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Bevezetés 
E könyv 1986-os angol kiadásának bevezetőjében azt írtam, hogy bár egyes jóslatok 

szerint a nyomtatás szerepét nagymértékben átveszi az elektronikus média, én mégis 

úgy véltem, a nyomtatás még jó ideig a kommunikáció elsődleges eszköze marad. 

Most, húsz évvel később, e sorok még mindig festékkel, papírra nyomtatva olvashatók 

ahelyett, hogy az információkhoz az interneten vagy egy képernyőn elektronikus könyv 

formájában jutnának hozzá. Miért van az, hogy a nyomdaipar továbbra is virágzik, ahe

lyett, hogy látványosan hanyatlana? 

Sokféle oka van. A könyvek, magazinok, plakátok, 
napilapok, reklámfüzetek, katalógusok és más nyom
tatott anyagok mind működő technikák: hordozha
tók, újrahasznosíthatok, működtetésük nem igényel 
elektromos energiát, és se szoftver-, se rendszer-
Összeomlásokra nem hajlamosak. Egy nyomtatvány 
bárhol olvasható, és olvasója könnyedén visszalapoz
hat, hogy újra megnézzen valamit, ami nem volt szá
mára tisztán érhető. A hirdetők szeretik a nyomtatott 
felületet, mert nem lehet se kikapcsolni, mint a tele
víziót, számítógépet vagy mobiltelefont, se blokkolni, 
mint a weboldalak felugró hirdetéseit. Mindemellett 
az internet sokunk számára megkönnyíti, hogy köny
veket, posztereket és magazinokat vásároljunk a Föld 
minden tájáról. Néha ugyanazok a hatások, amelyek
ről azt gondolták, hogy a nyomtatás végét jelentik 
majd, a valóságban még éltetik is - a könyvek javára 
válik például, ha tévésorozatokban vagy filmeken kel
nek új életre; utcáinkat nyomtatott plakátok díszítik, 
élelmiszereink, műszaki cikkeink, gyógyszereink, koz
metikumaink ízlésesen nyomtatott csomagolásban 
kerülnek forgalomba. 

Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol a nyomta
tott anyag helyét gyorsan elfoglalja egy másik médium 
- például a többkötetes enciklopédiákat CD-ROM-ok, 
DVD-k, szerkeszthető internetes források, sőt hang
anyagok internetes terjesztése (podcasting) váltja fel; 
az apróhirdetések feladói (különösen álláshirdetések 
esetében) gyakran használják az internetet az újsá
gok helyett; a postai úton elküldött reklámleveleknek 
a kéretlen e-mailek és az internetportálos adatgyűjtés 
létrejöttével leáldozott; a napilapok webes változatai 
nyomtatott megfelelőikkel versenyeznek, és az egész 
világ olvasótáborának rendelkezésére állnak. 

Mindezek ellenére a nyomtatott anyagok még min
dig tartják magukat olyan területeken, ahol más 
médium csak kevésbé lehet hatékony. 

Az információtechnológia és a nyomdatechnika 
utóbbi húsz évben bekövetkezett fejlődése ismét 
megerősítette a nyomdatermékek pozícióit - köny-
nyebben, gyorsabban elérhetővé, olcsóbbá és kiszá
míthatóbb minőségűvé váltak általuk. Az ügyfél és 
a tervezőgrafikus ma már olyan, egykor speciálisnak 
számító feladatokat is elvégezhet, amelyeket koráb
ban csak a nyomdaipari szakemberek voltak képe
sek megoldani. Ez különösen igaz a nyomdai előké
szítésre, amely az utóbbi néhány évben a legna
gyobb változásokon ment keresztül. A nyomtatás 
ma már otthoni körülmények között is jó színvona
lon elvégezhető. 

Egy dolog nem változott: a nyomtatás folyamata 
körüli izgalom. A nyomtatott anyagot határidőre el 
kell készíteni, legyen az akár napilap a másnapi reg
gelihez, akár egy könyv, amelynek az új tévésorozat 
indulásával egyidőben kell megjelennie. És a nyomta
tott szónak olyan hatalma van, amelyre más médium 
továbbra is csak áhítozhat. A nyomdászok megszál
lottan törekszenek arra, hogy ne hibázzanak, mert 
a hiba örök időkre a nyomtatott oldalon marad, és 
nem javítható. Mondják, hogy a nyomdásznak „fes
ték folyik az ereiben", és az is biztosan igaz, hogy 
a legtöbben, akik pályafutásukat nyomdában (vagy 
valamilyen hozzá kapcsolódó területen) kezdték, 
munkájukat izgalmasnak és kielégítőnek találják, és 
gyakran maradnak meg ezen a területen egész hát
ralévő életükben. 

Dávid Bann 
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encyclopedias bave been replaced by CD-ROMs. DVDs. 
editabie onhne resources, andeven podcasi-. 
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Történelmi visszatekintés 
A nyomtatás fej lődését fellendülések és megtorpanások je l lemezték. Vol tak időszakai, 

amikor évszázadok múltak el igazi változás nélkül - 1456 Gutenbergé egészen otthonosan 

érezte volna magát egy 1850-ben m ű k ö d ő nyomdászműhelyben - , hogy aztán csupán 

néhány év alat t a technika ugrásszerű fe j lődésnek indu l jon . 

< 
QQ 
Q < 
N < 
N 
03 
X 
X 
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03 í 

A nyomdászat Kínában, a VI. században kezdődött 
a fadúcos nyomtatással - ennél az eljárásnál a sza
vakat és képeket fatáblákba vésték, és arról nyom
tattak. A világ legrégebbi ismert nyomtatott köny
vét, A gyémánt szútrát is fametszetekről készítették 
868-ban. A XI. században a kínai Pi Sheng már 
különálló, égetett agyagból készült jelekkel nyomta
tott, a XIII. századra pedig a Távol-Keleten (Kína, 
Korea, Japán) használatba jött a fémbetű alkalma
zása is, de fejlődése megrekedt, mivel e nyelvek ideo-
grafikus jeleihez alkalmatlannak bizonyult. 

Rendkívül fontos fejlődési állomást jelentett a 
Johannes Gutenberg által bevezetett mozgatható 
betű. Ő találta fel azt az öntőformát is, amellyel külön
álló betűket tudott önteni. A németországi Mainzban 
1444-ben nyomdát alapított, majd megkezdte a 
munkát az 1456-ban közreadott Gutenberg-biblián 
(lásd 1.1 -es ábra). A mozgatható betű használata azt 
is jelentette, hogy a szöveget még nyomtatás előtt 
korrektúrázni és javítani lehetett. Az egyes betűket 
acél betűbeütő szerszámra (az ún. patricára) metszet
ték, amelynek egy lágyabb fémbe ütésével készült 
az öntőminta (betűmatrica). A betű létrehozásához 
ebbe a matricába öntötték a megolvasztott, cink- és 
antimontartalmú ólomötvözetet. Ezután a betűkből 
soronként összeállították az oldal szövegét, majd a 
nyomtatást követően az oldalakat szétszedték, és 
a betűket ismételten felhasználták. 

Az általa használt fából készült sajtó a szőlőpré
sen alapult, és egyszerű szerkezetű volt - a szöve
get a sajtó nyomóalapján egy keretben rögzítették, 
fanyelű, birkabőr párnás festéklabdacsokkal festé
kezték, a papírívet ráhelyezték, majd a prés fa csa
varorsójának elforgatásához meghúztak egy hatal

mas kart. Ez egy vastag falapot préselt a papírra, így 
létrehozva a szöveg lenyomatát. A papírt nyomtatás 
előtt benedvesítették, hogy jobb nyomatminőséget 
érjenek el. Kétszáz év telt el, mire a nyomógépnek 
ezt az alapvető kiképzését megváltoztatták, és a fes
tékező labdacsokat hengerekkel váltották fel. 

A Gutenberg találmányán alapuló nyomtatás 
gyorsan elterjedt Európa-szerte, és 1473 pünkösd
jén Hess András budai nyomdájában már meg is 
jelent az első Magyarországon kiadott könyv, bő 
három évvel megelőzve Angliát, ahol William 
Caxton 1476-ban indította be nyomdáját. Ameri
kába Stephen Daye révén, 1638-ban került át a 
Gutenberg-féle sajtó. 

A különböző országok nyomdászai számos betű
típust alkottak, amelyek közül sok még napjainkban 
is használatos. A következő fejlődési állomás a fa 
helyett fémből készült sajtó és a csavarorsó helyébe 
lépő emelőmechanizmus volt. Az elsőt ezek közül 
Stanhope grófja építette meg 1800 körül, és az a 
George Clymer fejlesztette ki, akinek könnyen hasz
nálható Columbián sajtójából még napjainkra is sok 
fennmaradt. Ezután a nyomógépek gyors fejlődés
nek indultak, 1814-ben a The Times-t mára Frede-
rich Koenig tervezte, gőzzel hajtott gyorssajtón 
nyomtatták. Ez a sajtó még ívre vágott papírlapokra 
nyomtatott; az első tekercsnyomógépet William 
Bullock mutatta be Amerikában, 1865-ben. A kisebb 
volumenű, vegyes (ún. akddens) nyomdai munkák
hoz használt tégelysajtókat (lásd 1.3-as ábra) lábpe
dállal működtették, az íveket pedig kézzel rakták be. 

A XIX. század végére a nyomtatás fejlődését 
hátráltatta a kézi betűszedés lassúsága, és ebből 
fakadó drágasága. A kézi betűszedő egy óra alatt 
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1.1 A Gutenberg-biblia, 
amelyet Johannes Gutenberg 
1456-ban, Mainzban nyom
tatott. Ez volt az első, moz
gatható betűkkel nyomta
tott könyvek egyike. A színes 
és piros betűs részeket (a dí
szítést és az iniciálékat) utó
lag, kézzel rajzolták be. 
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1.2 Középkori 
nyomdászműhely 
A fametszet Ábrahám von 
Werdt nyomdászműhelyét 
ábrázolja, amely Nürnberg
ben 1640 és 1680 között 
működött. A kép előteré
ben, bal oldalon a papír 
nyomtatás előtti nedvesíté
se, mögötte a háttérben a 
szöveg kézi szedése létható, 
a jobb oldalon pedig a saj
tóba helyezett szöveget fes-
tékes labdákkal festékezik 
(a labdákat az idők során 
hengerek váltották fel). 
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1.4 Kézi betűszedés 
A fémbetűket a szedőszek-
rényben (fiókokban) tárol
ták, a szedő a kézben tar
tot t szedősorzón soron
ként állítja össze belőlük a 
szöveget. Nyomtatás után 
a betűk újabb felhasználá
sig visszakerülnek a szedő
szekrénybe. 

1.3 Pedállal hajtott 
tégelysajtó 
Ezt a nyomógépet a nyom
dász lábbal hajtotta; 
kisebb volumenű, vegyes 
nyomdai munkákhoz hasz
nálták. Hengerek vitték át 
a festéket a jobb oldali, 
kerek, a festék egyenletes 
szétdörzsölését segítő 
tányérról a gép nyomó

alapjára helyezett nyomó
formára. A papíríveket 
kézzel adagolták, a nyo
mat a papírt tartó ún. 
tégely és a nyomóforma 
ollószerű összezáródása 
közben, préselés hatására 
jött létre. 

m 
--

■ , • & -

•:|r 

'*ÍÉ ! 9̂S" 
&|ugjGj *^£r* 

3iH fis 

Hü ** mm 
■Hős .-.TfJ'pte-

Talpak Talphorony 

1.5 Fémbetű a részek 
elnevezéseivel. A szigna
túra biztosítja, hogy a 
betű szedéskor megfelelő 
irányban álljon. 
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kb. 1000 betűt tudott kiszedni, ezért az újság- és 
könyvnyomdáknak több tucat kéziszedőre volt 
szükségük, hogy kiadói szükségleteikkel lépést tart
hassanak. Ezt a problémát oldotta meg Ottmar 
Mergenthaler találmánya, a Linotype sorszedő gép, 
amelyet a New York Herald Tribune-r\é\ állítottak 
üzembe 1886-ban. A Linotype gép részét képezte 
egy billentyűzet; a billentyűk leütésekor a betűk 
negatív öntőformájának egy példánya (egy rézmat
rica) a gép csatornáján keresztül a sort alkotó többi 
betű mögé esett; a betűk a szóközök beillesztése 
után egy teljes sort alkottak. A sor szedését követő
en megolvasztott ólmot szivattyúztak be az össze
függő, szilárd betűsor kialakításához. Az 1890-es év 
újítása Tolbert Lanston találmánya, a különálló betű
ket öntő Monotype-rendszer volt. Ez a rendszer két 
gépből állt - egy lyukasztott papírszalagot előállító 
billentyűzetből és a papírszalagot fogadó öntőgép
ből, amely a megadott sorrendben különálló betű
ket öntött. A Monotype-szedésben a javításokat 
kézzel is el lehetett végezni, míg a Linotype-szedés 
esetén az egész sort elölről kellett kezdeni. Ezzel a 
két géppel a szöveg szedése a gépelés sebességével 
volt végezhető, így alakítva át egyidejűleg a nyom
tatás és a kiadói tevékenység gazdaságosságát. 
Bámulatos módon mindkét gép üzemszerű haszná
latban volt egészen az 1980-as évekig, amikor a 
fényszedés, majd azt követően a digitális betűsze
dés költséghatékonyabb módszere vált általánossá. 

Az illusztrációkat fametszetekről és maratott fém
lemezekről nyomtatták mindaddig, amíg Alois Sene-
felder Németországban, 1796-ban fel nem találta a 
litográfiái nyomtatási eljárást. A rajzok kőre készül
tek, és ahelyett, hogy a nyomó- és nemnyomó ele
mek bemélyedtek vagy kiemelkedtek volna, egy sík
ban helyezkedtek el. A kép a nyomaton a zsír és a víz 
kölcsönös taszítása révén jött létre. Az első ofszet
elven nyomtató litográfiái sajtót - amit eredetileg 
ónlemez nyomtatására használták a XIX. század vége 
felé - csak 1904-ben mutatták be. Bár ma az ofszet
nyomtatás az uralkodó nyomtatási eljárás, térhódítá
sát csak a XX. század közepétől kezdte meg, mivel 
a fényszedés megjelenése előtt az ofszetnyomólemez 
készítéséhez a fémbetükből kiszedett szövegről elő
ször egy levonatot kellett készíteni, amit aztán 
lefényképeztek, így olcsóbb volt a közvetlenül a szö

vegről történő magasnyomtatás. Afotogravura (helio-
gravura) mélynyomó eljárás kifejlesztése, amelynél 
a képet a bemélyedések adják, a késő XIX. századra 
esik. A magasnyomtatáshoz használt vonalas klisét 
1850-ben, Franciaországban találták fel, az első rács
ra bontott kép (a fénykép rácspontokra bontva jele
nik meg) pedig 1891-ben tűnt fel. Ez vezetett el a 
négyszínnyomtatáshoz, amelyben az összes színt az 
eredeti kép elkülönített cián, bíbor, sárga és fekete 
színkivonatának rácsra bontásával állítják elő. 

