami poniesionymi z tytu!u zapewnienia odpowiedniej 
jako#ci produktu.

4.3.   W nazwie pliku nie wolno umieszcza' polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych
(* > ! ? < : / \ itp.). Dopuszczalne jest tylko zastosowanie znaku podkre#lenia _ jak 
w powy%szych przyk!adach.

Uwaga

Nale!y bezwzgl"dnie przestrzega# schematu nazewnictwa plików, gdy! nazwa pliku stanowi podstaw" 
do dalszych procesów technologicznych przebiegaj$cych automatycznie.
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5. Uk"ad gra! czny

5.1.  Ka%da strona powinna posiada' spady o wielko#ci co najmniej 3 mm ze wszystkich stron.

5.2.  Wa%ne elementy tekstowe lub gra" czne powinny znajdowa' si$ w odleg!o#ci nie mniejszej 
ni% 5 mm od linii ciecia.

5.3.   W przypadku opraw klejonych nale%y pami$ta', %e 2 i 3 strona ok!adki oraz pierwsza i ostatnia 
strona wk!adu b$d& mia!y zaklejone 3 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne, przez 
co zmniejsza sie efektywny format rozk!adówek. Je%eli nie wprowadzona jest korekta to 
pojawia sie zjawisko „wyciecia” fragmentu obrazu spowodowanego zaklejeniem. Przy czym 
format strony powinien zosta' ten sam, zmianie podlega tylko wielko#' obrazu na stronie.

5.4.  Wielko#' trim box’u musi by' zgodna z formatem strony netto.

5.5.   W produkcie z opraw& klejon& wyst$puje zmniejszenie efektywnego formatu strony ze 
wzgl$du na niepe!ne otwarcie egzemplarza.

5.6.   W przypadku maszynowego klejenia (na maszynie drukuj&cej) w grzbiecie minimalna 
odleg!o#' tekstu i innych elementów gra" cznych od grzbietu powinna wynosi' 6 mm 
– z powodu zjawiska opisanego w punkcie 5.3 i 5.5

5.7.   Niedopuszczalne jest wypuszczanie ilustracji kilka milimetrów na s&siedni& stron$ ze wzgl$du 
na tolerancje wykonania z!amu i oprawy (Patrz Podstawowe Normy Jako#ciowe Produkcji)

5.8.   Ze wzgledu na estetyk$ druku i tolerancj$ z!amu i oprawy nie nale%y umieszcza' jednego 
wiersza tekstu o ma!ym stopniu pisma na s&siadujacych kolumnach. Niedopuszczalne jest 
dzielenie tekstu miedzy kolumnami w po!owie wyrazu.

5.9.  Minimalny stopien pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
 • dla krojów jednoelementowych 6 pt
 • dla krojów dwuelementowych 7 pt
 Minimalny stopie) pisma drukowanego wi$cej ni% 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
 • dla krojów jednoelementowych 8 pt
 • dla krojów dwuelementowych 10 pt

5.10.     Najmniejsza dopuszczalna grubo#' linii to 0,2 pt. Linie wykonane w kontrze lub w wi$cej 
ni% jednym kolorze powinny mie' grubo#' nie mniejsz& ni% 0,75 pt.

5.11.   W celu uzyskania wi$kszej g!ebi czarnego w obszarach apli nale%y generowa' go z 4 kolorów.
Zalecane sk!adowe to C 70, M 60, Y 60, K 100 dla papierów powlekanych (MWC, LWC) 
i C 50, M 40, Y 40 K 100 dla papierów niepowlekanych (typu SC i papiery gazetowe).

