
CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: 

Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z 

komputera na płytę) – jedna z dwóch 

podstawowych metod tworzenia formy drukowej. 

Drugą jest CtF (ang. Computer-to-Film) czyli 

metoda stykowa, analogowa. W obu przypadkach 

efektem końcowym jest forma drukowa. Różnica 

polega na technologii wykonania, a co za tym idzie 

– na czasie pracy i jakości efektu końcowego, tzn. 

wyższa jakość występuje w technologii CtP 



FLEKSOGRAFIA - WYPUKŁE TECHNIKI DRUKU 

 We fleksografii obszary drukujące położone są 

wyżej na formie niż obszary niedrukujące, jest to 

wypukła technika druku, w której znajdują 

zastosowanie formy fotopolimerowe, gumowe lub 

z tworzywa sztucznego, które w obu wersjach 

mogą być wytwarzane w systemach CtP lub 

techniką konwencjonalną. 

 



PRZYKŁADOWY SCHEMAT 

DRUKU FLEKSOGRAFICZNEGO 

  Zespół drukujący złożony jest z 

pozbawionego obciągu stalowego cylindra 

drukowego oraz z cylindra formowego, na 

który jest nakładana forma. 

 Farba jest nadawana na formę np. 

poprzez cylinder systemu Anilox. 

 Farba z elastycznej formy przenoszona 

jest bezpośrednio na podłoże przez 

dociśnięcie cylindrem drukującym. 

 Zespół farbowy maszyny fleksograficznej 

tworzą: walec farbowy, walec "anilox", 

kałamarz i zbiornik. 

 Wałek farbowy zanurzony jest częściowo 

w farbie i rotując, zbiera ją. Styka się on z 

aniloxem, którego powierzchnia cechuje 

się jednakowymi zagłębieniami. 

 Rakiel służy do ściągania nadmiaru farby 

z aniloxa, który dotyka bezpośrednio do 

formy drukowej. Następnie farba z formy 

trafia na podłoże, co jest wspomagane 

dociskiem wywołanym przez cylinder 

dociskowy. 

 



Maszyny fieksograficzne mają najczęściej konstrukcje 
przystosowane do podłoża podawanego ze zwoju. Znane 
są konstrukcje maszyn fleksograficznych o budowie 
rzędowej i satelitarnej. Wśród maszyn można 
wyszczególnić podział:  

 ze względu na kształt podłoża drukowego 

zwojowe (ze zwoju na zwój, ze zwoju na arkusz) 

arkuszowe 

 ze względu na lokalizację cylindra dociskowego 

wielocylindrowe (szeregowe, wieżowe) 

z cylindrem centralnym 

 ze względu na rodzaj farby 

fleksografia wodna 

fleksografia UV 

fleksografia rozpuszczalnikowa 



FLEXO MATBAA EYM- 1200 - 4 



 Maszyny fieksograficzne ze zwojami wąskimi 
(małoformatowymi do druku do szerokości do 300mm) 
są często konfiguracjami wieloprocesowymi, 
umożliwiającymi np. wytłaczanie, laminowanie, 
lakierowanie itp. 

 Maszyny fieksograficzne ze zwojami średnimi 
(średnioformatowymi o szerokości druku 330-680mm) 
wykorzystuje się do drukowania opakowań i 
laminowania 

 Maszyny fieksograficzne szerokozwojowe 
(wielkoformatowe drukujące od szerokości 1000mm - 
2450 mm) są konstrukcjami najczęściej 
sześciokolorowymi lub więcej, z zainstalowanymi 
mechanizmami nawijania, przewijania, autozwijania. 

 Dla fleksografii odpowiednie są farby ciekłe, które na 
skutek odparowania znajdującej się weń ciekłej 
substancji zmianiają swą lepkość, dlatego często 
maszyny fleksograficzne posiadają lepkościomierze, 
odpowiedzialne za zachowanie jednakowej 
konsystencji farby. 

 



ZASTOSOWANIE DRUKU 

FLEKSOGRAFICZNEGO 

 Fleksografia znajduje zastosowanie przede 

wszystkim w druku opakowań na podłożach z 

folii o dowolnej grubości, plastiku i aluminium, 

stosowana jest również do drukowania prasy, 

książek, ubrań, etykiet i kartonów składanych, 

papierach z przeznaczeniem na torby, odzież 

specjalną, proporce, koszulki, karty kredytowe 

oraz drukowanie na papierach z klejem etykiet, 

itp. Zwykle zadrukowywane są zwoje papieru lub 

folii, a nie arkusze, fleksografia drukuje na 

każdym podłożu, które przechodzi przez maszynę 

zwojową. 



