
WYMAGANIA TECHNICZNE
MATERIAŁÓW 

I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
PRAC DO DRUKU

Dokument określa wymagania techniczne materiałów i  sposobu przygotowania prac w firmie 
TONGRAF. Ogólne standardy jakości wyrobów produkowanych przez Drukarnię, kontrolowane 
parametry jakościowe jak również kryteria ich akceptacji. 



PODSTAWOWE DEFINICJE 

Materiały wzorcowe – materiały służące jako wzorzec barw w procesie drukowania. Materiałem 
wzorcowym może być składka zaakceptowana przez klienta lub certyfikowany proof. Materiałem 
wzorcowym  może  być  również  niecertyfikowany  proof  lub  druk  z  wcześniejszej  edycji,  ale 
barwa na takim wzorcu traktowana jest jako poglądowa. 

Proof  kontraktowy  –  materiał  wzorcowy  wiernie  symulujący  rzeczywisty  efekt  procesu 
drukowania daną techniką drukowania. Podstawą uznania proofa za proof kontraktowy jest jego 
certyfikacja. 

Certyfikacja proofa – proces kontroli poprawności wykonania proofa, polegający na określeniu 
różnicy  barwy  pomiędzy  wartościami  pomierzonymi  na  polach  paska  kontrolnego 
zamieszczonego  na  proofie,  a  wartościami  docelowymi.  Wartości  docelowe  określane  są  na 
podstawie profilu ICC, z którym wykonywany jest proof. 

Certyfikowany proof  – proof z załączonymi wynikami pomiaru różnicy barw ΔE. Przy czym 
różnica  barw nie  może  przekraczać  granicy  tolerancji  określonej  w Podstawowych  Normach 
Jakościowych. 

Profil ICC  – plik cyfrowy zawierający charakterystykę barwną danego urządzenia.. Profil ten 
jest zgodny z wymaganiami określonymi przez Specyfikację ICC. 
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3 1. UKŁAD GRAFICZNY 

• Każda strona powinna posiadać spady o wielkości co najmniej 3 mm ze wszystkich stron. 
• Ważne  elementy  tekstowe  lub  graficzne  powinny  znajdować  się  w  odległości  nie 

mniejszej niż 5 mm od linii cięcia. 
• W przypadku opraw klejonych należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz pierwsza i 

ostatnia  strona  wkładu będą  miały  zaklejone  3 mm od strony grzbietu  przez  klejenie 
boczne, przez co zmniejsza się efektywny format rozkładówek. Jeżeli nie wprowadzona 
jest  korekta  to  pojawia  się  zjawisko  „wycięcia”  fragmentu  obrazu  spowodowanego 
zaklejeniem. Przy czym format strony powinien zostać ten sam, zmianie podlega tylko 
wielkość obrazu na stronie. 

• W produkcie z oprawą klejoną występuje zmniejszenie efektywnego formatu strony ze 
względu na niepełne otwarcie egzemplarza. 

• W przypadku maszynowego klejenia (oklejarka) w grzbiecie minimalna odległość tekstu i 
innych elementów graficznych od grzbietu powinna wynosić 6 mm.

• Niedopuszczalne  jest  wypuszczanie  ilustracji  kilka  milimetrów na  sąsiednią  stronę  ze 
względu na tolerancję wykonania złamu i oprawy.



• Ze względu na estetykę druku i tolerancje złamu i oprawy nie należy umieszczać jednego 
wiersza tekstu o małym stopniu pisma na sąsiadujących kolumnach. Niedopuszczalne jest 
dzielenie tekstu między kolumnami w połowie wyrazu. 

• Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi: 
1− dla krojów jednoelementowych 6 pt 
2− dla krojów dwuelementowych 7 pt 
4 Minimalny  stopień  pisma  drukowanego  więcej  niż  1  kolorem  lub  w  kontrze 
wynosi: 
1− dla krojów jednoelementowych 8 pt 
2− dla krojów dwuelementowych 10 pt 

• Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej 
niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt. 

• Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych nie może być niższa niż 300 dpi.
• W celu uzyskania większej głębi czarnego w obszarach apli należy generować go z 4 

kolorów. Zalecane składowe to C 60, M 60, Y 60, K 100 dla papierów powlekanych i C 
50, M 40, Y 40 K 100 dla papierów niepowlekanych.

• W celu uniknięcia  niedokładności  pasowania należy tworzyć  zalewki (trapping),  czyli 
minimalne nałożenie kolorów na siebie. Zalecana wartość zalewek to 0,05 mm (0,144 pt). 
W przypadku tekstu w kontrze na czarnym tle z 4 kolorów zalecane są ujemne zalewki 
dla kolorów CMY o wielkości 0,17 mm (0,5 pt). 