5.12.   W celu unikni$cia niedok!adno#ci pasowania nale%y tworzy' zalewki (trapping), czyli 
minimalne na!o%enie kolorów na siebie. W przypadku plików kompozytowych, preferowanych 
przez drukarnie, klient nie powinien wykonywa' zalewek. Proces ten odbywa si$ w drukarni, 
o ile Klient nie wyrazi zastrze%e). W przypadku plików separowanych drukarnia nie ma 
mo%liwo#ci wprowadzenia zalewek, w zwiazku z czym powinien je wykona' Zleceniodawca. 
Zalecana warto#' zalewek to 0,05 mm (0,144 pt). 
W przypadku tekstu w kontrze na czarnym tle z 4 kolorów zalecane s& ujemne zalewki dla 
kolorów CMY o wielkosci 0,17 mm (0,5 pt). 
W przypadku zastosowania w druku farby „metalicznej” wykonywana jest podlewka CMYK 
w strone koloru metalicznego.
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5.13.   Czarne teksty o wielko#ci mniejszej lub równej 24 pt na kolorowym tle (CMYK) musz& by' 
nadrukowane (Overprint). Wyj&tek stanowi& czarne teksty na kolorach metalicznych, gdzie 
nale%y zastosowa' wybranie (Knockout).

5.14.   Czarne teksty powy%ej 24 pt mog& by' wykonywane z 4 kolorów zgodnie ze sk!adowymi 
podanymi punkcie 5.11.

5.15.    Wszystkie elementy gra" czne strony musz& by' przygotowane w przestrzeni barwnej 
CMYK. Elementy gra" czne i zdj$cia przygotowane w innych przestrzeniach barwnych takich 
jak RGB, czy Lab s& automatycznie konwertowane do przestrzeni CMYK przy uzyciu pro" lu 
ICC ISO Coated v2_300_eci metoda renderingu perceptualnego. Wszystkie stosowane 
kolory dodatkowe (spot colours) np. systemu Pantone® musz& by' zamienione na CMYK. 
Kolory dodatkowe mog& by' stosowane tylko po uzgodnieniu z Drukarni&.

5.16.  Wypychanie sk!adek
  W oprawie zeszytowej wyst$puje zjawisko wypychania sk!adek, co ilustruje poni%sza 

tabela. Wewn$trzne sk!adki zostaj& odsuni$te od grzbietu o warto#ci zale%ne od grubo#ci 
papieru i numeru sk!adki. Zjawisko to powoduje zmniejszenie efektywnej szeroko#ci strony 
i przesuniecie zawarto#ci gra" cznej kolumny co w skrajnym przypadku mo%e doprowadzi' 
do obci$cia elementów gra" cznych znajduj&cych si$ przy zewn$trznej linii ci$cia. Aby temu 
zapobiec, Zleceniodawca powinien w programie do sk!adu zwieksza' margines zewn$trzny 
poszczególnych stron kolejnych sk!adek o warto#ci podane w tabeli, zachowuj&c pozosta!e 
marginesy oraz wielko#' strony.

  Sk!adki 54 g/m2 60 g/m2 70 g/m2 80 g/m2 90 g/m2 

  16-ki    [mm]
   1  —  —  —  —  —
   2  0.35  0.5  1.0  1.0  1.0
   3  0.6  1.0  1.5  1.5  1.5
   4  1.0  1.5  2.0  2.0  2.0
   5  1.5  2.0  2.5  2.75  2.75
   6  2,0  2.5  3.5  3.5  3.5
   7  2.45  3.0  3.75  3.75  4.0
   8  2.95  3.5  4.0  4.25  4.5
   9  3.45  4.0  5.0 5.0  5.5
   10  3.95  4.5  5.5  5.5  6.5

6. Separacja.

6.1.   Do separowania nale%y uzywa' pro" lu ICC dostosowanego do grupy papieru na której 
odbywa si$ drukowanie zgodnie z norm& ISO 12647-2. Pro" l ICC udostepnia Technolog. 
Nale%y stosowa' pro" le zalecane przez Drukarni$. Wykorzystanie innych pro" li ICC jest 
mo%liwe tylko po uzgodnieniu z Technologiem.