1.6 Betűszedő m 
A betűszedő mesterségbeli ^ 
tudását ma már részben 
a számítógépes szoftver
csomagok vették át. 
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A XX. század első felében megkezdődött a kötészet 
automatizálása is, amely korábban teljes egészében 
kézi tevékenység volt. Fokozatosan bevezetésre 
kerültek a vágó- és hajtogatógépek, az automatikus 
kötészeti gépsorok. 

A Monotype Corporation a fényszedés kidolgozá
sát 1944-ben kezdte meg, és 1945-ben be is mutatta 
Intertype fényszedőgépét, de az 1960-as évekig kel
lett várni, hogy üzemszerű használata megkezdőd
jön. A fényszedőgép billentyűzetén kiszedett szöve
get lyukkártya tárolta, ennek segítségével vezérelték 
a levilágítógépet. A levilágítás a diavetítés elvéhez 
hasonlóan működött: a betűket egyenként, a betűk 
negatív képét tartalmazó filmmatricán keresztül tör
ténő megvilágítással exponálták a fényérzékeny film
re. Az első fényszedőgépek között ott szerepelt 
a Monophoto mellett a Lumitype (Photon), a Lino-
film, a Monotype Lasercomp (lásd 1.8-as ábra), a Li-
notype VIP és a Compugraphic is. Ezek a berendezé
sek sokkal gyorsabbak voltak, mint betűöntő megfe
lelőik, és szükségtelenné tették az újranyomásokhoz 
megőrzött többtonnányi fémbetűs szöveg tárolását, 
ami korábban számottevő tárolóhelyet és a fém költ
ségében jelentős összegeket kötött le. A fényszedés 
kapcsán jelentek meg az első „tördelőprogramok": 
a térközök és az oldalelrendezés kialakításában az 
első egyszerű számítógépek is közreműködtek, és 
végeredményben ez vezetett el az 1980-as évek 
végén, az 1990-es évek elején megjelenő számítógé
pes kiadványszerkesztéshez. A legtöbb fényszedőgép 
különálló egység volt, vezérlését papírszalag vagy 
mágneslemez látta el, amelyet külön billentyűzeten 
állítottak elő. A korábbi rendszereken mindent két
szer kellett „legépelni" - először a szerzőnek, majd 
másodszor a szedőgép kezelőjének. Ez nemcsak 
dupla munkát jelentett, hanem azt is, hogy a szöve
get gondosan ellenőrizni kellett, mivel a szedő hibá
kat követhetett el. A fényszedés volt az első olyan 
technológia, amelynél az „egyszeri begépelés" ötlete 
felmerülhetett: a szerzők egyszerű szövegszerkesztő
ket kezdtek használni, és munkájukat gépelt kézira
tok helyett mágneslemezeken adták le. 

A fényszedés elősegítette az ofszetnyomtatás 
mint elsődleges nyomtatási eljárás elterjedését a 
magasnyomtatással szemben. Az ofszetnyomó gépek 
gyorsabbak és kifinomultabbak lettek; a nagy pél

dányszámú termékek - mint például a magazinok 
és napilapok - előállításához tekercsnyomógépeket 
használtak, amelyek ívek helyett tekercspapírra 
nyomtatnak. Ezek a nyomógépek óránként akár 
50000 nyomat előállítására is képesek, szemben az 
íves nyomógépek óránkénti 15000 íves sebességével. 

A filmlevilágítás fejlődésével párhuzamosan a 
színre bontásban és a montírozásban is új techniká
kat fejlesztettek ki. Az 1960-as évek találmánya, az 
elektronikus színes szkenner lehetővé tette az átné
zeti és a ránézeti eredetik nagy sebességű beolvasá
sát, majd levilágítását, percek alatt állítva elő a négy
színbontású filmet, szemben a korábbi több órával, 
amennyi időt a reprodukciós fényképezőgépek hasz
nálata kívánt. Az elektronikus retus- és színkorrek
ciós technikák is nagymértékben javították az illuszt
rációk minőségét. A nagyobb rácssűrűség és a szto
chasztikus rácsozás (lásd 39. o.) is egyre inkább 
hozzájárult a színes képvisszaadás fejlődéséhez. 

1.7 Kézi kötészet 
A kötészet automatizálása 
csak a XX. századdal vette 
kezdetét. Ebben a Viktória 
korabeli könyvkötészetben 
minden műveletet kézzel 
végeztek. 
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1.8 Monotype Lasercomp 
A Monotype Lasercomp 
(a kép jobb oldalán) negye
dik generációs fényszedő
rendszer volt, amelyet 
tudása alapján bátran 
tekinthetünk az első levilá
gítógépnek. A gépelést 
különálló billentyűzeten 
végezték el, a mágnesleme
zen tárolt digitális adatok 
alapján egy számítógép 
vezérelte lézerfény hozta 

létre a képet a filmen. Az 
itt látható gép az Oxford 
University Pressnél műkö
dött. A bal oldalon egy 
korábbi fényszedőgép, a 
Monophoto 400/8 látható. 
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A nyomdaipart érintő következő, 1980-as és 1990-
es évekbeli változások irodai eredetűek. A személyi 
számítógép (PC) és az első Apple Macintoshok 
megjelenésével született meg a számítógépes kiad
ványszerkesztés, amely az irodában indult útjára, 
mielőtt a nyomdászok kezébe került volna. A fény
másológép a mai digitális nyomtatás szülőatyja, míg 
az e-mail, a szövegfájlok, a hypertext és az 1990-es 
években általános használatúvá vált adatátviteli pro
tokollok tették lehetővé a gyors információátadást 
és a nagy távolságú fájlátvitelt. 

Az 1990-es évek legjelentősebb, nyomdaiparhoz 
kapcsolódó fejleménye talán a számítógépes kiad-
ványszerkesztés megjelenése és elterjedése a nyomdai 
előkészítésben; ekkor már nem csupán belső doku
mentumok irodai előállítására használták. A főbb 
alkalmazások kezdetben a QuarkXPress (lásd 54. o.), 
a PageMaker (az InDesign előfutára [lásd 54. o.j) és 
a Ventura volt, és bár ezek használata eleinte inkább 
csak a szöveg kezelésére korlátozódott - a képeket 
és tónusokat utólag montírozták az oldalakba - , 
a számítógépes kiadványszerkesztő programok 
hamarosan lehetővé tették a komplexebb, képeket is 
tartalmazó dokumentumok előállítását is. A szkenne
rek is egyre olcsóbbak és nagyobb tudásúak lettek, 
és most első ízben az ügyfél és a grafikus is beszken-
nelhette a kevésbé igényes képeket. A QuarkXPress 
vagy PageMaker fájlok a levilágítóstúdióba vagy 
nyomdába kerültek, az oldalakat levilágítógépen 
filmre világították, a filmről pedig ofszetnyomólemezt 
készítettek. Századunk elejére ez a munkafolyamat 
egyre inkább átalakul: egyre több nyomólemez 
készül CTP-eljárással (lásd 76. o. és további helye
ken). Ennél az eljárásnál a nyomólemezt közvetlenül 
a számítógépről állítják elő, egyidejűleg iktatva ki a 
filmkészítést és az azt követő költséges tárolást. 

Az utóbbi néhány évben egyre gyorsabb ütem
ben jelentek meg a QuarkXPress és az Adobe Creative 
Suite - az InDesignt, Photoshopot, lllustratort és 
Acrobatot magában foglaló programcsomag -
újabb verziói. A megszűnt PageMaker programot 
a sok új lehetőséggel kiegészített InDesign váltotta 
fel. Nem olyan régen még a QuarkXPress volt az 
uralkodó a tördelőprogramok között, de az InDesign 
- nagyobb együttműködést kínálva a szinte ipari 
szabványnak tekintett Photoshop képfeldolgozó 

alkalmazással - sok cégnél hamar teret hódított. 
Számos grafikus, a munka természetétől függően, 
mindkettőt használja. Minden év egyre erősebb, 
egyre gyorsabb Macintoshokat és PC-ket hoz. 
A szkennerek, különösen a síkágyas változatok, és 
a lézernyomtatók olcsóbbak lettek, és minden koráb
binál jobb minőséget nyújtanak. Az adattároló esz
közök, például külső merevlemezek - és a DVD 
mindinkább előtérbe kerülő utódjai, a nagy kapaci
tású Blu-Ray és a HD-DVD lemezek - ára zuhan, 
miközben óriási tárolókapacitást biztosítanak. 

Míg néhány éve a tervezőgrafikusok még szer
keszthető dokumentumokat vagy PostScript fájlo
kat küldözgettek a nyomdai előkészítő stúdióknak, 
ma a munkákat már egyre inkább a platformfüg
getlen PDF-fájlok (Portable Document Formát -
hordozható dokumentumformátum) formájában 
adják le. A PDF megjelenése több szempontból is 
leegyszerűsítette és biztonságosabbá tette az elő
készítési munkafolyamatot. Például a grafikus a 
megtervezett munkát PDF formátumban küldheti 
el az ügyfélnek ellenőrzésre és jóváhagyásra - a 
képeket kisfelbontásban beágyazva a kis fájlméret 
lehetővé teszi az e-mailben küldést. Az Acrobat 
Reader (amely képes a PDF-fájlok olvasására) széles 
körben hozzáférhető, míg sok ügyfél nem rendel
kezik QuarkXPress vagy InDesign programmal. 
Jóváhagyás után a munka szintén PDF formátum
ban - a képeket immár nyomtatásra alkalmas, 
nagyobb felbontásban beágyazva - adható át 
a nyomdai előkészítés számára. 

1.10 Megjegyzések 
hozzáadása a PDF-fájlhoz 
A grafikusok, szerkesztők 
és megrendelők megjegy
zéseket fűzhetnek a PDF-
fájlhoz. A PDF jelentős idő
megtakarítást jelenthet, 
és szükségtelenné teszi a 
nagy mennyiségű kidobott 
papírt jelentő nyomatokat 
és a postaköltséget. 
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1.11 Színes lézernyomtató 
Az Epson AcuLaser C8600 
igen nagy sebességű A3-as 
nyomtatásra képes. 

1.12 Elmentett 
nyomtatóbeállítások az 
InDesign-ban 
Minden nyomtató saját 
nyomtatóleíró fájllal ren
delkezik, amely a nyomta
tó kiválasztásakor betöltő
dik. A legegyszerűbb, ha 
a rendszeresen előforduló 
munkákhoz tartozó beállí
tásokat az alul látható Savé 
Preset gombra kattintássa 
elmentjük. Az elmentett 
beállításokat a felső Print 
Preset menüvel hívhatjuk 
elő. 
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A PDF előnye, hogy nehéz módosítani, ami minima
lizálja annak az esélyét, hogy tartalmi hibák kerülje
nek bele a levilágítás során. Ugyanakkor ez azt is 
jelenti, hogy a legcsekélyebb módosításokat is a 
szerkeszthető anyagban (forrásfáljban) kell elvégez
ni, azután pedig új PDF-et készíteni. 

A széles sávú internet-hozzáférés általánossá 
válása lehetővé teszi, hogy e-mailben vagy FTP (Filé 
Transfer Protocol -fájlátviteli protokoll) révén min
den fájl elküldhető legyen - az igazán nagy méretű
ek kivételével - így nem kell belőlük CD- vagy DVD-
lemezt írni. Ezzel megszűnik a futárposta igénybevé
telével járó késedelem és költség, ami főként akkor 
jelentős, ha külföldre kell küldeni a fájlokat. A fájl 
most éppen olyan gyorsan ott lehet Európa egy 
távoli szegletében vagy a világ bármely országéban, 
mintha a nyomda a szomszéd városrészben lenne. 

A színes digitális próbanyomatok olcsóbbak let
tek, miközben a minőségük javult. A szerződéses 
próbanyomatok (kontrakt proof) általánosan elfoga
dott szabványok szerint készülnek, ami lehetővé 
teszi, hogy a nyomdász a nyomat színét a proofhoz 
igazítsa. A soft proof (lásd 66. o.) is egyre elfoga
dottabbá válik; ennél a megoldásnál az ügyfél a 
képernyőn végzi az ellenőrzést (bár ez kiváló minő-
ségű, kalibrált monitorokat feltételez), ami szintén 
idő- és költségmegtakarítást jelent egy valódi próba
nyomat oda-vissza küldéséhez képest. A digitális 
nyomóforma-készítés (CTP) nagymértékben kiszorí
totta a nyomdafilmet, ennek következtében kiseb
bek lettek a költségek és javult a minőség, vagyis 
a reprodukált képek színei az eredetihez jobban 
hasonlítanak és a festékfelhasználás is csökkent. 
A nyomógépek új generációjának vezérlőművei 
automatikus festékadagolást és passzerállítást 
végeznek. A nyomtatás festékezési beállításai meg
őrizhetők, így újranyomás esetén pontosabb szín
egyezés érhető el. 

A digitális nyomtatás ma már széles körben 
hozzáférhető, lehetővé téve a rendkívül kis példány
számokat és a változó adatokkal történő, személyre 
szabott nyomtatást. Ennek folyamányaként jelent 
meg az igény szerinti nyomtatás, a „print on 
demand" (lásd 18. o.), amellyel a kiadók gazdasá
gosan nyomtathatnak akár egyetlen könyvet. Mivé 
nem kell több száz példányt kinyomtatniuk és rak

tárban tarolniuk, így nem okoz gondot a papír hosz-
szú tárolás alatt bekövetkező, szemmel is látható 
öregedése. Mindezen fejlesztések együtt jelentősen 
egyszerűsítették a tervezői, nyomdai és kiadói folya
matokat, és elérhetőbbé is tették azokat. 