• Czarne  teksty  o  wielkości  mniejszej  lub  równej  24  pt  na  kolorowym  tle  muszą  być 
nadrukowane (Overprint).

• Czarne teksty powyżej 24 pt mogą być wykonywane z 4 kolorów.
• Wszystkie  elementy graficzne  muszą  być  w przestrzeni  CMYK. Wszystkie  stosowane 

kolory  dodatkowe  (spot  colours)  np.  systemu  Pantone® powinny  być  zamienione  na 
CMYK. Kolory dodatkowe mogą być stosowane tylko po uzgodnieniu z technologiem.

• Impozycja powinna być wykonywana przez osobę prowadzącą dane zlecenie, a wydruki 
poglądowe składek powinny być przez nią dokładnie sprawdzone.

• Szablon impozycji musi zostać sprawdzony przez kierownika lub technologa.
• Impozycja musi zawierać: klocki densytometryczne (zgodne z szablonami używanymi w 

naszej  firmie),  pasery,  pasery  formatowe,  opis  arkusza,  opis  pracy  i  datę  wykonania 
impozycji. Wszystkie pasery jak i opis pracy musi występować we wszystkich kolorach.

• Pliki  impozycyjne  są  przechowywane  przez  1  rok  od  daty  utworzenia  i  podlegają 
archiwizacji. Za przechowywanie i archiwizację odpowiedzialny jest autor pracy.

• Pliki impozycyjne powinny być nazywane tak by ich identyfikacja nie była utrudniona, 
np.: nazwa pracy_arkusz_strona.pdf. Gdzie nazwa pracy powinna w sposób jednoznaczny 
sugerować Klienta, arkusz – numer kolejnej składki, a strona – A lub B.

2. SEPARACJA

• Do generowania separacji należy używać profilu ISO_Coated dostosowanego do grupy 
papieru na której odbywa się drukowanie zgodnie z normą ISO 12647-2. 

• Maksymalne nafarbienie nie powinno przekraczać 
− dla prac przeznaczonych do druku arkuszowego: 320% dla papierów powlekanych i 
280% dla papierów niepowlekanych. 



3. GENEROWANIE PLIKÓW 

• Drukarnia zaleca pliki kompozytowe w wersji PDF 1.6 lub generowane Adobe Acrobat 
Distillerem od wersji 6.0 wzwyż.

3. STOSOWANE USTAWIENIA PARAMETRÓW NAŚWIETLANIA CTP i CTF

• Domyślnie drukarnia stosuje raster klasyczny.
• Kąty rastra stosowane w drukarni wynoszą odpowiednio: 

K - 45°, C - 15°, M - 75°, Y - 0° 
• Rozdzielczość naświetlania 2400 dpi 
• Liniatura jest zależna od jakości papieru od 120 – 175 lpi.  
• Zastosowanie  rastra  lub  liniatury  o  innych  parametrach  powinno  być  wcześniej 

uzgodnione z technologiem. 

1 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH 

• Materiały  cyfrowe  należy  dostarczać  na  najpopularniejszych  nośnikach  danych 
cyfrowych formatowanych na systemach PC lub Mac (CD-ROM lub DVD), lub przesyłać 
odpowiednio  na  serwer:  ftp.tongraf.pl.  Pliki  mogą  być  również  przesyłane  e-mail: 
studio@tongraf.pl.

• Do materiałów cyfrowych należy dołączyć (wydruki czarno-białe lub kolorowe). 
• Strony powinny być przygotowane w postaci plików: 

− PDF 1.5, 1.6, 1.7 (separowane lub kompozytowe; pliki nie mogą posiadać warstw 
    i kompresji JPEG 2000)

• Drukarnia  zaleca  pliki  kompozytowe.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  zarówno  plików 
kompozytowych jak i rozseparowanych.

• Pliki pdf muszą być wygenerowane do profilu CMYK. 
• Praca  powinna  by  wypuszczona  z  równymi  spadami  ze  wszystkich  stron  i  powinnać  

zawiera  znaki ci cia.ć ę  
• Pliki pdf, w których znajdują się przezroczystości muszą być generowane do wersji pdf-a 

1.6 lub wyższej. Wygenerowanie pliku w wersji mniejszej może spowodować błędne 
interpretowanie użytych przezroczystości.

• Pliki pdf nie mogą posiadać żadnych zabezpieczeń.
• Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych nie może być niższa niż 300 dpi. 

Przysłanie  grafiki  o  niższej  rozdzielczości  oznacza  akceptację  na  obniżenie  jakości 
danego zdjęcia. 