6.2.   Drukarnia nie bierze odpowiedzialno#ci za poprawno#' przeniesienia na formy drukowe 
plików przygotowanych niezgodnie z powy%szymi zaleceniami, oraz zawieraj&cych 
obiekty pochodz&ce bezpo#rednio lub po#rednio z programu CorelDraw, AutoCad, ma 
równie% prawo odmówi' przyjecia plików wykonanych niepoprawnie.
Wszystkie dodatkowe operacje maj&ce na celu dostosowanie plików do zgodno#ci 
ze specy" kacj& i wszystkie zmiany wykonane przez Drukarni$ na %yczenie Klienta 
traktowane s& jako dodatkowa us!uga za op!at&.
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7. Materia"y wzorcowe

7.1.  Zalecane jest do!&czanie proofa kontraktowego do ka%dej strony.

7.2.    Proofy kontraktowe powinny by' wykonywane po ostatniej korekcie plików przekazanych 
do druku.

7.3.  Do wykonania proofa kontraktowego nale%y zastosowa' pro" l ICC uzyskany od Technologa.

7.4.   Na ka%dym proo" e kontraktowym musi by' podany tytu!, numer publikacji, numer strony, 
nazwa pliku i data wykonania proofa oraz nazwa zastosowanego pro" lu ICC. Na ka%dym proo" e 
kontraktowym musi si$ równie% znajdowa' pasek kontrolny Ugra/FOGRA v. 2.2 lub 3.0. 
Brak opisu lub paska uniemozliwia wykorzystanie proofa kontraktowego jako materia!u 
wzorcowego w drukarni.

7.5.   W przypadku akceptacji druku przez klienta materia!em wzorcowym dla maszynisty staje 
si$ sk!adka zaakceptowana i podpisana przez klienta.

7.6.   Druki z poprzednich edycji nie stanowi& proofa kontraktowego, moga stanowi' jedynie 
punkt odniesienia dla maszynisty. Stosowanie tego rodzaju materia!u wzorcowego wi&%e 
si$ z mo%liwosci& uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji odno#nie 
przygotowania materia!ów i procesu drukowania lub z powodu odmiennego u!o%enia 
kolumny na arkuszu.

7.7.   Je%eli klient nie dostarczy proofów kontraktowych, to druk odbywa si$ do wspó!rz$dnych 
Lab barw pierwszorz$dowych i przyrostu punktów okre#lonych przez norme ISO 12647-2, 
dla danej grupy papieru.

7.8.   Dok!adne wymagania odno#nie sposobu przygotowania proofów kontraktowych zawarte 
s& w Podstawowych Normach Jako#ciowych Produkcji (rozdz. IV, p. 1.1.2)

8. Zlecenia dodatkowe – insertowanie

8.1.  Informacja dotyczaca insertu oraz terminów dostaw

8.1.1.   Informacja, która musi by' przekazana Technologowi przez Wydawc$ dotycz&c& samego 
insertu, procesu insertowania, jak równie% opis dostawy oraz warunki przyj$cia insertu 
przez Drukarni$, zawarte s& w za!&czniku do Specy" kacji:  „DOSTARCZANIE INSERTÓW 
I GADZETÓW”. 
Drukarnia zastrzega sobie prawo do obci&%enia klienta kosztami dodatkowych czynno#ci  
wykonanych przez Drukarni$, takich jak: sortowanie, rozpakowywanie lub przek!adanie 
insertów/gad%etów, w sytuacji gdy zostan& one przygotowane w sposób niezgodny 
z wymogami.



8 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIA!ÓW DO DRUKU ORAZ PODSTAWOWE NORMY JAKO"CIOWE

IV. PODSTAWOWE NORMY JAKO%CIOWE PRODUKCJI

1. Proces drukowania

1.1.  Kolor:

1.1.1.   Kolorystyka gotowego wyrobu powinna by' jak najbardziej zbli%ona do kolorystyki 
dostarczonego przez Wydawc$ prawid!owo wykonanego proofa kontraktowego 
uwzgledniaj&c w ewentualnym odstepstwie specy" ke druku o, setowego, jako#' papieru, 
charakterystyki proofa oraz inne czynniki maj&ce wp!yw na kolorystyk$ odbitki.

1.1.2.   Wymagania odnosnie proofów kontraktowych
Na ka%dym proo" e powinien znajdowa' si$ pasek kontrolny Ugra/FOGRA lub pasek 
udost$pniony przez Technologa. Ka%dy dostarczany do drukarni proof powinien by' 
opatrzony certy" katem potwierdzaj&cym poprawno#' jego wykonania. Aktualna norma 
obowiazuj&ca przy certy" kacji proofów kontraktowych jest norm& ISO 12647-7:2007.