„Csináld magad" 
A számítógépes kiadványszerkesztés és a nyomdai 
előkészítés terén végbement fejlődés lehetővé teszi 
mind az egyén, mind a cégek számára az idővel és 
a pénzzel való takarékoskodást úgy, hogy a művele
tek nagy részét alvállalkozók igénybevétele helyett 
maguk végzik el. A számítógéppel, szkennerrel és 
nyomtatóval rendelkező magánszemély vagy cég 
az egyszerűbb kiadványokat helyben megtervezheti, 
és kinyomtathatja, nem feltétlenül kell grafikust és 
nyomdászt igénybe vennie. Természetesen grafikai 
képzettség nélkül senki nem lesz képes igényes kivi
telű nyomtatott anyagok elkészítésére, de egysze
rűbb hírlevelek, étlapok, hirdetmények létrehozásá
ra igen. A cégeknél alkalmazottakat lehet betanítani 
a kiadványszerkesztő programok (például QuarkXPress 
vagy InDesign) használatára vagy a szakemberrel 
megterveztetett sablonok módosítására. Ha a minő
ségi követelmények nem túl magasak, a kisebb 
mennyiségek nyomtatása házon belül, irodai tinta
sugaras vagy lézernyomtatókon is elvégezhető. 
Néhány száz példány fölött már olcsóbb egy gyors
nyomdában nyomtatni, a fogyóanyagok (például 
festékpor) vagy - ha például az irodai nyomtató 
használata alapján is fizetni kell - a példányszám 
utáni járulékos költség miatt. Azonban kevés olyan 
irodai nyomtató létezik, amely ugyanazt a minősé
get nyújtaná, mint a digitális vagy ofszetnyomtatás; 
különösen a mázolt papírra nyomtatott képanyag 
esetén lehet szembeötlő a különbség. 

Mindemellett, ha a grafikai terv színvonala nem 
elsődleges, a tervezés még nyomda igénybevétele 
esetén is elvégezhető házon belül, az eredmény 
pedig PDF-formátumban átadható a kisnyomdának. 
így jelentősen csökkenthetjük a korrektúrázás és az 
imprimálás időszükségletét és költségeit. 
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Igény szerinti nyomtatás 
Az igény szerinti nyomtatás (print on demand) a digitális kép- és szövegtárolás logikus 
következménye; ahelyett, hogy fizikai valójukban raktárakban tárolnánk a könyveket, 
kockáztatva, hogy eladatlanok maradnak vagy tönkremennek, csak akkor nyomtatunk 
belőlük, ha valakinek - akár csak egyetlen példányban - szüksége van rá. Ez a módszer 
forradalmasíthatja a XXI. századi könyvkiadást, mivel csökkenti a veszteséget, és lehe
tővé teszi az igen kis példányszámú vagy speciális igények kielégítésére szánt kiadvá
nyok megjelentetését is. 
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Az igény szerinti nyomtatás kifejezést főként - bár 
nem kizárólag - a könyvkiadással és könyvnyomtatás
sal kapcsolatban használják. A hagyományos könyv
kiadás egyik problémája, hogy a kis példányszámú 
nyomtatás gazdaságtalan. Ennek oka, hogy az előké
szítés fix költségei (nyomdai előkészítés, nyomólemez
készítés és nyomdai beigazítás) a teljes nyomdai meny-
nyiséget terhelik, ami pár száz példány esetén nagy 
előállítási költséget és ezért irreálisan magas bolti árat 
jelent. Ez rendszerint inkább utánnyomáskor jelent 
problémát, mint új kiadás esetén. Vegyünk egy példát. 
Egy új felsőoktatási tankönyvet kétezres példányszám
ban lehet kiadni, ami reális bolti árat és hasznot bizto
sít, még azt is beleszámítva, hogy nemcsak a nyomdai 
előállítás kiadásainak, de a szerzői, a szerkesztői, a 
könyvtervezői, a tördelői és a terjesztői költségeknek 
is meg kell térülniük. Az új könyv a kiadás első évében 
általában sokkal jobban fogy, mint a rákövetkező 
években, és a kétezer példány kitarthat két-három 
évig is. Ezután a kiadónak döntenie kell, gazdaságos-e 
néhány száz példányt nyomtatnia a következő egy-két 
évben várható megrendelések fedezésére, vagy hagyja 
a könyvet kifutni, függetlenül attól, hogy piaca van. 
A problémát bonyolítja, hogy a nyomtatás költségeit 
azonnal ki kell fizetni, de ez a kiadás esetleg csak 
évekkel később térül meg. Ráadásul a könyvek tárolá
sának is vannak költségei. 

Ennek a problémának a megoldásához nagymér
tékben hozzájárult a digitális nyomtatás és a kis pél
dányszámra tervezett speciális ofszetnyomó gépek 
kifejlesztése. Ma már lehetőség van igen kis (inkább 
néhány tízes, mint néhány százas) példányszámok 
vagy akár csak egyetlen példány elfogadható áron 
történő nyomtatására is. A valódi igény szerinti nyom

tatás az, amelynél a kiadó raktárát egyáltalán nem tart 
fenn, könyvet csak megrendelésre nyomtatnak, akár 
egydarabos igény esetén is. Ennek érdekében a kiadó 
átadja a nyomdának a borító és a belívek digitális fájl
jait (rendszerint PDF-et), amelyeket a nyomda adatbá
zisa őriz, hogy amikor szükséges, azonnal elővehető 
legyen. Ha digitális anyag nem áll rendelkezésre, a 
könyv digitalizálását a nyomda is elvégezheti, ami a ki
adónak egyszeri költséget jelent. A megrendeléseket 
elektronikusan tárolják, a vevőtől, könyvkereskedőtől 
vagy nagykereskedőtől érkező megrendelés automati
kusan elindíthatja a nyomtatás folyamatát, és kiállít
hatja a számlát (a vevő és a kiadó részére) - minimali
zálva az adminisztrációs költségeket. A legtöbb, igény 
szerinti nyomtatást végző nyomda teljes körű szolgál
tatást kínál, ami azt jelenti, hogy ha egyszer a könyv a 
nyomdai adatbázisba került, a megrendelések egyene
sen a nyomdához érkezhetnek be, a kiadó pedig csak 
havi kimutatást kap a bevételek és az előállítási költsé
gek részletezésével, és a fizetnivaló megjelölésével. 

Ez a modell azonban nem működik minden könyv
típus esetén. A nagy példányszámban fogyó kartonált 
könyvek alacsony kiskereskedelmi ára nem teszi lehe
tővé a többszöri, kis példányszámú nyomtatást. Ezzel 
szemben ez a megoldás forradalmasította a tudomá
nyos, jogi, műszaki és egyéb szakmai kézikönyvek 
megjelentetésének gazdasági oldalát, és olyan kiadvá
nyok ezreinek kis példányban történő kiadásához 
vezetett, amelyek megjelentetése korábban elképzel
hetetlen volt. E modell alapján az elmúlt évtizedek 
néhány, már nem kapható népszerű könyve ismét 
elérhetővé vált a rajongók számára. Az igény szerinti 
nyomtatás révén például az egyetemi hallgatók sze
mélyre szabottan állíthatják össze jegyzeteiket, a láto-
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gatott előadásoknak megfelelő, különböző könyvek
ből összeválogatott fejezetekkel. 

Az igény szerinti nyomtatás elérhetőbbé tette a 
magánkiadást is. Az a szerző, aki hajlandó volt átvál
lalni a kiadás teljes költségét, könnyen találhatott 
kiadót (angol elnevezéssel: vanity publisher) kéziratá
hoz, ám ez a magánkiadást meglehetősen költségessé 
tette. A kiadó az egy példányra eső költségek csök
kentése érdekében több száz példányt nyomtatott 
(még ha ezek soha nem is keltek el). Ma már néhány 
cég arra is lehetőséget ad, hogy a szerzők egy web
oldalon keresztül töltsék fel a kéziratot, ők pedig elfo
gadható áron eleget tesznek az akár csak egyetlen 
példányos megrendeléseknek is. Beszédes statisztika, 
hogy a kiadott, ISBN-számmal rendelkező könyvek 
50%-a kevesebb mint 250 példányban kel el, vagyis a 
kis példányszámú nyomtatás lehetséges piaca határta
lan. Az internetes könyváruházak, például az Amazon 
révén ezek a könyvek könnyen hozzáférhetők, míg a 
hagyományos könyvesboltok általában nem tartanak 

ilyen kiadványokat. Ugyanakkor az igény szerinti nyom
tatásban a hagyományos könyvkereskedők is szerepet 
vállalhatnak. Fejlesztés alatt állnak már olyan, akár 
egyetlen példány kinyomtatására és bekötésére is 
képes gépek, amelyek beállíthatók a könyvesboltokba, 
hogy a már nem kapható könyvekből igény szerint 
nyomtathassanak, ily módon csökkentve a szállítási és 
raktározási költségeket. A könyveken kívül más nyom
dai termékek esetén is alkalmazható az igény szerinti 
nyomtatás - a képtárak és múzeumok is árusíthatnak 
a vásárláskor készített nyomatokat, plakátokat. Újsá
gok, hírlapok is nyomtathatók igény szerint, így elér
hetővé tehetők nemzetközileg, távoli helyszíneken is. 

„A raktárak mérete napról napra csökken. Egy kézi
könyvnek elég egy CD és egy jó nyomda." 

egy munkanélküli raktáros 

Copy Generál - Digitális és ofszet nyomdai 
szolgáltatások 0 www.copygeneral.hu ® 
Értékesítés: (1) 210-2717 + Non-stop: (1) 303-3206 

© n o Print Shops - Nationwide Scarch @ PnntOnDemand.com 

1.13 Internetes, igény 
szerinti nyomtatás 
Ma már számos vállalkozás 
kínál igény szerinti nyomta
tási szolgáltatásokat az 
interneten. A kiadók között 
ott találhatók a szűk réteg
nek szánt szakkönyvekkel 
és kiadványokkal foglalko
zók; a népszerű, már nem 
kapható könyvek szerzői; 
sőt még magánkiadásban 
kiadott könyvekkel is talál
kozhatunk. 
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Új médiumok 
Húsz évvel eze lő t t a f ő b b méd iumok a könyv, az újság, a televízió, a mozi és a rádió vo l 

tak . M indezeke t d ráma ian é r i n te t t e az új m é d i u m o k - kü lönösen az in te rne t és a mob i l 

t echno lóg iák - fe j lődése. 

Mára a könyveknek, újságoknak vetélytársai akad
tak, a széles sávú internet térhódítása erős hatást 
gyakorol a „hagyományos" médiára, a nyomtatott 
anyagoknak pedig küzdeniük kell, hogy megtartsák 
részesedésüket a globalizálódó kommunikációs pia
con. A nyomtatott anyagok legtöbb formáját érinti 
a kérdés - talán csak a plakátokat és a csomagolá
sokat nem. A napilapokat két irányból éri fenyege
tés: egyrészt lassanként elvesztik állás- és adásvétel 
jellegű apróhirdetéseiket, mert azok inkább az inter
netes weboldalakon jelennek meg (ami főként a 
helyi napilapok számára probléma); másrészt olva
sóik is inkább az újság internetes változatát és az 
egyéb weboldalakat olvassák, és a nyomtatott lapot 
talán nem is vásárolják. A postai reklámlevelek meny-
nyisége is csökkenőben van, de ezt az is okozhatja, 
hogy a személyre szabottság révén - adatbázisokat 
és digitális nyomtatást használva - a reklámlevelek
kel tömeges kiküldés helyett sokkal inkább csak a 
potenciális fogyasztókat célozzák meg. 

Az internet megváltoztatta a könyv- és folyóirat
kiadás arculatát is - habár az általános érdeklődésre 
számot tartó könyvek (például sikeres regények) 
még mindig életképesek, a kézikönyvek (főként 
a lexikonok) és a tudományos folyóiratok megszen
vedik a versenyt egy olyan médiummal szemben, 
amelynek alacsonyak a publikálási költségei, és 
amelynek tartalma szükség esetén azonnal módosít
ható. A magazinok kevésbé érintettek, mivel leg
többjük esetén a vásárló szívesebben olvassa a 
benne lévőket nyomatott kivitelben, mint a képer
nyőn - valójában a magazinok az interneten elérhe
tő vitafórumok, exkluzív anyagok és a hasonló 
érdeklődésűekből álló virtuális társaságok révén 

kibővítették az olvasóiknak vagy előfizetőiknek 
nyújtott szolgáltatások körét. 

A podcastok (beleértve a videó podcastot is) és a 
hangoskönyvek az újságok és a könyvek konkurenciá
jává válhatnak, mivel az élőszóban elhangzó cikkek 
és teljes könyvek egy MP3-as lejátszón is meghallgat
hatók - a most már hangos formában is kiadott úti
kalauzok pedig közvetlen kíséretül szolgálnak a város
nézés során. A podcastok hasznos szerepet töltenek 
be az oktatás és a képzés terén is, különösen a nyel
vek tanulásánál és a tanultak ellenőrzésében, a hibák 
kijavításában. A mobiltelefonok új generációi segítsé
gével a hírek és információk szöveges üzenetként jut
nak el a felhasználóhoz, és ez újabb versenytársat 
jelenthet a nyomtatott világ számára. 

Az e-könyvek digitális megjelenésű könyvek; itt 
a könyv egy fájl, például PDF vagy egyszerű szöveg
fájl, amely bármely PC-n vagy speciálisan erre a célra 
kialakított, kézben tartható eszközön olvasható. 
Ráadásul az elektronikus formájú könyv úgy kódol
ható, hogy különböző gyorskereséseket is támogas
son - könyvek esetén ez a hagyományos mutatókra 
korlátozódik. Annak ellenére, hogy már több éve 
létezik, az e-könyv népszerűsége még nem széles 
körű, bár ebben változás várható. A hagyományos 
könyv előnye az e-könywel szemben a hordozható
ság és a jó olvashatóság. Az e-könyveket megjelení
tő első eszközök az 1990-es évek végén kerültek a 
piacra, de üzleti sikert nem arattak, mivel többnyire 
túl nagyok és súlyosak voltak, és a szöveg a kép
ernyőn nehezen volt olvasható. Két, 2006-ban piac
ra került eszköz - a Sony Reader (lásd 1.14-es ábra) 
és az iRex iLiad - mindkét problémát célba vette; 
méretük a kis kartonált könyveké, könnyűek, és hosz-
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szú élettartamú elemekkel látták el őket. A kép
ernyők e-tintát használnak, amely valódi fekete
fehér színt ad (fekete és fehér kapszulák ezreinek 
elektronikus elrendezésével), és nem csupán katód
sugárcsöves vagy LCD-kijelzős szimulációk. A köny
vek - éppen úgy, mint egy zeneszám - az internetről 
csekély fizetség ellenében letölthetők a PC-re, majd 
onnan tovább az eszközre. A jövőbeli eszközök a 
PC-s megoldás helyett lehet, hogy a közvetlen letöl
tést is lehetővé teszik. Az eszközök egyidejűleg szá
mos könyv tárolására képesek - egy főiskolai hallga
tó három évfolyamos képzésének valamennyi tan
könyve elférhet akár egy zseb méretű eszközön. 