• Elementy graficzne strony nie powinny zawierać dołączonych profili.
• W plikach powinny by  osadzone wszystkie u yte fonty (include all  fonts,  embed allć ż  

fonts) lub powinny by  zamienione na krzywe.ć
• Dla prac otwartych przygotowanych w InDesign do pliku pracy musz  by  do czoneą ć łą  

wszystkie cza i fonty u yte w pracy.łą ż

ftp://ftp.tongraf.com.pl/
mailto:studio@tongraf.com.pl


• Je eli jest to niemo liwe lub uci liwe dla Klienta prosimy o sp aszczenie wszystkichż ż ąż ł  
„efektów” (dotyczy równie  Corela) np. przezroczysto ci i innych filtrów generuj cychż ś ą  
przeró ne efekty.  Uchroni  to  Pa stwa przed b dami zwi zanymi z  interpretacj  tychż ń łę ą ą  
efektów. Zdaj c sobie spraw  z tego, e coraz to nowsze oprogramowanie umo liwiaą ę ż ż  
importowanie  przeró nych  formatów  plików  np.  Ilustrator  czy  InDesign  umo liwiaż ż  
bezpo rednie osadzanie plików np. PSD - ś nie zalecamy tego.

• Prace powinny by  przygotowane w przestrzeni  barwnej  CMYK. W przypadku pracyć  
zawieraj cej kolory dodatkowe Pantone i dostarczeniu plików w postaci kompozytoweją  
bardzo  prosimy o  dok adne  opisanie  wyst puj cych kolorów dodatkowych.  W innymł ę ą  
przypadku kolory te zostan  skonwertowane do przestrzeni barwnej CMYK.ą

• Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prace „gotowe do druku” przygotowane przez 
Klientów w programach: Word, Exel, Power Point i podobnych. Prace przygotowane w 
tych  programach  uważane  są  za  materiał  poglądowy,  podlegają  dalszej  obróbce  i 
wymagają akceptacji Klienta.

• Przed wysłaniem materiałów do Drukarni zalecane jest sprawdzenie plików odpowiednim 
programem,  np.  Enfocus  PitStop  lub  Adobe  Acrobat  od  wersji  6.0  wzwyż  w  celu 
wykrycia najczęściej pojawiających się błędów. 

• Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, 
nie wymagających poprawy materiałów. 

• Niedotrzymanie  terminu  dostarczenia  materiałów  cyfrowych  może  spowodować 
opóźnienie  dostarczenie  gotowego  produktu,  za  które  Drukarnia  nie  ponosi 
odpowiedzialności. 

3. MATERIAŁY WZORCOWE 
1

• Zalecane  jest  dołączanie  proofa  kontraktowego  do  prac  przekazywanych  do  druku. 
Kierownik lub osoba przez niego wyznaczona przy sprawdzaniu karty technologicznej 
zaleca wykonanie proof do danej pracy. Podejmując decyzję o wykoaniu odbitki próbnej 
kieruje się doświadczeniem i znajomością wymagań Klienta.

• Certyfikacja proofa odbywa się na życzenie Klienta bądź wyrywkowo w celu kontroli 
poprawności dokonywania odbitek próbnych, przez osoby do tego przeszkolone, lecz nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. 

• Certyfikacja  polega  na  pomiarze  spektrofotometrycznym  paska  kontrolnego 
wydrukowanego an urządzeniu EPSON PRO 9800 przy pomocy ripa o nazwie Master 
Proof. Efektem przeprowadzonego pomiaru jest powstanie raportu z wynikiem pomiaru 
opartych  na  wartościach  spektralnych,  z  wyznaczeniem  dopuszczalnych  odchyłek 
wartości  ΔE  dla  kolorów.  Za  proof  wykonany  poprawnie  uważa  się  taki  na  którym 
różnica barw ΔE94, względem zastosowanego profilu, dla barw C, M, Y, K nie przekracza 
wartości 2,5 a wartość średnia z pomiarów całego paska kontrolnego ΔE94 nie jest większa 
niż 5. Różnica barw zasymulowanej  kolorystyki  podłoża nie powinna przekraczać 2,5. 
Proof musi być  wykonany z profilem ICC. Raport z przeprowadzonej  certyfikacji  jest 
przechowywany w segregatorze „Certyfikacja proof” u kierownika studia graficznego. W 
przypadku  kiedy raport  wskazuje  na  brak  certyfikacji  należy  przeprowadzić  ponowną 
kontrolę.  Jeśli  i  ona  wskazuje  na  odchylenia  powyżej  dopuszczalnej  normy  należy 



przeprowadzić kalibrację urządzenia. Kalibracji urządzenia mogą dokonać osoby tylko do 
tego przeszkolone.