   Proof akceptowalny  Proof nieakceptowalny
   (Eab pól CMYK < 5  (Eab pól CMYK >5 
    (Eab #rednia z ca!ego paska kontrolnego < 3  (Eab #rednia z ca!ego paska kontrolnego > 3
   (Eab maksymalna < 6  (Eab maksymalna > 6
   (Eab symulacji pod!o%a < 3  (Eab symulacji pod!o%a > 3
   (H maksymalna dla pól CMYK < 2,5  (H maksymalna dla pól CMYK > 2,5
   (H #rednia dla pól balansu szaro#ci < 1,5  (H #rednia dla pól balansu szaro#ci > 1,5

  Warunki pomiaru:
• bia!a podk!adka
• iluminant D50
• standardowy obserwator 2º
• warto#' absolutna
• brak " ltra UV i brak " ltra polaryzuj&cego

  Proof musi by' wykonany z pro" lem ICC udostepnionym przez drukarni$ za po#rednictwem 
Technologa. Proof musi uwzglednia' symulacj$ pod!o%a drukowego.

1.1.3.   Je%eli proof wykonany jest niezgodnie ze specy" kacja to nie stanowi proofa kontraktowego.
W takim przypadku Drukarnia na koszt Klienta wykonuje proof kontraktowy. Je%eli Klient nie 
wyra%a zgody na wykonanie proofa, to proof dostarczony przez Klienta mo%e stanowi' materia! 
wzorcowy dla maszynisty, ale jest to zwi&zane z mo%liwo#cia uzyskania odmiennej barwy.

1.1.4.   G$sto#ci optyczne procesu drukowania dobierane s& tak, aby na papierze danej grupy 
i na danych farbach uzyska' warto#ci Lab pól pe!nych CMYK odpowiadajace warto#ciom 
Lab barw pierwszorz$dowych uzyskanych ze standardowych pro" li ECI.

1.1.5.   Tolerancja parametrów druku w odniesieniu do sk!adki zaakceptowanej przez klienta, 
b&d* przez uprawnionego pracownika drukarni.

    Akceptowalne  Nieakceptowalne
  Gesto#' Optyczna  - 0 ± 0,1  > ± 0,1
  Przyrost punktu rastrowego  - 0 ± 4%  > ± 4%
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   Dopuszczalne odchylenia CIELab deltaEab pomiedzy odbitkami: 

  C M Y K
 Próbn& 5  8  6  4 a nak!adow&
 Nak!adowymi 2,5  4  3  2

  Warunki pomiaru:
• czarna podk!adka
• status E (DIN)
• warto#' bezwzgl$dna
• brak " ltra polaryzuj&cego

 Podstawow& norm& okre#laj&c& parametry techniczne procesu druku to ISO 12647-2.

1.1.6.   Ocena zgodno#ci barwy pomi$dzy proofem kontraktowym a wydrukiem jest przeprowadzana 
wzrokowo, w o#wietleniu standardowym D50 zgodnie z norm& ISO 3664:2000.

1.1.7.   Je%eli jest to konieczne dla uzyskania optymalnej zgodno#ci z materia!em wzorcowym 
warto#ci Lab pól pe!nych mog& wykracza' poza granice tolerancji okre#lone w normie 
ISO 12647-2.

1.1.8.   W celu zapewnienia najlepszej jako#ci reprodukcji barwy wzgl$dem poprawnie wykonanego 
proofa kontraktowego, Drukarnia moze zastosowa' dodatkowy proces optymalizacji danych 
wej#ciowych.