Az eszközök elfogadásán túl az e-könyvek sikere 
azon is múlhat, hogy a kiadók elérhetővé teszik-e 
könyveiket e-könyvként. A jelek arra utalnak, hogy 
ez a folyamat már megindult - a nagy kiadók köny
veik nagy részét ebben a formában is kínálják. Az 
e-könyvek valószínűleg sokkal olcsóbbak lesznek 

nyomtatott változataiknál, és ha az eszközök ára is 
elérhetőbb lesz, ahogyan az MP3-as lejátszók 
esetében is történt, akkor az e-könyvek karrierje is 
hasonló lendületet vehet. Egy könyv párhuzamosan 
kiadható nyomtatott formában és e-könyvként is, 
vagy ha a kiadó nem kíván pénzt fektetni a nyomta
tott változatba, akkor csupán e-könyvként, fenntart
va a lehetőséget, hogy megfelelő érdeklődés esetén 
később nyomtatott formában is megjelentesse. 

A blogolás és vlogolás (internetes naplók és video-
naplók magánkiadása) is a kiadói modell vetélytársai
vá válhatnak, mivel itt nem érvényesülnek a hagyo
mányos szerkesztőségi ellenőrző és szűrő funkciók. 

1.14 Sony Reader 
Ez a kartonált könyv 
méretű eszköz akár 
nyolcvan, az internetről 
letölthető könyvet képes 
tárolni egyszerre. 
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1.15 E-könyvek az 
interneten 
Az ezekhez hasonló inter
netes szolgáltatások segít
ségével könyvek teljes szö
vege tölthető le közvetle
nül az e-könyv olvasókra 
vagy a kézi eszközökre -
az ember könyvtára zseb 
méretű lehet. 
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1.16 Útiélmény podcastok 
Az utazás és a szórakozta
tás a podcast-használat két 
gyorsan fejlődő területe, 
de emellett még több ezer 
különböző felhasználási 
területük létezik. 
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A digitális média arculata 
Azoknak a cégeknek a részéről, amelyek a nyomta
tott változat kiegészítéseképpen az interneten is 
publikálnak, növekvő az igény a közvetítőeszköztől 
független megjelenési formák iránt. Azonban ez 
nem oldható meg egyszerűen a nyomtatott forma 
másolásával; egy weboldal esetében például maxi
málisan ki kell használni az interaktivitást és a más 
weboldalakra, cikkekre hivatkozás lehetőségét. 

A platformfüggetlen munkához a kulcs az XML 
nyelv (az angol eXtensible Markup Language kifeje
zésből - kiterjeszthető leíró nyelv). Ezt a programo
zási nyelvet úgy tervezték, hogy rugalmas legyen 
és lehetővé tegye a más programnyelveken végzett 
munkát, és az XML használata révén a különböző 
programozási nyelvek együttműködhessenek. Az 
XML elődje az SGML volt, amelyet különféle elekt
ronikus dokumentumok (köztük könyvszövegek és 
más nyomtatott termékek) strukturálására használ

tak (az angol Standard Generalized Markup 
Language kifejezésből - szabványos, kiterjesztett 
leíró nyelv). Az XML szabadon felhasználható for
mátum, tulajdonosa a World Wide Web Consortium 
(W3C). Az XML ún. tagekkel (azonosítókkal, cím
kékkel) látja el a címsorokat, a főszöveget és a többi 
elemet, ezzel megkönnyíti a médiumon belüli és a 
médiumok közötti tartalomátvitelt. 

Hogy egy példát hozzunk: egy nyomtatott doku
mentumban a képaláírás stílusa a tördelőprogram-
ban mondjuk 10 pontos Helveticaként van megha
tározva. Az XML a konkrét betűtípust és méretet 
nem, csak a „képaláírás" címkét rendeli hozzá, így 
amikor a dokumentum a webre kerül, a képaláírás 
a címke alapján a webdokumentumban meghatáro
zott formátumot veszi fel, ami mind betűméreté
ben, mind betűtípusában más lehet. Igy a doku
mentumot nem kell nulláról indulva újraformázni, 
amikor másik médiumban jelenik meg. 
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A nyomtatás és környezetünk 
A XXI . századra a környeze tvéde lem v i l ágmére tű v i ták tárgyává vál t . A nyomdász, a 

k iadó, a graf ikus és bárk i , aki a nyomda i termelés i f o l y a m a t o k b a n részt vesz, rendkívü l 

sokat t e h e t a munká jáva l e g y ü t t j á ró környezet i hatások és a hul ladékkibocsátás csök

kentése é rdekében . 

A nyomtatás különféle válfajai számtalan módon hat
nak a környezetre. Sok vállalat például úgy igyekszik 
CD- és DVD-lemezeit környezetbarátabbá tenni, hogy 
fákat ültetnek vagy olyan mértékben pótolják a termé
szetes forrásokat, hogy azzal kiegyenlítsék termelésük 
káros környezeti hatásait. A leginkább érintett terület 
a papírgyártás: a papírról, illetve festékről szóló fejezet 
(lásd 114. o.) ezen nyersanyagok használatának kör
nyezetre gyakorolt hatását és a hatás csökkentésének 
lehetőségét is tárgyalja. Ebben a fejezetben olyan, 
környezetet kevésbé károsító eljárásokat említünk 
meg, amelyeket a kiadók és a nyomdászok mindenna
pi munkájuk során is alkalmazhatnak. Sok vállalat erre 
önként is hajlandó, de sokszor nincs is más választá
suk, mivel nagy ügyfeleik vagy állami megrendelőik 
a számukra végzett munka feltételeként ragaszkod
nak bizonyos környezeti szabványok betartásához. 
Gyakori, hogy a fenntartható fejlődést támogató kez
deményezések (például az energiaköltségek csökken
tésében) pénzbeli megtakarítást is eredményeznek. 

A nyomtatás területén a digitális nyomtatás és a 
CTP bevezetése - különösen az előhívás nélküli nyo
mólemezek megjelenése -jelentősen csökkentette az 
előkészítés nyersanyagainak (film és vegyi anyagok) 
felhasználását. A CTP pontosságának köszönhetően 
csökkent a munka beigazítási fázisában keletkező 
selejt, az ún. makulatúra mennyisége is. Asoft-proo-
folás jelentősen visszaszorította mind a hagyományos 
proofokhoz használt nyersanyagok mennyiségét, 
mind a kézbesítésükhöz szükséges energiafelhaszná
lást. A nyomtatásnak ugyanakkor még mindig vannak 
a technológiai folyamat során használt oldószerekkel, 
a szárításhoz szükséges energiával, a gázok elszívásá
val kapcsolatos kérdéses pontjai; mindezek napiren

den vannak, és a nyomtatási technológiákat folyama
tosan tökéletesítik. Az energiamegtakarítás egyik fő 
módszere az üzemben vagy irodában fűtésre, világí
tásra, légkondicionálásra stb. felhasznált energia 
kontrollálása. A legtöbb berendezés - számítógép, 
fénymásoló és nyomtató - éjszakára kikapcsolható. 
Egyre több gyártó vezet be olyan termékeket, ame
lyeknek nincs „készenléti" (stand-by) üzemmódjuk, 
hogy ezzel is csökkentse az energiapazarlást. 

Megrendelői oldalról nézve, a tervezés és a válasz
tott nyomdai és kötészeti műveletek befolyásolják az 
újrahasznosíthatóságot, így például a drótfűzés (lásd 
144. o.) és a fóliázás (lásd 152-153. o.) megnehezíti 
a termék használat utáni újrafeldolgozását. A szál
lítást is szemügyre kell vennünk - vajon a korrektúrák, 
proofok vagy a késztermékek szállítása során energia
takarékos megoldásokat alkalmazunk? 

Léteznek környezetgazdálkodásra vonatkozó nem
zetközi szabványok, amelyek a vállalkozások környe
zetre gyakorolt hatását vizsgálják, és az előírások telje
sítését tanúsítványokkal ismerik el. A szabványoknak 
való megfelelés nehéz és költséges lehet a kisebb 
cégek számára, de a tanúsítvány hiánya nem akadálya 
annak, hogy fenntartható módon működjenek. 

A környezettel kapcsolatos kérdések között ott 
szerepelnek a munkamódszerek emberi vonatkozásai 
is. A legnagyobb nemzetközi vállalatok a beszállítóik 
számára magatartási kódexeket állítanak össze, ame
lyek többek között az egészségre, a biztonságra és a 
munkaidőre vonatkozó előírásokat és a szakszervezet 
elvárásait is magukban foglalják. Ezek hivatottak biz
tosítani a fejlődő országbeli nyomdaüzemek jó mun
kafeltételeit és a munkavállalókkal szembeni megfele
lő bánásmódot. 
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1.18 Ellenőrzés PDF-en 
A monitoron, PDF segítsé
gével végzett korrektúra 
és jóváhagyás szükségte
lenné teszi a papírhulladé
kot termelő lézernyoma
tok készítését, és ha e-mail
ben küljük a „próbanyo
matot", szállítási költségek 
sem merülnek fel. Az idő
beli megtakarítások egyút
tal a környezeti terhelést is 
csökkentik. 
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A nyomdai munkafolyamat 
Egy nyomdatermék előállítása részfolyamatokat foglal magában, és számos szereplő 
vesz részt benne, ideértve az ügyfelet, a grafikust, a stúdiót, a nyomdát és a köté
szetet. Minden szereplő átadja munkájának végeredményét, amely kiindulásul szolgál 
a folyamat következő szereplője számára. Azonban a munkafolyamat nem pusztán 
az elvégzett feladat eredményének továbbítását jelenti, hanem fájlok, proofok és 
a munka előrehaladtával továbbadott , i l letve visszakapott információk cseréjét is. 

A túloldali ábrán jól látható, hogy még egy egyszerű 
nyomdai munka is számos résztvevőt és műveletet 
foglal magában, ezért gondos tervezést és irányítást 
igényel, és azzal is tisztában kell lenni a legelső lépés
től kezdve, hogy a résztvevők közül ki miért felelős. 

Munkaleíró formátum (JDF) 
Az angol nevén Job Definition Formát - amelynek 
kezdőbetűiből a JDF rövidítés származik - lehetősé
get ad arra, hogy a nyomtatvány előállításának min
den egyes fázisát elektronikusan összekapcsoljuk, 
mellőzve a szükségtelen papírmunkát, és (melléke
sen) rengeteg hasznos információt és adatot nyer
jünk. Úgy tekinthető, mintha a munkának elektroni
kus munkatáskája lenne, és ezt használnánk a folya
mathoz szükséges összes információ megadására, 
az árajánlat-készítéstől a kész munka kiszállításáig. 
A JDF nyílt szabványon alapuló rendszer, bárki ingye
nesen használhatja. Közreadója és kezelője a függet
len CIP4 szervezet, amelynek tagjai a grafikai piac 
vezető vállalatai. 

A JDF a nyomdatermék előállításának minden fázi
sát önálló folyamatokra bontja, és ezek mindegyikét 
bemeneteivel és kimeneteivel határozza meg. Példa
képpen a nyomógép számára a bemenetek a papír, 
a nyomólemezek, a nyomdafesték és a példányszám; 
a kimenetek pedig a nyomtatott ívek, amelyek 
azután a nyomtatás utáni müveletek és a kötészet 
számára szolgálnak bemenetül. 

Ami az ügyfél vagy a grafikus számára a JDF-ből 
fontos, az az, hogy ők is használhatják a munka 
kezdetétől fogva, és nem csupán a nyomdász által 
használható eszköz. Már az árajánlatkérés is elké
szíthető JDF-ben, a megadott információk pedig fel

használhatók az árajánlat készítésekor. A nyomda 
a munka bármilyen ezt követő módosítását figye
lembe tudja venni, és a megrendelés is ez alapján 
készíthető el. A tervezési fázis befejeztével a JDF-
információk az Acrobat segítségével a nyomdai elő
készítő-stúdiónak vagy a nyomdának átadott PDF-
fájlokhoz fűzhetők, lehetővé téve, hogy a gyártás 
valamennyi részlete és maga a munka is egyszerre 
áttekinthető legyen. A JDF a digitális munkafolya
mat további szakaszaiban is használható. 

A JMF (Job Messaging Formát- Munkaüzenet
küldési formátum) lehetővé teszi a munkafolyamat
ban részt vevők között üzenetek küldését, ezáltal biz
tosítja az információáramlást, tájékoztatást ad a 
munka állapotáról, a felmerült problémákról. Például, 
ha egy munka a nyomtatás fázisában csúszik, auto
matikusan elindul egy üzenet visszafelé, hogy értesít
se az ügyfelet a késedelemről, egy pedig előrefelé, 
hogy tudassa a kötészettel, az ívek nem érkeznek 
oda időre. Ez az információcsere az interneten keresz
tül is megtörténhet, mint majd látni fogjuk. 

A JDF XML metaadatokból épül fel, ami azt jelen
ti, hogy a felhasználók bármely munkához saját cím
kéket (leírásokat) rendelhetnek, tudva, hogy a JDF-et 
bárki képes lesz olvasni, aki XML-t használ. A JDF ki
küszöböli a dupla adminisztrációt és az ebből adódó 
problémákat, minden résztvevőnek megbízható, 
percre kész információkat biztosít. A nyomdász szá
mára ezek az információk lehetővé teszik a nagyobb 
termelékenységet, mivel csökkennek az állásidők. 
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Szerkesztőségi alapismeretek 
A szerzői kézirat optimális esetben követi a kiadó kézirat-szerkesztési előírásait, ame
lyek betartására a szerkesztő kéri a szerzőt. A kézirat-szerkesztési szabályok a helyes
írásra, az írásjelek, a rövidítések használatára és egyéb stílusbeli kérdésekre terjednek 
ki, továbbá arra, milyen formában kell átadni szövegszerkesztés után a fájlt, hogy az 
a soron következő szerkesztési és tervezési fázisok számára is megfelelő legyen. Ezután 
sor kerülhet a kézirat szerkesztésére, ellenőrizendő, hogy megfelel-e a kiadó előírásai
nak, és hogy nem kell-e a szöveg egyes részeit átírni. 