• Proofy powinny być wykonywane po ostatniej korekcie plików. 
• Do wykonania proofa należy zastosować profil ICC używany w naszej firmie. 
• W przypadku akceptacji druku przez Klienta materiałem wzorcowym dla maszynisty staje 

się składka zaakceptowana i podpisana przez Klienta. 
• Druki z poprzednich edycji nie stanowią proofa kontraktowego, mogą stanowić jedynie 

punkt odniesienia dla maszynisty. Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże 
się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji odnośnie 
przygotowania materiałów i procesu drukowania.

• Jeżeli klient nie dostarczy proofów kontraktowych, to druk odbywa się do współrzędnych 
Lab barw pierwszorzędowych i przyrostu punktów określonych przez normę ISO 12647-
2, dla danej grupy papieru. Tabela dostępna

4. Kolor

• Kolorystyka  gotowego  wyrobu  powinna  być  jak  najbardziej  zbliżona  do  kolorystyki 
dostarczonego  przez  Zleceniodawcę  prawidłowo  wykonanego  proof  bądź  wzoru 
dostarczonego przez Klienta uwzględniając w ewentualnym odstępstwie specyfikę druku 
offsetowego, jakość papieru, charakterystyki proofa oraz inne czynniki mające wpływ na 
kolorystykę odbitki. 

• Kolory dodatkowe Pantone® Ze względu na brak możliwości densytometrycznej kontroli 
natężenia  koloru za  prawidłowy kolor  uznaje się  taki,  który nie  odbiega  znacząco  od 
wzornika  danego  koloru.  Pomiar  jest  dokonywane  wzrokowo.  Kolory  dodatkowe 
powinny być każdorazowo akceptowane przez wyznaczoną do tego osobę lub Klienta.

• Gęstości optyczne procesu drukowania dobierane są tak, aby na papierze danej grupy i na 
danych farbach uzyskać wartości Lab pól pełnych CMYK zgodne z normą ISO 12647-2. 

  Rodzaj papieru Cyjan Magenta Żółty Czarny

  Pomiar z filtrem polaryzacyjnym

  Papier nr 1 
  (powlekany z połyskiem) 1,55 1,50 1,45 1,85

  Papier nr 2
  (matowy) 1,45 1,40 1,25 1,75

  Papier nr 5
  (niepowlekany, offsetowy biały) 1,00 0,95 0,95 1,25

• Tolerancja  druku  wynosi  +/-  0,10  D  dla  poszczególnych  kolorów  triadowych  w 
odniesieniu  do  składki  zaakceptowanej  przez  Klienta,  bądź  przez  uprawnionego 
pracownika drukarni. 

• Ocena zgodności barwy pomiędzy proofem kontraktowym a wydrukiem jest wzrokowa. 



• Jeżeli jest to konieczne dla uzyskania optymalnej zgodności z materiałem wzorcowym 
wartości Lab pól pełnych mogą wykraczać poza granice tolerancji określone normie ISO 
12647-2. 

5. Przyrost stopnia pokrycia powierzchni

        Tabela podaje przyrosty stopnia pokrycia powierzchni (∆P) występujące na odbitkach 
przy różnych metodach drukowania i na różnych papierach i przy gęstości rastra = 60 l/cm.

Pomiaru  dokonują  osoby  do  tego  przeszkolone  wyrywkowo,  nie  rzadziej  niż  raz  w 
miesiącu dla maszyny drukującej SpeedMaster 74.

  Zastosowanie Typ papieru Przyrost stopnia pokrycia
  powierzchni przy 50%1)

  Druk arkuszowy (powlekane) 1 i 2 17%
  5 23%
  Druk wielobarwny formularzy 1 i 2 26%
  (niepowlekane) 5 29%

Wartości przyrostu stopnia pokrycia powierzchni dotyczą pomiarów za pomocą filtra polaryzacyjnego (DIN  
16536-2, 1986).

6. Pasowanie kolorów 

a. Dopuszczalne  odchylenie  pasowania  kolorów kolejno  po sobie  nadrukowywanych  nie 
powinno przekraczać 1 linii rastra dla rastra 150 lpi - 0,17 mm

b. Ze względu na stosowane systemy automatycznego pasowania na maszynach drukujących 
i sposób ich pracy możliwe jest chwilowe przekroczenie wartości tolerancji pasowania 
kolorów. Należy wówczas przyjąć, że błąd dotyczy maksymalnie 100 arkuszy. 

c. Pasowanie  rysunku  i  warstwy  lakieru  W  przypadku  lakierowania  wybiórczego 
dopuszczalne  odchylenie  pasowania  pomiędzy  rysunkiem  i  warstwą  lakieru  może 
wynosić 1 mm.