1.1.9. Arkusz drukowy z poprzedniej edycji 

  Druki z poprzednich edycji nie stanowi& proofa kontraktowego, mog& stanowi' jedynie 
punkt odniesienia dla maszynisty. Stosowanie tego rodzaju materia!u wzorcowego wi&%e 
si$ z mo%liwo#ci& uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji odno#nie 
przygotowania materia!ów i procesu drukowania lub z powodu odmiennego u!o%enia 
u%ytku na arkuszu. Jako wzór do druku mo%e s!u%y' arkusz z poprzedniej edycji tylko 
w przypadku gdy spe!nia nast$puj&ce za!o%enia:
-  pola kontrolne umo%liwiaj&ce dokonanie pomiarów gesto#ci oraz przyrostu punktu rastrowego

 -  nie by! poddany dodatkowym procesom uszlachetnienia (lakier UV, folia mat/b!ysk)
 -  odbitka drukowa zosta!a wykonana nie d!u%ej ni% rok wcze#niej, natomiast sam arkusz 

nie by! nara%ony na bezpo#rednie dzia!anie #wiat!a s!onecznego
 -  biel papieru pod!o%a arkusza dostarczonego jako wzór kolorystyczny jest zgodna 

z surowcem nak!adowym obecnego zlecenia

  Gdy wzór dostarczony przez klienta nie spe!nia powy%szych warunków Drukarnia mo%e na 
koszt Klienta po uprzednim poinformowaniu go, wykona' certy" kowany proof kontraktowy.

  Ocena zgodno#ci barwy pomi$dzy odbitk& drukow& z poprzedniego druku a wydrukiem 
dokonywana jest wzrokowo. Nale%y pamieta' o tym, aby ocena wzrokowa by!a dokonana 
w ustandaryzowanym o#wietleniu D50, podyktowane to jest tym, ze druk zosta! wykonany 
w takim o#wietleniu. Nie nale%y sugerowa' si$ ró%nicami w warto#ciach zawartych w paskach 
kontrolnych pomi$dzy arkuszem wzorcowym dostarczonym do druku a wydrukiem, ponie-
wa% druk poprzedniej edycji móg! zosta' wykonany na innej maszynie drukowej.   
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  Dodatkowo nale%y pamieta', %e du%e odst$py czasowe pomi$dzy edycjami b$d& wp!ywa!y 
na zmian$ kolorystyki na arkuszu (zó!kni$cie pod!o%a drukowego, os!abienie kolorystyki 
na arkuszu, porównanie „mokrego” arkusza z maszyny ze starym wzorem).

1.1.10.  W przypadku akceptacji druku przez Klienta materia!em wzorcowym dla maszynisty 
staje si$ arkusz zaakceptowany i podpisany przez Klienta. Arkusz podpisany przez klienta 
zostaje zmierzony, a warto#ci zostaj& zapisane jako wzorcowe i druk zostanie wykonany 
wg. zapisanych parametrów. Istnieje mo%liwo#' wygenerowania raportu z przebiegu 
produkcji danego zlecenia.

1.2.   Pasowanie kolorów

1.2.1.   Dopuszczalne odchylenie pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
   - 0 0,2 mm  > 0,2 mm

1.3.  Kolory dodatkowe Pantone®
  Ze wzgledu na brak mo%liwosci densytometrycznej kontroli nat$%enia koloru za prawid!owy 

kolor uznaje si$ taki, który mie#ci si$ wizualnie pomiedzy próbk& (-) a próbka (+) dostarczon& 
przez producenta farby. Kolory dodatkowe powinny by' ka%dorazowo akceptowane przez klienta.

1.4.   Tolerancja perforowanie podczas druku od linii teoretycznej dla perforacji wzd!u%nej i poprzecznej

   Akceptowalna  Nieakceptowalna
   - 0 2 mm  > 2 mm

1.5.  Pasowanie rysunku i warstwy lakieru w przypadku lakierowania wybiórczego

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
   - 0 1 mm  > 1 mm

1.6.   Warstwa lakierowa
Za nieprawid!ow& warstw$ lakierow& lakieru o, setowego, dyspersyjnego lub UV uznaje 
si$ warstw$, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca 
niepolakierowane.

1.7.   Ze wzgledu na specy" ke procesu drukowania o, setowego heat-setowego towarzyszy mu 
zjawisko #cierania farby z zadrukowanej powierzchni. Drukarnia do!o%y wszelkich mo%liwych 
stara), aby zjawisko to by!o zminimalizowane, ale nie mo%e zagwarantowa' jego ca!kowitej 
eliminacji.