05 
-LU 

N 
0) 
-LU 

O 
_ i 
LU 
0) 

A könyv többi elemét - amely lehet fénykép, megraj
zoltatott illusztráció, térkép, képaláírás stb. - a kéz
irat-előkészítő is összeállíthatja, ha a szerző ezt nem 
tette volna meg, emellett gondoskodik a szöveg, illet
ve a képek reprodukciójához szükséges felhasználási 
jogok megszerzéséről. A szerkesztő biztosítja a szö
veg és a többi elem közötti összhangot és egységet, 
mielőtt a szöveg és a képek a feladat leírását tartal
mazó brieffel együtt a grafikushoz kerülnének. 

A grafikus ezután elkészíti az oldalak terveit, 
melyet a kiadó jóváhagy, majd a betördelt oldalakat 
átadja a szerkesztőnek, szerzőnek vagy ügyfélnek 
ellenőrzésre. A kinyomtatott oldalakon végzett javítá
sok leghelyesebb módja a szabványos korrektúrajelek 
alkalmazása (lásd a túloldalon). A kinyomtatott szöveg 
kézírásos javítása helyett az oldalak e-mailben, PDF-
fájlként is továbbíthatók, amelyet a kiadóban meg
jegyzésekkel látnak el, majd visszaküldenek. Létezik 
olyan szoftver, amellyel a korrektúrajelek képernyőn is 
a PDF-fájlba illeszthetők. Sok szerkesztő, aki illusztrált 
könyvekkel vagy magazinokkal foglalkozik, kiadvány
szerkesztő programot - többnyire QuarkXPresst vagy 
InDesignt - használ; a korrektúrázást és szerkesztést 
közvetlenül a tördelő által készített oldalakon végzi el 
(vagy a Word programban, majd ismét beemeli a szö
veget), és a szöveg rövidítésével, „húzásával" éri el, 
hogy az beférjen a grafikus által meghatározott hely
re. A magazinok esetében a műszaki szerkesztő a híd 
az olvasószerkesztők és a grafikusok között, ő igazítja 
a szöveget a rendelkezésre álló helyhez és a képekhez. 

Az oldalak betördelése után készíthetők el a muta
tók. A szerkesztő nézi át a kinyomtatott mutatókat és 
a javított oldalakat, mielőtt a munka továbbkerülne a 
DTP-stúdióba vagy a nyomdába. A nyomda végső el

lenőrzés céljából a nyomtatás előtt próbanyomatot ké
szíthet (lásd 76. o.). A gyártás előrehaladtával a koráb
ban elmaradt javítások egyre költségesebbek lesznek. 

Optikai karakterfelismerés (OCR) 
Ha a szöveg digitálisan nem, csak papíron áll rendel
kezésre, a digitalizáláshoz optikai karakterfelismerő 
programot (például OmniPage-et) használhatunk, 
amely beszkenneli a szöveget, és szerkeszthető fájlt 
készít belőle. A program azonban csak a tisztán kive
hető karakterek azonosítására alkalmas, és nem 
képes megbirkózni a gépelt szövegbe kézzel írt javítá
sokkal sem, ezért gondos korrektúrázására van szük
ség, mielőtt a szöveg további felhasználásra kerülne. 
A kettős szövegbevitel is egy lehetséges megoldás: 
a hibák kiszűrése kétszeri gépeléssel, majd a szöveg
fájlok egybevetésével biztosítható. 

Terjedelemszámítás és oldalterjedelem 
A terjedelemszámítás a kézirat karakterszámának 
(a szóközöket is beleértve) megbecslését jelenti. 
A szövegszerkesztők megjelenése előtt a terjedelem 
meghatározása fáradságos kézi munka volt, ma azon
ban a szövegszerkesztő programok már automatiku
san szolgáltatják ezt az információt. Az oldalterjede
lem a szöveg és a képek által a végső nyomtatott 
műben elfoglalt oldalak száma. Ennek meghatározá
sára a legegyszerűbb, ha szedéspróbát végzünk a 
választott betűtípussal, betűfokozattal, és megnéz
zük, mekkora helyet foglal el. Kiadványszerkesztő 
programot használva, ha úgy találjuk, hogy a szöveg 
a kívánt oldalterjedelmet túllépi, vagy az alatt marad, 
egyszerű megváltoztatni a betűtípust, -fokozatot, a 
sortávolságot, a sorhosszt stb. 



A szedési hibákat korrektúrajelekkel jelöljük meg a szövegben; a jeleket 
a sor mellett megismételjük, és melléírjuk a javítást. A javítandó karakterek 
számának függvényében különböző jelöléseket alkalmazunk. Egy-egy betű 
javításakor például a következő jeleket használhatjuk: b f J | j . f ^ £ ^ 

Ha egymás mellett több hibás karakter található, vagy egy egész szó javítása 
szükséges, arra ezekkel a jelekkel hívjuk fel a figyelmet: n U U LTJl l—l L^l 

A terjedelmesebb, akár több soros javításokat egy ehhez 
hasonló jellel bekeretezzük és áthúzzuk; a jel alakja érte
lemszerűen a hibás szövegrész alakját követi. A javított szöveget a 
hasáb szélére a jel mellé, vagy ha ott nem fér el, egy külön lapra is írhatjuk. 

Szükség esetén, hogy elkerüljük a jelek ismétlődését, használhatunk továb- f ^ Hn, 
bi, a fentiekhez hasonló jeleket is: három soron belül le|eljiőleg ne szerepel- H i xe t 
jen ugyanaz a jelölés. Új jel alkotásakor fontos, hogy az egyik betűre se 
hasonlítson. Ha egy sorban (vagy több, egymáshoz közeli sorban) ugyanaz 
a hiba ismétlődik, akkor azt jelölhetjük ugyanazzal a jellel, majd a margón a 
jel m|ll|tt bekarikázva feltüntetjük az ismétlések számát. 2 & @) 

Hiányzó betű vagy írásjel esetén a korrektúrajelet a hibát megelőző vagy 
követő betűre helyezzük, és a margón a jel mellé írjíjí a megjelölt és a f u A 
hiányzó betűt is. A hiányzó kötőjelet (pl. néh|néha) az egyenlőségjellel, 
a hiányzó gondolatjelet pedig - a jel hosszára utal<| két egymás melletti [_&.— 
kötőjellel jelöljük. 

A hiányzó szavak helyének jelölésére külön korrektúrajelek szolgálnak 
Á V V V V \T, ezeket a hiányzó rész előtti és mögötti szavak közé helyez
zük, csakúgy, mint a hiányzó sorok beszúrásának jeleit < <^ <^, amelyeket 
két sor között, a sorok végeinél helyezünk el. 

A törlendő részeket a fenti, első három bekezdésben bemutatott jelek vala
melyikével jelöljük meg, majd a^negismételt jel mellé a törlés jelét ~fr írjuk. V m a A ^ 
A törlés másik, gyakorlatban ritkábbrfan használt jele a dl. T •& 

A szomszédos beyck és szavak|jelzésére]felcseréléséneklkülön jeleket hasz
nálunk, amelyek az itt látható módon átfogják a felcserélendő szavakat. 
A nem szomszédos betűk vagy szavaklezzel a |ellel|ielölését|cseré|éneklold-
juk meg, ennél bonyolultabb esetben pedig a szavak fölé írt számok segítsé
gével a szórendet helyes adhatjuk meg, majd a számok helyes sorrendjét a 
sorok mellett is feltüntetjük. Hajfzeretnérikjegy szót vagy szövegrészletet ^ 
egy másik sorba^áthelyezni, körülrajzolással és nyilazással jelöljük. 

A szóköz beszúrásának|es törlésének közjjsmert jeleihez igen hasonló a 
tipográfiai változtatást jelző szóköz növeléselés szóköz csökkentéseJJel is. A 

Szintén a tipográfiai elrendezésre, tördelési hibákra utalnak a szedés egy 
J vonalba állításának különböző jelei, illetve a szedett sorok egy bizonyos J 
j - * pontig történő elmozdítását jelölő nyilazásokjAz itt látható jellel az új |*-

íí\ LJ~\ 

1 2 3 4 5 

bekezdés kezdetére hívjuk fel a figyelmet. J 

2.2 Korrektúrajelek 
Az alábbi mintaszövegben 
a hazai szabvány szerinti 
korrektúrajelek közül 
mutatjuk be a leggyakrab
ban használtakat. A mar
gón a javításokat célszerű 
folyamatos kézírással írni, 
így egyszerűbb például 
a kis- és nagybetűk meg
különböztetése. Megjegy
zéseinket mindig karikáz
zuk be, ezzel jelezve, hogy 
azok nem a javítás részei. 

\Az új bekezdés törlését - tehát a szöveg folyamatos szedését - az előző sor 
utolsó szavát és az új bekezdés első szavát összekötő vonallal jelezzük. 

Az érvénytelen javítást szaggatott vonallal aláhúzzuk, és a margón is áthúzzuk. í>á£ 
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Nyomdai felhasználásra szánt képek 
A képek élettel töltik meg a nyomtatott anyagokat, a magazinok pedig kifejezetten 

képanyagukra építenek. A digitális forradalomnak köszönhetően a képek ma már szár

mazhatnak digitális fényképezőgépből, az internetről, CD- és DVD-lemezekről, de 

vonalas vagy festett eredetikből, nyomatokból, diákból és még számos más forrásból. 

Ez a vál tozatosság a képek előkészítésével foglalkozók számára új kihívásokat jelent. 
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Digitális képek és egyéb illusztrációs anyagok 
Sok kiadó ma már főként digitális képekkel dolgo
zik. Ezek számos különböző forrásból eredhetnek -
például digitális fényképezőgépből, ami nagy mér
tékben kiszorította a filmet a professzionális felhasz
nálás területén is. A fotós számára az előny hatal
mas, mert a film és az előhívás költsége elmarad, 
a képek azonnal, már a fényképezőgépen vagy a 
számítógépen megtekinthetők, ezáltal a munkafo
lyamat is felgyorsul. A digitális fájlokat könnyű 
másokkal megosztani, archiválni és az interneten 
közzétenni, és a rendelésre készített képkatalógu
sok is gyorsan összeállíthatók, ha a képekhez tarto
zó metaadatok logikusak és jól karbantartottak. 

A képek felhasználói számára a kihívást elsősor
ban a nagy mennyiségű kép archiválása és kezelése 
jelenti: külön erőfeszítést igényel a képek logikus és 
beszédes felcímkézése, és összegyűjtése a nyomdai 
leadáshoz. A kiadványok tervezésekor a digitális 
képeket gyakran kis felbontású, csupán pozicionálás
ra szolgáló másolatok helyettesítik, ily módon küszö
bölve ki a számítógép lelassulását a tördelés alatt. 

Egy kép vagy dia beszkennelt digitális változatá
val kapcsolatos egyik probléma az, hogy bizonyos 
fokig meg kell bíznunk benne, hogy színhelyes rep
rodukciója az eredetinek. Ez az a pont, ahol a szín
profilok különösen fontosak, mert lehetővé teszik, 
hogy mindenki ugyanúgy lássa a szkennelt képet, 
ahogyan a szkennelést végző operátor. A tervező
grafikusnak és a tördelőknek némi képfeldolgozási 
gyakorlatra is szert kell tenniük, hogy a digitális 
képeket Photoshopban ellenőrizni tudják (lásd 54. o.), 
és meg tudják határozni a szükséges javítási, retusá
lási feladatokat. Ellenőrizni kell a kép élességét 

(gyakori, hogy a digitális képeket élesíteni kell), kont
rasztját (a csúcsfények ne „törjenek ki", a mélyár
nyékok ne „süljenek be"), és hogy a különböző 
fényforrásokból adódóan ne legyen a kép elszíneződ
ve. Ezeket a képhibákat időben jelezni kell a képfel
dolgozást végzők felé, kérve a képek módosítását, 
hogy a repróstúdió még a proofok elkészítése előtt 
el tudja végezni a képek korrigálását. 

Sok illusztrációt ma már szoftverek - például 
Photoshop, lllustrator (lásd 55. o.), CorelDRAW vagy 
3D-s rajzolóprogramok - segítségével készítenek el, 
és digitális fájlként adják át. A csak eredetiként - pl. 
papírképen vagy dián - rendelkezésre álló képeknek 
több típusát is megkülönböztetjük. A vonalas ere
detik gyakran készülnek külön megbízás alapján. 
A vonalas eredeti lehetőleg legyen fekete színű és 
a felhasználási méreténél nagyobb, mivel a méret
csökkentés a képet élesebbé teszi és a kisebb hibá
kat eltünteti. Gondot kell fordítani arra, hogy az 
összes vonalas eredeti egységesen a végső, kinyom
tatott méret valamilyen arányos nagyítása legyen. 
A fekete-fehér (BW) fotók reprodukciója szürke
árnyalatosként történjen, és árnyalati terjedelme a 
lehető legnagyobb legyen. A szükséges képmódosí
tások elvégezhetők a Photoshop vagy valamilyen 
hasonló alkalmazás segítségével, az árnyalatterjede
lemmel kapcsolatos problémák javítására például a 
Szintek (Levels) és a Gradációs görbék (Curves) esz
közök adnak lehetőséget. 



Ú Photoshop Filé Edit Image Layer Select Filter Vfew Window Help 2.3 Képkorrekció 
a Gradációs görbék 
segítségével 
Ennek a fotónak az árnyala
ti terjedelmét a Photoshop 
Gradációs görbék (Curves) 
nevű eszközével javították. 
Az eszköz a mélyárnyékok, 
a kontraszt, sőt még a fehér
egyensúly javítására is alkal
mas (a sárgás vagy kékes 
elszíneződés megszünteté
sével). 

2.4 Vonalas eredeti 
Ezt az illusztrációt R. Kikuo 
Johnson készítette a Night 
Fisher című könyvhöz. 
A vonalas eredetit a szürke
árnyalatos képekkel (ilyen 
például a 2.5. ábra is) szem
ben kétszínű, fekete-fehér 

bittérképként mentették. 
A vonalas ábrákat a kép 
élességének megőrzése 
érdekében mindig nagy fel
bontásban kell menteni. 