ZALETY 

 drukowanie na 

różnorodnych 

podłożach 

WADY 

 możliwość 

odkształcania giętkich 

form podczas 

drukowania 

 konieczna płaskość 

podłoża 

 drogie formy 

fotopolimerowe 



TYPOGRAFIA - WYPUKŁE TECHNIKI 

DRUKU 

 Typograficzna technika druku była powszechna 
w latach 70. i 80. Aktualnie typografia jest coraz 
bardziej wypierana przez offset, ale nadal 
drukuje się tą techniką niektóre 
nieskomplikowane użytki, przy czym głównie 
jednokolorowe 

 Typografia występuje w licznych odmianach w 
postaci maszyn różnych konstrukcji, ich 
wykorzystanie w ogólnoświatowej produkcji 
wyrobów nie jest jednak wielkie. Maszyny 
typograficzne są urządzeniami arkuszowymi. 
Formaty maszyn są od 380×530 mm do 
1320×1840 mm. 

 



 Typografia jest techniką drukowania wypukłego. 

Forma drukowa typograficzna jest najczęściej 

płaska, metalowa, umieszczana w maszynach 

płaskich i dociskowych na tzw. płytach 

formowych, a elementy drukujące wystają nad 

powierzchnią formy. W przypadku form 

wieloelementowych stosowane są ramy formowe, 

które następnie zostają przytwierdzane do płyt 

formowych. 

 



SCHEMAT Z FORMĄ DRUKOWĄ ZAMOCOWANĄ 

WOKÓŁ CYLINDRA FORMOWEGO 

 

Poprzez nacisk na podłoże 

obszary drukujące formy 

dotykają do niego, powodując 

przeniesienie obrazu, z tego 

względu typografia jest techniką 

drukowania bezpośredniego. 

Niektóre formy drukowe, np. 

fotopolimerowe, mogą być 

wykonane na giętkim podłożu i 

wtedy mogą zostać zamocowane 

wokół cylindra formowego. 



 Typy maszyn typograficznych mogą występować 

z płaskim dociskiem papieru i formy, dociskiem 

papieru owiniętego łukowo na cylindrze 

drukującym oraz formą drukową zamocowaną 

wokół cylindra formowego z cylindrem 

drukującym, dociskającym papier. 

 Typografia wymaga zastosowania miękkiego 

obciągu wielowarstwowego, który musi być tak 

miękki, jak bardzo nierówna jest forma drukowa 

i papier. Z kolei obciąg zbyt miękki może dawać 

gorsze rezultaty na odbitce 



 W druku typograficznym stosowane są maziste 

farby, które muszą być dobrze roztarte w celu 

uzyskania cienkiej, równej ich warstwy. 

 W zbiorniku z farbą znajduje się mieszacz - 

duktor, który obraca się sekwencyjnie co pewien 

kąt, mieszając farbę., przy obrocie styka się z 

drugim wałkiem, którego funkcja polega na 

przejęciu farby z duktora i przeniesieniu jej do 

części zespołu farbowego zajmującej się 

rozcieraniem. Roztarta farba jest przenoszona na 

wałki przekazujące farbę na formę drukową. 

Charakterystyczną cechą wydruków 

typograficznych są wgłębienia pozostawione na 

odbitce w miejscach zadruku.. 

 



ZASTOSOWANIE TYPOGRAFII 

 Proces przygotowania form oraz drukowania w 

tej technice nie jest drogi i realizowany może być 

na podłożach niższej klasy, dlatego typografia 

funkcjonuje do tej pory, znajduje również 

zastosowanie w procesie wytłaczania znaków, 

ornamentów np. na okładkach. Wykorzystywana 

jest w druku na dobrych i gorszych papierach 

kopert, akcydensów, papierów firmowych, gazet, 

książek głównie jednokolorowych lub farbami 

specjalnymi. 



ZALETY 

 niski koszt form 

drukowych 

 drukowanie na 

gorszych papierach 

 niski koszt procesu 

WADY 

 stosunkowo długi czas 

drukowania 

 konieczna płaskość 

podłoża 