1.8.   Ze wzgl$du na specy" ke procesu drukowania o, setowego heat-setowego towarzyszy mu
zjawisko falowania papieru. Drukarnia do!o%y wszelkich mozliwych stara), aby zjawisko to 
by!o zminimalizowane, ale nie mo%e zagwarantowa' jego ca!kowitej eliminacji.

1.9.   Ocena skali b!$du
We wszystkich przypadkach podstaw& do okre#lenia procentowej ilo#ci wadliwych sk!adek 
b$d& sk!adki rewizyjne odk!adane po 2 z ka%dej palety lub na podstawie indywidualnych 
ustale) z klientem.
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2. Proces oprawy introligatorskiej

2.1.   Wymiar obci$cia
Dopuszczalne odchylenie wymiaru obci$cia egzemplarza w stosunku do wymiaru 
nominalnego mierzonego na odcinku 100 mm

   Akceptowalne  Nieakceptowalne
 Ci$cie w g!ówce i nó%kach  - 0 ± 1mm  > ± 1mm
 Ci$cie czo!owe  - 0 ± 1mm  > ± 1mm

2.2.   Równoleg!o#' obci$cia
Dopuszczalne odchylenie równoleg!o#ci dwóch brzegów oprawy mierzonych 
po zgi$ciu zeszytu na pó!.

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 2mm  > ± 2mm

2.3.  U!o%enie stron

2.3.1.   Dopuszczalne pionowe odchylenie w u!o%eniu stron pomi$dzy sk!adkami 
w gotowym egzemplarzu.

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 2mm  > ± 2mm

  Sk!ada sie na to suma dopuszczalnych odchyle) z poprzedzaj&cych procesów technologicznych: 
Dopuszczalne odchylenie z!amu od linii z!amu wynosz&ce ± 1 mm,
Dopuszczalne odchylenie pomi$dzy sk!adkami ± 1 mm.

2.3.2.    Dopuszczalne odchylenie pionowe pomi$dzy ok!adk& i wk!adem:

  Typ oprawy  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  klejona  - 0 ± 2,5 mm  > ± 2,5 mm
  zeszytowa  - 0 ± 1,5 mm  > ± 1,5 mm

  Sk!ada si$ na to suma dopuszczalnych odchyle) z poprzedzaj&cych procesów technologicznych:
• Przefalc arkusza mieszcz&cy si$ w granicach dopuszczalnych odchyle) ± 1 mm
• Odchy!ki powsta!e podczas druku na arkuszu i krojeniu na u%ytki (ok!adki) ± 1 mm
• Tolerancja podawania oraz doklejania ok!adki ± 1 mm

2.3.3.   Dopuszczalne odchylenie szeroko#ci egzemplarza pomi$dzy ok!adk& a #rodkami 
w oprawie klejonej i w oprawie zeszytowej (spowodowane kurczeniem papieru, ró%nica 
wilgotno#ci, gramatury)

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 1 mm  > ± 1 mm

2.4.   Odchylenie formatu oprawy wzorcowej od specy" kowanego formatu netto powinno 
miesci' si$ w dopuszczalnym zakresie tolerancji. Zmiana formatu oprawy wzorcowej 
w stosunku do wyspecy" kowanego formatu netto mo%e wynika' wy!&cznie z d&%enia 
do utrzymania obrazu w formacie.
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2.5.   Z!am i u!o%enie stron

2.5.1  Dopuszczalne odchylenie podczas krojenia arkuszy na pojedyncze u%ytki

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 0,5 mm  > 0 ± 0,5 mm

2.5.1.  Dopuszczalne odchylenie z!amu od linii z!amu

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 1 mm  > ± 1 mm

2.5.2.  Dopuszczalne odchylenie u!o*enia stron w sk!adce wzgl$dem siebie

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 2 mm  > ± 2 mm

2.5.3.   Za nieprawid!owo wykonany z!am uznaje sie taki, który powoduje zagniecenia papieru, 
jego zmarszczenia itp. uniemozliwiajace poprawne odczytanie tresci lub ilustracji.