2.5 Fekete-fehér (BW) fotó 
Ezt a Chris Middleton által 
készített portrét nagy 
érzékenységű fekete-fehér 
negatívról nagyított papír
képről szkennelték, és 
nagy felbontású szürkeár
nyalatos TIFF-fájlként men
tették. Azzal, hogy a kép a 
nyomtatásban kisebb, mint 
az eredeti, a kép minősége 
javult. 
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2.6 Színes diák 
A digitális fotózás megjele
nése előtt a színes dia volt 
a professzionális megoldás. 
Bizonyos fajta munkák ese
tén - például a tájkép- vagy 
a divatfotózás - ma is nép
szerűek. Ezek nagyfelbon
tású szkenneléséhez nyom
dai előkészítő vagy repró
stúdióra lehet szükség, az 
előzetes nézőkép elkészíté
séhez diafeltétes asztali 
szkenner is elegendő. 

í iView MediaPro Filé Edit Find View Action Make Window Fj? f> 
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Színes fotók 
A színes fotók lehetnek átnézeti eredetik (diapozití-
vok) vagy ránézeti eredetik (papírképek). Az előbbi 
nagyobb árnyalatterjedelmet, élesebb képeket biz
tosít, ezért továbbra is népszerű a fotósok körében 
tájképek és divatfotók készítésekor. Alapvető elvá
rás, hogy az eredeti legyen megfelelően kontrasztos 
és ne legyen elszíneződése. A nagy érzékenységű 
filmeknél tapasztalható szemcsézettség nem szeren
csés, mert a reprodukción is jelentkezik, különösen 
a kép nagyítása esetén. Az átnézeti eredetiket elő
szeretettel használják kópiakészítésre, mivel a máso
lás során az eredeti denzitása még javulhat is - a 
minőségi fotólaborok jó minőségű másolatok készí
tésére képesek. Habár a 35 mm-es diaképek elég jól 
nagyíthatók, nagyméretű képek esetén (például 
oldalpár egy magazinban), jobb eredményt érhe
tünk el nagyobb - például 102 x 127 mm-es - dia
képek segítségével. Ebben az esetben is igaz, hogy 
a szükséges retusálások elvégezhetők a Photoshop 
vagy valamilyen hasonló alkalmazás segítségével. 

Ne feledjük, hogy ha az eredetit repróstúdióval 
szkenneltetjük be, a stúdió erre vonatkozó utasítá
sok híján mindig pontosan az eredeti színeit kísérli 
meg reprodukálni. Ha azt szeretnénk, hogy a vég
eredmény másmilyen legyen (például a kép egésze 
sárgás árnyalatú, és ezt el kívánjuk tüntetni), ezt 
még a szkennelés megkezdése előtt jelezzük. Ezzel 
megtakaríthatjuk a későbbi színkorrekció és az 
újabb proof elkészítésének idejét és költségeit. 

2.7 Képek katalogizálása 
A digitális képek megjele
nése egyszerűbbé tette a 
képek katalogizálását is. 
A program lehetővé teszi, 
hogy megadott kulcssza
vakra keressünk rá, majd 
a találatok közül a képek 
kisméretű változatainak 
átnézésével választhas
sunk. A bemutatott szoft
ver az iView Media Pro, 
az Apple OS X operációs 
rendszerén. 

Színes illusztrációk (ránézeti eredetik) 
A kisebb eredetiket a tervezőgrafikus vagy a repró
stúdió síkágyas szkenneren is beszkennelheti, de az 
A4-esnél nagyobb méretűket dobszkenneren vagy 
nagyméretű síkágyas szkenneren, repróstúdióban 
kell beszkenneltetni. Az illusztrációt célszerű hajlé
kony hordozóra készíteni, hogy azt a szkenner hen
ger alakú dobjára lehessen hajlítani. Ha a hordozó 
merev vagy sérülékeny, fényképezéssel lehet diamá
solatot vagy digitális fotót készíteni róla. A nagymé
retű alkotások egy kisebb szkenneren részenként is 
beszkennelhetők, majd a részek egyesíthetők. 

m 
Digitális adatok archiválása, katalogizálása 3J 

Bármely, a grafikai tervezés, hirdetés, kiadás vagy 

ezekkel rokon területen működő cégnél rövid időn =j 
belül hatalmas kép-, illetve forrásfájlarchívum m-
keletkezik. Ha az adatokat a kezdettől fogva vala- rn 
milyen logikus rendben tárolják, az adathalmazból o= 
visszakereshető kreatív vagyon válik. A fájlok CD-, rn-
DVD-, Blu-Ray, HD-DVD-lemezeken vagy kivehető N . 
merevlemezeken, DAT-szalagokon (mint napi men- rn-
tések) tárolhatók, vagy amíg munka zajlik, egy 
központi szerveren, amely a munka valamennyi 
elemét tartalmazza. 

A digitális adatok kezelésének alapvető kérdése 
a hozzáférési és felhasználói jogosultságok, a fele
lősségi körök megállapítása. Elkerülhetetlen egy 
olyan rendszer kialakítása, amelyben az összes újra
felhasználásra szánt fájl elérhető és kereshető, és 
a legutolsó változat biztonsággal megtalálható és 
visszanyerhető. Az archívumot lehet célszoftverek 
segítségével házon belül tárolni és menedzselni, de 
a feladat külső szolgáltatóra is bízható (egyes nyom
dák és nyomdai előkészítő stúdiók kínálnak ilyen 
szolgáltatást). Az adatvesztés vagy -sérülés elkerülése 
érdekében célszerű a fájlokról másolatot készíteni, 
és azokat biztos helyen tárolni. 



Rácsra bon to t t képek 
A vonalas eredet iktő l el térően a „ fekete- fehér f o t ó n a k " nevezett képek nem csupán fekete 

és fehér terü le teket tar ta lmaznak, hanem a szürke számtalan árnyalatából ál lnak. Mivel az 

ofszetnyomtatás technológiá ja valódi árnyalatok nyomtatását nem teszi lehetővé, a szürke 

árnyalatai t fekete festékkel kell létrehozni . Ez a kép apró pontokra bontásával o ldható meg 

- a pon tok a sötétebb terü le teken nagyobbak, a vi lágosakon apróbbak - , így a nyomat 

kü lönböző szürkékből ál lónak hat, jó l lehet kizárólag fekete festéket használunk. 
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A képek rácspontokra bontását valaha a reproduk
ciós fényképezőgép lencséje és a film közé helye
zett „üvegráccsal" érték el. Ez a rács finom vonal
hálóból állt, az eredetit ezen keresztül lefényképez
ve a rácsháló a képet apró pontokra bontotta, így 
létrehozva a rácsra bontott negatívot, más néven 
autotípiát. A színes eredetiket szintén rácsra kell 
bontani, elkészítve a színes kép mind a négy színki
vonatának autotípiáját, amelyek egymásra nyomtat
va a kívánt színérzetet keltik. 

Az árnyalatos eredetik pontokra bontása ma 
már elektronikusan történik a film- vagy nyomóle
mez-készítéskor, de a „rács" kifejezés a rácspon
tok sűrűségének megadásakor még mindig hasz
nálatos. A rácsértékek a durvától a finomig változ
hatnak a nyomtatási eljárás és a használt papír 
függvényében - minél durvább felületű a papír, 
annál durvább rácsot kell alkalmazni. Az ofszet
eljárás igen finom rácsot is képes kinyomtatni, míg 
például a szitanyomtatás durvább rácsot kíván. 

A rácsok jellemzésére használt rácssűrűség az 
egy hüvelykre eső rácspontok számát jelenti (mér
tékegysége az Ipi, az angol lines per inch alapján), 
vagy metrikus rendszerben az egy centiméterre eső 
rácspontokat (Ipcm, lines per centiméter). Például 
a 133 Ipi-s rács 54 Ipcm-nek felel meg. Minél maga
sabb ez a szám, nyomtatásban annál finomabb, 
részletgazdagabb eredményt lehet elérni. A legtöbb 
jó minőségű papírra nyomtatott reklámkiadvány, 
magazin és könyv legalább 150 Ipi-s rácsot használ 
(centiméterben 60-asnak felel meg), de a napilapok 
durvább papírján használt rács igen alacsony, akár 
65 Ipi-s (26 Ipcm) is lehet. A festék beszívódása által 
okozott pontterülés (akárcsak az itatóspapíron) a 

képeket elsötétítheti, a szöveg betűit pedig megvas
tagíthatja (lásd 40. o.). 

A nyomólemez-készítés, a nyomtatás, a papírok 
és a festékek területén végbement fejlődésnek 
köszönhetően ma már a 175 és 200 Ipi-s rácssűrű
ség sem ritka, és a különösen igényes munkák ese
tén a rács 300 Ipi-s is lehet. 

Fekete-fehér képek reprodukciójakor a rács rend
szerint 45 fokos szöget zár be a vízszintessel, mivel 
a szem számára a pontsor így kevésbé feltűnő. A leg
több ceruzarajzot - a szürke finom árnyalatainak 
visszaadása érdekében - szürkeárnyalatos képként 
kezelik. 

Duotone képek 
A rácsra bontás egy változata az ún. duotone, a két 
színnel nyomtatott kép. Itt a fekete mellé egy másik 
szín társul - gyakran kék, vagy szépia hatást ered
ményező sárga - , amely a kép (szándékolt) elszíne
ződését okozza, és egyben növeli a kinyomtatható 
árnyalatok számát. A kétszínes duotone mellett a 
fekete-fehér eredetiből tritoné és quadtone - azaz 
három-, illetve négyszínű - képek is készíthetők. 
A duotone képek különösen hatásosak lehetnek 
fekete-fehér fotók esetén, amikor a finomabb árnya
latvisszaadás érdekében a második szín nyomtatásá
hoz szürkét használnak; sok igényes, művészi fotó
album ezzel a technikával készül. 
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2.8 Rácsra bontott képek 
Rácsra bontott kép (auto-
típia) az eredeti kép pon
tokra bontáséval jön létre. 
A képet felnagyítva (jobb
ra) a rácspontok láthatóvá 
válnak. A világosabb terü
letek fehér háttéren lévő 
apró fekete pontokból, 
a sötétebb területek 
nagyobb, összeolvadó 
fekete pontokból állnak 
össze. 

2.9 Rácspontok 
Egyszínű képek esetében 
a rácsot 45°-os szögben 
elforgatják - az emberi 
szem számára a rácspontok 
mintázata így a legkevésbé 
feltűnő. 90°-os rácsszög 
esetén a rácspontok jól 
kivehető sorai a kép részle
teiről magukra a pontokra 
irányítják a figyelmet. 

jben elforgatott rács ogben elforgatott rács 

2.10 Duotone képek 
(Lent) Ugyanaz az eredeti 
duotone képként reprodu
kálva. A második szín ere
detije is egy teljes értékű 
rácsra bontott kép. 



Színelmélet ós színre bontás 
A színes eredetikből nyomtatás előtt színszűrők segítségével színkivonatokat kell készí
teni, mert a színes képeket azok négy nyomdai alapszínre bontásával, majd az alapszí
nek egymásra nyomtatásával reprodukálják. A négy alapszín rövidítése a CMYK, amely 
rendre a ciánt, a bíbort és a sárgát, plusz a sötétebb területek f inom részleteit és 
nagyobb színmélységét biztosító feketét jelöl i . Ez a „színre bontásként" ismert eljárás 
négy színkivonatot eredményez - alapszínenként egyet-egyet. 
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E négy szín kombinálásával a színek széles spektru
ma reprodukálható; például a zöld színek a sárga és 
a cián meghatározott arányú keverésével állíthatók 
elő, a piros magentából és sárgából stb. 

A színkeverés megértéséhez a fény természeté
nek bizonyos fokú ismerete szükséges. A Nap vagy 
egy mesterséges fényforrás fehér fénye a spektrum 
összes színének kombinációjaként jön létre, amelyek 
három ún. elsődleges színre - vörösre (Red), zöldre 
(Green) és kékre (Blue) bonthatók (ez az RGB betű
hármas eredete). Mivel ezt a három színt egymásra 
vetítve fehér fény keletkezik, a velük végzett színke
verést additív (összeadó) színkeverésnek nevezzük 
(lásd 2.11-es ábra). Ha az RGB színek közül kettő 
fedésbe kerül, másodlagos színek keletkeznek. 
A vörös és a kék egyesítése bíbort, a vörösé és 
a zöldé sárgát, a zöldé és a kéké pedig ciánkéket 
eredményez. Ezek a másodlagos színek a nyomdai 
reprodukcióban használt szubtraktív (kivonó) színke
verés alapszínei. Az összeadódó elsődleges színek 
(vörös, zöld, kék) csak a fényt kibocsájtó megjelení
tők (pl. monitor) esetén alkalmazhatók. A nyomta
tásnál viszont a fehér papírból indulunk ki, amelyről 
a spektrum minden színét tartalmazó fehér fény visz-
szaverődik. Ezért nyomtatáskor olyan festékszíneket 
használunk, amelyek a fehér fényből elnyelnek 
egyes hullámhosszokat, a papírról visszaverődő 
maradék fény pedig a szemünkben színként jelent
kezik. A cián például a vörös színt nyeli el, a bíbor a 
zöldet, a sárga pedig a kéket. Amikor nyomtatáskor 
a cián (C), a bíbor (M) és a sárga (Y) szín egymásra 
rétegződik, a festékpigmentek tökéletlenségei miatt 
nem fekete, hanem piszkosbarna szín keletkezik. 
Emiatt szükség van egy negyedik festék, a fekete 

használatára is, így igazi mély fekete színt kapha
tunk. A szubtraktív színkeverés alapszínei nem biz
tosítják a színek olyan széles skáláját (color gamut), 
mint az összeadódó elsődleges színek, de elfogad
ható nyomtatási eredményt nyújtanak. 

A legtöbb képfájl RGB színmódban keletkezik, 
például a digitális fotók és a szkennelt képek is. 
A tervezőgrafikus monitora is RGB színeket mutat. 
A vektorgrafikus programokban - mint például a 
FreeHand és az lllustrator - viszont gyakori a direkt 
színek (pl. Pantone-színek) használata. Amikor a 
munka kész, és levilágítóstúdióba vagy nyomdába 
küldhető, négyszínnyomtatás esetén az összes színt 
CMYK színmódba kell konvertálni, lehetőleg valami
lyen, a nyomda által biztosított ICC-profil (lásd 44. o.) 
felhasználásával. 