7. Warstwa lakierowa 

Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego lub UV uznaje się warstwę, 
która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane.

7. PROCES OPRAWY INTROLIGATORSKIEJ

• Wymiar obcięcia Dopuszczalne odchylenie wymiaru obcięcia wynosi ± 1mm w stosunku 
do wymiaru nominalnego mierzonego na odcinku 100 mm dla cięcia w główce i nóżkach 
egzemplarza, oraz ± 1mm dla cięcia czołowego mierzonego na odcinku 100 mm. 

• Dopuszczalne odchylenie równoległości dwóch brzegów oprawy mierzonych po zgięciu 
zeszytu na pół wynosi ± 2mm. 



• Dopuszczalne  pionowe odchylenie  w ułożeniu  stron pomiędzy składkami  w gotowym 
egzemplarzu  wynosi  ±  2  mm.  Składa  się  na  to  suma  dopuszczalnych  odchyleń  z 
poprzedzających procesów technologicznych: 

• Dopuszczalne odchylenie złamu od linii złamu wynoszące ± 1 mm, 
• Dopuszczalne odchylenie pomiędzy składkami ± 1 mm. 
• W przypadku  oprawy klejonej  dopuszczalne  odchylenie  pionowe pomiędzy okładką  i 

wkładem  wynosi  ±  2,5  mm.  Składa  się  na  to  suma  dopuszczalnych  odchyleń  z 
poprzedzających procesów technologicznych.

• Dopuszczalne odchylenie ułożenia stron w składce względem siebie wynosi 2 mm 
• Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, 

jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. 
• Falc arkusza mieszczący się w granicach dopuszczalnych odchyleń ± 1 mm, 
• Odchyłki powstałe podczas druku na arkuszu i krojeniu na użytki  ± 1 mm, 
• Tolerancja podawania oraz doklejania okładki ± 0,5 mm. 
• Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  egzemplarza  pomiędzy  okładką  a  środkami  w 

oprawie  klejonej  (spowodowane  kurczeniem  papieru,  różnicą  wilgotności,  gramatury) 
wynosi ± 1 mm. 

• Odchylenie  formatu  oprawy  wzorcowej  od  specyfikowanego  formatu  netto  powinno 
mieścić się w dopuszczalnym zakresie tolerancji. Zmiana formatu oprawy wzorcowej w 
stosunku do wyspecyfikowanego formatu netto może wynikać wyłącznie z dążenia do 
utrzymania obrazu w formacie.  

• Za prawidłową uznaje się oprawę zeszytową, w której składki pozostają połączone i nie 
rozdzierają się w miejscu wykonanych złamów na skutek zastosowanych zszywek, oraz 
zszywki występują w zleconej ilości (na jedną krawędź). 

• Jako prawidłowe kwalifikuje się zszywki, które: trwale utrzymują połączenie krawędzi 
zeszytu, całkowita długość zszywki nie powoduje nakładania się jej krawędzi.

• Nie  mierzy  się  wytrzymałości  oprawy  zeszytowej,  gdyż  w  tym  przypadku  uzyskany 
wynik nie jest wytrzymałością oprawy, ale wytrzymałością papieru. 

• Falcowanie  –  dopuszczalne  odchylenie  złamu  od  nominalnej  linii  jego  usytuowania 
wynosi ± 1 mm (na każdym złamie). 

• Dopuszczalne odchylenia wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania 
wynosi ± 1 mm. 

• Na  końcowe  odchylenia  wykonanych  złamów  i  perforacji  wpływają  również 
dopuszczalne  odchyłki  powstałe  podczas  wykonywania  poprzedzających  procesów 
technologicznych tj. druku i krojenia arkusza. 

8. Ocena skali błędu 

a. We  wszystkich  przypadkach  podstawą  do  określenia  procentowej  ilości  wadliwych 
składek  będą  składki  rewizyjne  odkładane  po  2  z  każdej  palety  lub  na  podstawie 
indywidualnych ustaleń w klientem. 

8. KRYTERIA AKCEPTACJI DOSTAWY 



• Dostawę uważa się za zgodną ze zleceniem jeżeli przynajmniej 99% produktu posiada 
parametry jakościowe mieszczące się w zakresie tolerancji dopuszczalnym przez niniejszą 
specyfikację. 

• Ewentualne uwagi i  zastrzeżenia powinny zostać złożone w ciągu 1 miesiąca od daty 
dostarczenia. 