2.6.  Oprawy

2.6.1.   Oprawa klejona
Oprawa klejona przeznaczona jest do pozycji drukowanych na ni%szych gramaturach 
(70 –135 g/m2 przy za!o%eniu %e grubo#' grzbietu nie b$dzie mniejsza ni% 2 mm), których 
przewidywany czas u%ytkowania b$dzie w przedziale od kilku do kilkunastu tygodni 
(czasopisma, miesieczniki itp..).

  Wprzypadku oprawy klejonej nale%y pami$ta', %e:

  • klejenie boczne mi$dzy ok!adk& a wn$trzem zachodzi standardowo po 5 mm na ka%da 
ze stron (druga strona ok!adki i pierwsza strona wn$trza oraz ostatnia strona wn$trza i trzecia 
strona ok!adki) w tym miejscu powinno znajdowa' si$ wybranie w gra" ce pod klej. 
W przypadku rozk!adówek mi$dzy tymi stronami (!&czony obraz/gra" ka na stronach) 
konieczne jest rozsuni$cie ich po 5 mm na zewn&trz od grzbietu (!&czenie obrazu przesuniete 
jest wówczas o 5 mm) 
• rozk!adówki wewn$trzne równie% powinny by' rozsuni$te od strony grzbietu po 1,5 mm 
na stron$
• mo%liwa jest sytuacja wystawania kleju do 1mm poza big ograniczaj&cy klejenie boczne
• przed przygotowaniem materia!ów do druku ok!adki powinna zosta' ustalona grubo#' 
grzbietu (zale%na od obj$to#ci i grubo#ci surowca u%ytego do druku wn$trza)
• w przypadku nieprawid!owego uk!adu w!ókien w papierze w sk!adkach wewn$trznych 
mo%e dochodzi' do falowania w grzbiecie w miejscu klejenia, utrudniaj&ce to otwieranie 
• nieprawid!owy uk!ad w!ókien w sk!adkach wewn$trznych do oprawy (w!ókna prostopad!e 
do grzbietu) jest cz$sto podyktowany formatem pracy, ekonomicznym uk!adem stron/u%ytków 
na arkuszu drukowym oraz jako#ci& druku – jednocze#nie drukarnia nie ponosi za to 
odpowiedzialno#ci
• wewn$trzne sk!adki nie powinny by' lakierowane w szczególno#ci w grzbiecie 
i w miejscu klejenia bocznego, poniewa% znacznie os!abi to wytrzyma!o#' oprawy klejonej
• zbyt du%e zró%nicowanie gramatury ok!adki oraz wn$trza mo%e powodowa' rozklejanie 
si$ gotowego produktu (napr$%enia)
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• na wytrzyma!o#' oprawy klejonej ma równie% wp!yw format oprawianej pracy oraz 
miejsce klejenia (format albumowy lub grzbiet po krótszym boku spowoduj& znaczne 
os!abienie wytrzyma!o#ci oprawy klejonej) jest to spowodowane stosunkiem d!ugo#ci 
boku klejonego do d!ugo#ci boku prostopad!ego
• na wytrzyma!o#' oprawy ma równie% wp!yw uk!ad w!ókien w sk!adkach oraz ok!adce

2.6.2.  Oprawa szyto-klejona
  Oprawa szyto-klejona dedykowana jest do oprawy prac, których wn$trza drukowane s& na 

papierach o wy%szych gramaturach (od 135 g/m2 przy za!o%eniu, ze grubo#' grzbietu nie 
b$dzie mniejsza ni% 2 mm), gotowy produkt b$dzie w nietypowym formacie, a przewidywany 
czas u%ytkowania b$dzie od kilku do kilkunastu miesi$cy (katalog cze#ci, podr$czniki 
serwisantów itp.).