A szkennerek és levilágítógépek megjelenése 
előtt színre bontani csak fotográfiai úton lehetett. 
Ebben az eljárásban a nyomdai alapszínek negatív-
jának elkészítéséhez szükség volt komplementer szí
nük (az elsődleges színek valamelyikének) színszűrő
jére. Például a képeredeti sárga színkivonatához kék 
szűrőt használtak. Ez a képeredeti sárga összetevői
ről visszaverődő fény teljes hullámhossztartományát 
elnyelte, aminek eredményeképpen a sárga nem 
rögzült a fotóemulzión. A fekete színkivonat elké
szítéséhez vagy mind a három színszűrőt használták, 
vagy egyiket sem. A negatívokat rácsra bontották, 
és pozitív filmet készítettek belőlük, amelyeket 
azután az egyes színek nyomólemezeinek előállítá
sára használtak. 



Additív színkeverés Szubtraktív színkeverés 

2.12 Színre bontás 
A négyszínnyomtatáshoz 
használt festékszínek 
a cián (cyan), a bíbor 
(magenta), a sárga (yellow) 
és a fekete (black). 
Valamennyi színt mint 
apró pontokat nyomtatják; 
mivel a szorosan egymás 
mellé nyomtatott pontok 
5 szemünkben összeolvad
nak, négy szín egymásra 
nyomtatásával létrejön 
= négyszínhatás. 

2.11 Additív és szubtraktív 
színkeverés 
A fény tulajdonságainak 
ismerete közelebb visz 
annak megértéséhez, 
hogyan működik a négy
színnyomtatás. A vörös, a 
zöld és a kék szín (elsődle
ges színek) az additív szín
keverés alapszínei, mivel 
összeadódva fehér fényt 
eredményeznek. Két elsőd
leges szín egyesítése egy 
másodlagos színt, a szub
traktív színkeverés egyik 
alapszínét eredményezi. 
A vörösből és a zöldből 
sárga, a kékből és a zöld
ből cián, a vörösből és a 
kékből bíbor keletkezik. 

Két szubtraktív alapszín 
egymásra nyomtatásából 
egy elsődleges szín jön 
létre. A cián és a sárga zöl
det ad, a sárga és a bíbor 
vöröset, a cián és a bíbor 
pedig kéket. Az additív 
színkeverés színeivel ellen
tétben - amelyek egyesíté
séből fehér fény jön létre -
a szubtraktív színkeverés 
három színe feketét ered
ményez. 

Sárga és bíbor Sárga, bíbor Sárga, bíbor, cián és 
és cián fekete 
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2.13 Rácsszögek 
A film- illetve nyomóle
mez-készítés során a rács
pontokat megfelelő szög
ben el kell forgatni, külön
ben moirémintázat kelet
kezhet. Kétszínű kép nyom
tatásakor (1) a fekete pon
tokat 45°-os szögben kell 
elforgatni (mivel a pontok 
ekkor a legkevésbé észre-
vehetőek), a második színt 
pedig 75°-os szögben. 
Háromszínes nyomtatás 
esetében (2) ugyanezeket 
a színeket használjuk, de 
a harmadik szín elhelyezé
se 105°-os szögben törté
nik. Négyszínnyomtatásnál 
(3) a fekete rácsszöge 45°, 
a bíboré 75°, a ciáné 105°, 
a sárgáé pedig 90°. A 90°-
os szög mellett észrevehe-
tőek leginkább a pontok, 
ami magyarázatot ad arra, 
miért épp a sárgát - az 
alapszínek legvilágosabbi-
kát - helyezzük el ilyen 
szögben. A négy alapszín 
egymásra nyomtatásával 
alakul ki az eredeti kép szí
nes reprodukciója (lásd 
lent). Az elv bemutatására 
a pontokat nagymérték
ben felnagyítottuk, de ere
deti méretükben maguk 
a pontok nem (illetve alig) 
kivehetők, együttesen a 
színes árnyalatos kép 
illúzióját keltik. 
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2.14 Színkivonatok 
A színes eredetik repro
dukciójához rácspontokat 
használunk (balra) mind 
a négy színkivonat esetén. 
A színek rácspontjaiból 
rozettamintázat alakul ki, 
mint az a felnagyított 
képen (jobbra) pl. a fiú 
nyakának alsó részén is lát
ható. 



2.15 Moiré 
Ilyen mintázat keletkezik, 
amikor a rácsszögek nem 
megfelelőek és a rácspon
tok interferálnak. A moiré 
a rácsszögek megfele lő 

A professzionális nyomdai szkennerek a képek 

beolvasásán túl (lásd a 46. oldalon a Szkennelést) 

- amelynek során az eredetit a szkennerágyra vagy 

a dob hengerpalástjára helyezik, majd egy fénysu

gár soronként, nagy sebességgel letapogatja azt -

a CMYK-színbontást (az imént i elvek szerint) is 

képesek elvégezni. A síkágyas szkennereken 

a szkennelés RGB-ben tör ténik , ami után a kép 

Photoshoppal - színkorrekciót követően - CMYK 

színmódba konvertálható. A dobszkennerek a 

képet szintén RGB-ben szkennelik, de egyes model

leknél a szkennerszoftver mindjárt el is végzi a kon

verziót, így a dobszkennerből kijövő képfájl sokszor 

már CMYK-ban van, készen a nyomtatásra. Nyom- 3J 

tatás előtt a képet még rácspontokra kell bontani, D 

de ez ma már egy későbbi stádiumban (a f i lm- vagy d 

nyomólemez-levilágító gépen) történik meg, a gra- m-

fikai tervezés befejeztével, amikor a végső fájlok a m 

nyomdába vagy a repróstúdióba kerülnek. o 
m-

FM-racsozas N_ 
A hagyományos eljárás az AM- (amplitúdómodu- m-
lált) rácsozás, ami azt jelenti, hogy a rácspontok 
szabályos sorokban és oszlopokban helyezkednek 
el, de a méretük változó. Az FM- (frekvenciamodu
lált) rácsozás esetén - amelyet még véletlen vagy 
sztochasztikus rácsozásnak is neveznek - a pontok 
eloszlása véletlenszerű, sűrűbben helyezkednek el 
a sötétebb, és ritkábban a világosabb területeken, 
ám minden pont azonos méretű. Az FM-rácsozás 
segítségével finomabb részletek érhetők el, külö
nösen a világos és a sötét területeken, míg az 
AM-rácsozás esetén ez csak nagyon finom (mond
juk 200 Ipi-s) ráccsal biztosítható. Az FM-rácsozás 
használatának további előnye egyrészt, hogy kikü
szöböli a hagyományos AM-rács rácspontjainak 
interferenciájából adódó, szemmel látható moiré-
mintázatot, másrészt finomabb tónusátmeneteket 
biztosít. Az FM-rács viszont nehezebben nyomtat
ható, hacsak a nyomdának nincsenek újabb, kor
szerű berendezései, amelyek az igen apró pontokat 
is ki tudják nyomtatni. Ma már vegyes rácsozás is 
létezik, amely FM-rácsozást használ a (0% és 10% 
közötti) világos és a (80% és 90% közötti) sötét 
tartományokban, míg AM-rácsozást a középtónu
sok esetén. 
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Hatszín nyomtatás (hexachrome) 
Ez az eljárás a négyszínnyomtatás továbbfejlesztésé
nek is tekinthető: a négy alapszínt kiegészítették 
még két színnel, a narancssárgával és a zölddel. 
Emellett a hatszínnyomtatáshoz használt CMYK-fes-
tékek színei tisztábbak, ragyogóbbak, mint a négy
színnyomtatás szabványos festékei; ennek és a két 
pluszszínnek köszönhetően az eredetik színeihez 
hűbb és nagyobb árnyalatterjedelmű reprodukciók 
készíthetők, mint a hagyományos négyszínnyomta
tással. A hatszínnyomtatás (hexachrome) alapeset
ben FM-rácsozást használ. A költségek magasabbak, 
mint a négyszínnyomtatás esetén, ami egyrészt a 

•LU plusz két szín nyomtatási költségeiből, másrészt 
N abból adódik, hogy a proofkészítés gyakran nyom-

■w dai proofot jelent, mivel a digitális proofok a hexa-
'O chrome színeket nem elég megbízhatóan adják visz
ik sza. Mindazonáltal vannak olyan nyomdai munkák, 
~m amelyek esetén a ha tsz ínnyomta tás j ó választás. Ide 

i- tartoznak a művészeti kiadványok, katalógusok és 
':. a csomagolásipar, ahol a különösen élénk színek 

hatszínnyomtatással is biztosíthatók, és elkerülhető 
a külön Pantone-színek használata. A hatszínnyom
tatás színeit HiFi-színeknek is nevezik. 

Direkt színek 
Amikor olyan színt kell használni, amelyik a négy
színeljárással nem reprodukálható megfelelően, 
külön színként, a kívánt színnek megfelelően 
kikevert festékkel nyomtatjuk, amelyet általában 
Pantone-színként adunk meg. Direkt színekre szük
ség lehet cégek vagy márkák arculati színéhez, 
amelynek a legkülönfélébb nyomtatott terméke
ken azonosnak kell lennie, vagy csomagoláson, 
amely nagy, homogén felületen használ egy bizo
nyos színt. Sok nyomógép rendelkezik öt vagy hat 
nyomóművel, ami lehetővé teszi ötödikként egy 
direkt szín és hatodikként egy felületnemesítő 
réteg, pl. vizes vagy oldószeres bázisú lakkréteg 
felvitelét. 

LLI 

Tónusok 
Az egynemű, színes felületek általában tónusok 
(lásd 2.17-es ábra) segítségével hozhatók létre a 
kiadványszerkesztő programokban. A tónus nem 
egyszínű festék, hanem egy vagy több szín (általá
ban a CMYK-színek) világosabb árnyalataiból kike
vert szín, ami nyomtatásban az alapszínek különbö
ző méretű rácspontjaiból keletkezik. A használt szí
nek arányait (kitöltési arány) százalékban, rendsze
rint tízszázalékos lépésközönként adták meg, és az 
alapszínek kombinációjából adódó színeket is fel
tüntettek. Ma a szoftverek segítségével tetszőleges 
színeket keverhetünk ki a négy alapszín arányainak 
megadásával. A másik lehetőség, hogy a színt a 
szoftver által felajánlott palettáról, színkörből vagy 
színskálából választjuk ki látványa, színhatása alap
ján, és rábízzuk a programra, hogy előállítsa a szín 
CMYK-megfelelőjét (kiszámolva a szín előállításához 
szükséges színösszetevők százalékos arányait). 

Pontnövekedés 
A pontnövekedés (vagy pontterüles) kifejezés alatt a 
nyomtatáskor a papíron bekövetkező pontméret
növekedést értjük. Általában a fájlban meghatározott 
pont csaknem pontosan ugyanakkora méretben rep
rodukálható a nyomólemezen, de a nyomtatás során 
papírra kerülő rácspont mérete megváltozik. Ezt 
különböző tényezők eredményezik, beleértve a gumi
kendőt, a nyomógépet, a használt festéket és a papírt 
is. Ezért a tervezőgrafikusnak, a repróstúdiónak és a 
nyomdának a reprodukciós és a proofkészítési eljárás 
során figyelembe kell vennie a pontterüles hatását, 
amit úgy érhet el, hogy a fájlban vagy filmen/nyomó
lemezen szükség szerint kisebbre veszi a pontokat, 
így kompenzálva a nyomtatás fázisában bekövetkező 
pontnövekedést. A nyomógépek ICC-profilja figye
lembe veszi a pontterülést is, és lehetővé teszi a meg
felelő méretű pontok létrehozását a nyomaton. 



2.16 Pantone-
színmintakönyv 
A Pantone Matching 
System (PMS - a Pantone 
cég színegyeztetési rend
szere) által biztosított tel i 
tónusokat (ún. d i rek t szí
neket) jelenít i meg. Ezeket 
a színeket négyszínnyom
tatással csak megközelíteni 
lehet, pontosan visszaadni 
nem, ezért ha különösen 
fontos a színegyezés (pél
dául egy cég arculati színé
nél), külön (ötödik) színnel 
kell nyomni. 

Sárga Bíbor Cián 

+ 1 1 + 

Sárga 

= | + 

Bíbor 

+ 

Cián 

= 

100% 100% nincs 50% 20 % nincs 

+ 

100% 

+ + — 

mcs 100% 50% nincs 20% 

+ + 

nincs 50% 20% 

-

100% 100% 100% 30% 0% 50% 

20% 70% 50% 
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90% 30% 50% 
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80% 60% 30% 

+ + 
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2.17 Tónusok 
A négy nyomdai alapszín 
(cián, bíbor, sárga és feke
te) különböző százalékos 
kombinációkban nyomtat
ható, az eredmény homo
gén szín képzetét kel t i . 
A bal oldali négy sorban, 
a 100% kitöltési arányú 
alapszínek és az általuk 
kialakuló színek láthatók. 
A jobb oldal i sorok néhány 
lehetséges tónust illuszt
rálnak, és azokat a kombi 
nációkat, amelyek révén 
előállíthatók. 
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2.18 Passzerhiba 
Ha pontatlan a passzer 
(a különböző színek „nin
csenek regiszterben"), 
a határozott éleknél nem
kívánatos színes körvona
lak jelentkeznek, amelyek 
különösen a színes vagy 
fehér szövegeknél szembe-
tűnőek. A képen jól látha
tó, hogy a többi színhez 
képest a cián szín jobbra 
és lefelé elmozdult. 

2.19 Alátöltés 
Az alátöltés két színes 
elem kismértékű egymásra 
fedése. A bal oldali ábrán 
látható az a fehér csík, 
amely a színek pontatlan 
illeszkedése esetén áll elő. 
Ennek elkerülésére az alá
töltés a két szín találkozási 
helyén kis átfedést biztosít 
(jobb oldali ábra). 

Alátöltés nélkül Alátöltéssel 

Name: [Default] 

Default: 0.088 mi 

Black: 0.176 mi 

ModifyTrap Preset Options 

Trap Piacement: Centre 

3 Trap Objects to Images 

§§ Trap Images to Images 

Trap Images Intemally 

V" Trap 1-bit Images 

: ■ 

. 
Jóin Style: Mitre í ■ 

End Style: Miire í | 

T TK h \A 

Step: 10% 

Black Color: 100% 

Black Density: 1.6 

SlidingTrap: 70% 

Trap Color Reduction: 100% 

OK 

Cancel 

2.20 Az alátöltés beállítása 
(balra) 
Az alátöltési értékek meg
adása a Creative Suite ré
szét képező Adobe InDesign 
párbeszéd panelén. 