 Wprzypadku oprawy szyto-klejonej nale%y pami$tac, %e:

  • klejenie boczne mi$dzy ok!adk& a wn$trzem zachodzi standardowo po 5 mm na ka%d& 
ze stron (druga strona ok!adki i pierwsza strona wn$trza oraz ostatnia strona wn$trza 
i trzecia strona ok!adki) w tym miejscu powinno znajdowa' si$ wybranie w gra" ce pod klej. 
W przypadku rozk!adówek mi$dzy tymi stronami (!aczony obraz/gra" ka na stronach) 
konieczne jest rozsuni$cie ich po 5 mm na zewn&trz od grzbietu (!&czenie obrazu 
przesuniete jest wówczas o 5 mm)
• mo%liwa jest sytuacja wystawania kleju do 1 mm poza big ograniczaj&cy klejenie 
boczne oraz ko)cówek nici u%ytych do zszycia sk!adek w blok
• w srodku leg b$d& widoczne nici oraz mo%e dochodzi' do delikatnego wyst$powania 
kleju w miejscach przej#cia nici przez grzbiet legi
• przed przygotowaniem materia!ów do druku ok!adki powinna zosta' ustalona grubo#' 
grzbietu (zalezna od objeto#ci i grubo#ci surowca u%ytego do druku wn$trza)
• wprzypadku oprawy szyto-klejonej mo%e dochodzi' do zadzierania w grzbiecie w miejscu 
ci$cia, jest to spowodowane róznic& grubo#ci grzbietu do reszty powierzchni oprawianej 
pracy

2.6.3.  Oprawa zeszytowa
Za prawid!ow& uznaje si$ opraw$ zeszytow&, w której:
sk!adki pozostaj& po!&czone i nie rozdzieraj& si$ w miejscu wykonanych z!amów na skutek
zastosowanych zszywek, zszywki wystepuj& w zleconej ilo#ci (na jedn& krawed*). 
Jako prawid!owe kwali" kuje si$ zszywki, które:
• trwale utrzymuj& po!&czenie kraw$dzi zeszytu
• ca!kowita d!ugo#' zszywki nie powoduje nak!adania si$ jej na kraw$dzi
• kraw$dzie zszywek zagi$te s& w sposób okre#lony w zleceniu (zagi$te p!asko lub wyokr&glone)
Dopuszczalna tolerancja po!o%enia zszywek w kierunku prostopad!ym do linii grzbietu wynosi

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 1mm  > ± 1mm
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2.7.  Krojenie arkuszy 
 Dopuszczalne odchylenia przy kojeniu arkusza na pojedyncze u%ytki: 

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 1 mm  > ± 1 mm

2.8. Falcowanie i perforacje poza lini& maszyny drukuj&cej 

2.8.1.  Falcowanie – odchylenie z!amu od nominalnej linii jego usytuowania (na ka%dym z!amie) 

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 1 mm  > ± 1 mm

2.8.2.  Perforacja – odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania

  Akceptowalne  Nieakceptowalne
  - 0 ± 1 mm  > ± 1 mm

2.8.3.  Na ko)cowe odchylenia wykonanych z!amów i perforacji wp!ywaj& równie% dopuszczalne
 odchy!ki powsta!e podczas wykonywania poprzedzaj&cych procesów technologicznych, 
 tj. druku i krojenia arkusza

4. Nak"ad
  Produkt uwa%a si$ za zgodny ze zleceniem je%eli posiada on parametry jako#ciowe mieszcz&ce 

si$ w zakresie tolerancji dopuszczalnym przez niniejsz& specy" kacj$. Drukarnia zastrzega 
sobie prawo do odchyle) ilo#ci gotowych produktów wstosunku do zamówienia:

  Nak!ad  Odchylenie
   maksymalne
  < 50 000  - 1,5 %
  > 50 000 i < 200 000  - 1,0 %
  . 200 000  - 0,5 %

  Wprzypadku powstania braku do nak!adu lub wykryciu egzemplarzy wadliwych przez 
klienta w ilo#ci nieprzekraczaj&cej warto#ci podanych w tabelce, reklamacja nie zostanie 
uwzgledniona. Brak do nak!adu wykryty w drukarni zostanie zg!oszony klientowi przed 
wysy!k& i jednocze#nie kwota na fakturze zostanie zmniejszona o powsta!y brak.
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