2.21 Denzitometer (jobbra) 
A készülék a fényelnyelés, 
illetve fényvisszaverés mér
tékét méri. A nyomtatás
nál a tónusok fedettségét 
mérjük valamilyen viszo
nyítási alaphoz képest, így 
állapíthatjuk meg például 
a pontterülés mértékét, 
amely a mérést követően 
kompenzálható. 



Színvisszavétel (Undercolor removal - UCR) 
A színvisszavételi technikák használatával festék taka
rítható meg, és elkerülhetők a nyomtatáskor jelentke
ző szárítási problémák. A kép sötét területei elméleti
leg mind a négy alapszín nagyméretű rácspontjainak 
nyomtatásával reprodukálhatók, de ugyanez az ered
mény elérhető más módon, a fekete szín intenzívebb 
alkalmazával is. A nagy kitöltési arányú rácspontok 
egymásra nyomtatása vastag festékréteget eredmé
nyez, ami száradási és egyéb problémákat okoz, 
valamint a szükségesnél nagyobb festékfelhaszná
lást eredményez. Ennek elkerülésére színbontáskor a 
képfeldolgozó programok beállíthatók úgy, hogy a 
sötét területeken eltávolítsák a cián, bíbor és sárga 
összetevők egy részét, és ezeket fekete festékkel 
helyettesítsék. 

Akromatikus színvisszavétel 
(A módszer másik neve szürkeösszetevő-helyettesí
tés [gray component replacement - GCR).) Ez az 
UCR-eljárás továbbfejlesztése, már nemcsak a sötét 
képrészletekben, hanem a világos és középtónusok
ban is gondoskodik a színvisszavételről. Amikor egy 
árnyalat cián, magenta és sárga alapszínt is tartal

maz, a CMY-összetevők eredőjeként létrejön a szín 
ún. szürketartalma. Ez a három szín alkotta szürke 
összetevő helyettesíthető a megfelelő mennyiségű 
feketével. A módszer alkalmazása nyomtatás köz
ben csökkenti a színárnyalatok ingadozását, ezáltal 
kevesebb lesz a selejt mennyisége, gazdaságosabbá 
válik a nyomtatás. 

Alátöltés (trapping) 
Az alátöltés két színes elem széleinek kismértékű 
egymásra fedése. Mivel a példányszámnyomtatás 
során a színek tökéletes illeszkedése nem minden 
esetben biztosítható, két, különböző alapszínekből 
álló színes felület találkozásánál vékony fehér csík 
jelenhet meg. Ez a jelenség elkerülhető, ha a két 
szín kissé átfedi egymást. Általában a világosabb 
színű objektum mérete növekszik meg a sötétebb 
színű terület felé, vagyis a világosabb szín „hizlalva" 
van (angolul: spread), míg a sötétebb színű objek
tum alatti „kiütött" fehér terület mérete „fogyaszt
va" (angolul: choked). Az alatöltéseket a film- vagy 
nyomólemez-levilágítógép RIP-je általában automa
tikusan elvégzi. Mivel a kiadványszerkesztő progra
mok többsége (pl. az InDesign és a QuarkXPress) 
speciális program nélkül nem képes átvinni az alá-
töltési adatokat a kompozit PDF-be, a nyomda fel
adata, hogy a színek egymásra fedéséről gondos
kodjon, mivel ezáltal nyomógépeik pontatlanságát 
korrigálni tudják. 

Némi zavart okoz, hogy egyes kiadványszerkesz
tő programok (pl. QuarkXPress) a „trapping" kifeje
zést egy kalap alá veszik az „overprint" (felülnyo
más) és a „knockout" (kiütés) kifejezésekkel. 
A nyomdai szoftverek viszont a felülnyomás, illetve 
a kiütés beállításait külön kezelik, nem pedig az alá
töltés részeként, ezért ezek ellenőrzésével és beál
lításával nem foglalkoznak. Mivel gyakran tervezői 
döntés kérdése, hogy a szöveg felülnyomtassa-e 
a képet, amelyen megjelenik, vagy a világos színű 
szöveg kiüsse az alatta lévő területet, a felülnyomás 
és kiütés helyes beállítása a grafikus felelősségi köré
be tartozik. 
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Színkezelés (color management) 
A színes nyomtatás folyamata számos fázisból áll - kezdve a színes képek fotózásától, 
a grafikai tervek és a tördelt oldalak elkészítésén keresztül a proofkészítésig, majd 
a végső kiadvány kinyomtatásáig - , ezért fontos feladat a színek konzisztenciájának 
eszközről eszközre történő megőrzése, mert csak így biztosítható, hogy a nyomtatott 
végtermék a lehető legközelebb álljon ahhoz, ami a képernyőn látható. 
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Gyakori probléma, hogy egy adott szín a munka 
tervezési, előkészítési és nyomtatási fázisában 
a megjelenítéséhez használt eszköztől függően 
másként és másként jelenik meg. Ezek az eszközök 
általában a monitor, a színes lézer- vagy tintasuga
ras nyomtató, a csúcsminőségű digitális próbanyo
mat-készítő és a nyomógép maga. A probléma 
megoldásához és annak biztosítására, hogy a nyom
tatott végtermék színe a kezdetektől fogva az elkép
zelteknek megfelelő legyen, a színkezelés (color 
management) a kulcs. 

A nyomdaipar az International Color Consortium 
(ICC) által kidolgozott színkezelési szabványt hasz
nálja. Az ICC a színprofilok számára egy univerzális, 
platformfüggetlen rendszert hozott létre, amelyek 
lehetővé teszik bármilyen kimenetről vagy bemenet
ről érkező szín eszközfüggetlen kezelését, illetve fel
dolgozását. Az eszközök egyedi ICC-profiljai az 
adott berendezés színteréről, színmegjelenítési tulaj
donságairól tartalmaznak információkat, amelyeket 
a CMM-ek (color-matching module-ok - színegye-
zési modulok) használnak fel. A CMM-ek kompen
zálják egy-egy eszköz színeltéréseit vagy tökéletlen
ségeit, ily módon lehetővé teszik, hogy a berende
zés egy adott színt - az általa megjeleníthető szín
tartományon belül - a lehető legpontosabban adjon 
vissza. A ColorSync, például, az Apple cég által 
használt CMM. 

Maguk a digitális képformátumok - például a 
nyomtatás esetén általánosan használt TIFF és EPS 
vagy a JPEG - is tartalmazhatnak beágyazott szín
profilokat, ha a kép alkotója úgy akarja. Mindazon
által ez nem fájlformátumokhoz kötődő opció. Egy 
kép megnyitásakor a képszerkesztő alkalmazások 

felkínálják a beágyazott profil használatát vagy 
figyelmen kívül hagyását, és helyette saját színpro
fil hozzárendelését. 

Az ICC-szabvány teszi lehetővé a kimenetieszköz-
jellemzők és a színtérmetaadatok (címkék vagy 
adatleíró adatok) közötti átváltást, így biztosítva 
a gyártás egyes fázisai között a konzisztenciát egé
szen a késztermék nyomtatásáig. 

Az ICC-profilokat a nyomdai előkészítő stúdiók
nak ma már kötelezően használniuk kell a szkenne-
lés és proofkészítés, vagy az RGB-CMYK átalakítás 
során. A nyomdák is egyre nagyobb számban készí
tik el a nyomógépeikhez és az általuk használt papír
típusokhoz tartozó ICC-profilokat. A repróstúdiók, 
illetve tervezőgrafikusok vagy ezeket az egyedi pro
filokat használhatják, vagy ezek hiányában a nem
zetközi szabványokat (pl. a SWOP vagy Európában 
jellemzően a Europe ISO coated - „Európai ISO, 
mázolt papíron" szabványt). A Photoshop és az 
InDesign újabb verziói is a színkezelés és az ICC-
profilok használatára biztatják a tervezőgrafikuso
kat. A legmodernebb nyomdákban a minél ponto
sabb színegyezés érdekében nyomdai profilok és 
kimeneti görbék segítségével alkalmazzák a színke
zelést. 

A színkezelés a távoli számítógépeken, monito
ron végzett soft-proofolás (lásd 66. o.) esetében is 
egyre fontosabbá válik, lehetővé téve a nyomdász 
és az ügyfél számára, hogy a színeket - az ICC-pro-
filoknak és a kalibrált eszközöknek köszönhetően -
azonosnak lássák. 
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Az emberi szem állal 
észlelt színek száma 

Egy RGB monitoron 
megjeleníthető színek 
száma 1,7 millió 

Nyomtatható CMYK-színek 

2.22 Színterek 
Az ábra bemutatja, hogy 
az emberi szem által ész
lelhető színek tartománya 
lényegesen nagyobb, mint 
amennyi a monitorokon 
megjeleníthető, és a négy
színnyomtatással elérhető 
színek száma még ennél is 
kevesebb. 

2.23 Eye One koloriméter 
Ez a képernyő-kalibráló 
eszköz megméri a monitor 
színkibocsájtását, majd 
a mért adatok szabványos 
viszonyítási értékekkel 
történő összevetése után 
elkészíti a monitor egyedi 
profilját, így biztosítva 
a kép vagy grafikai terv 
színhű megjelenítését. 
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Szkennelés 
A szkennelés va lamikor a reprós túd iók k izárólagos te rü le te vol t , amelye t tapaszta l t 

szakemberek drága dobszkennereken végeztek, ó ránkén t á t lagosan ö t -hé t képe t 

készítve. Ma már a l eg több szkenner olcsó síkágyas eszköz, és az ügyfé l vagy a te rvező 

használja, házon be lü l . Ó ránkén t húsz-harminc szken készítésére képesek, és használa

t u k h o z nem kel l t ú l nagy gyakor la t . A d ig i tá l is fo tózás e redményeképpen a szkennelen-

dő képek száma t o v á b b csökkent, de a papí rképeket , d iáka t és a művészi a lko tásoka t 

t ovább ra is szkenneln i kel l . 

A legtöbb síkágyas szkenner CCD-k segítségével 
tapogatja le az eredetiket. A képet megfelelő fel
bontásban kell szkennelni, hogy tényleges kinyom
tatott méretében is kellően részletgazdag legyen. 
Alapelvként kimondható, hogy a képek felbontása 
a nyomtatás rácssűrűségének kétszerese kell legyen. 
A leggyakrabban alkalmazott rácssűrűség 150 Ipi, így 
szkennelni 300 dpi-vel érdemes (egy hüvelykre - kb. 
25 mm-re - 300 képpont esik). Ez az érték azonban 
csak akkor érvényes, ha a nyomtatott kép mérete 
ugyanakkora, mint az eredetié. Ha a kép nagyítva 
lesz, a felbontást is növelni kell; így ha a képet ere
deti méretének kétszeresében kívánjuk nyomtatni, 
beszkennelni is kétszer akkora, azaz 600 dpi-s fel
bontásban kell. A házon belüli szkennelés általában 
RGB-ben történik, és a képet csak a legutolsó fázis
ban konvertáljuk át CMYK-ba, amikor a nyomda 
számára készítjük elő. A fekete-fehér eredetik szken-
nelése szürkeárnyalatosan történik, mivel nyomtatá
sához csak fekete (vagy valamilyen más, de egyetlen 
szín) szükséges, és nem mind a négy. 

Az olcsó asztali szkennerek a legtöbb képet elfo
gadhatóan kezelik, de ha kifejezetten jó minőségű 
képre van szükség - vagy az eredeti túl nagy, és nem 
fér be az asztali szkennerbe - egy repróstúdió szol
gáltatásait kell igénybe venni, ahol a képet dobszken
neren vagy nagy felbontású síkágyas szkenneren 
digitalizálják. A nagy felbontású kép ezután eljuttat
ható a tervezőgrafikushoz. Bizonyos esetekben ele
gendő a kép kis felbontású, pozicionálásra szolgáló 
változatát eljuttatni a tervezőhöz, majd amikor a 
megtervezett munka visszakerül a repróstúdióba, egy 
speciális szoftver, az OPI (Open Prepress Interface -
nyitott nyomdai előkészítési interfész) a kis felbontá

sú képet kicseréli annak nagy felbontású megfelelő
jére. A repróstúdióban a szkennelés történhet RGB-
ben is, CMYK-ban is. Egyes repróstúdiók olyan szken
nerrel is rendelkeznek, amely a levilágított (szöveget 
és rácspontokat tartalmazó), színre bontott filmek 
beszkennelésére és a kép kiadványszerkesztő prog
ramban felhasználható fájllá (pl. TIFF) alakítására is 
képes. Film híján a kép nyomtatott változata is 
beszkennelhetö rácspontról rácspontra, és új fájl hoz
ható létre, amely a kiadványban újra felhasználható. 
Ilyenkor a képből a moirémintázat elkerülése érdeké
ben a rács mintázatát el kell tüntetni. 
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2.24 Dobszkenner 
Nagyméretű képek beszken-
nelésére is alkalmas, magas 
felbontóképessége nagymé
retű nagyításokat tesz lehe

tővé, érzékenysége nagyobb 
árnyalatterjedelmű képeket 
eredményez. A művészi 
alkotásokat a dobra kell haj
lítani, ezért a sérülések elke
rülése érdekében a nyomat
hordozóknak rugalmasak
nak kelt lenniük. 

•Qsmart3 

2.25 Asztali szkenner 
Ez a Kodak iQsmart3 szken
ner A3-as méretű eredetik 
beszkennelésére is alkal
mas 5500 dpi-s felbontás 
mellett. 
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Szedés 
Ezt a régi hagyományokkal rendelkező szakmát valamikor nyomdászok egy csoportja 
végezte, mára azonban a nyomda falain kívülre került, és tervezők, szerkesztők vagy 
más kreatív vagy produkciós munkatársak feladatává vált. E tendencia miatt fennáll 
a kockázata annak, hogy a betűszedés szép hagyományai elvesznek. Ezért ma már szá
mos szabály (módosítható beállításokkal) beépült a kiadványszerkesztő programokba, 
és az előre beállított értékek a teljes munka során alkalmazhatók. 
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Az 1990-es évek közepéig a betűszedést erre szako
sodott cégek végezték, erre a célra kialakított (és 
rendszerint igen drága) filmlevilágító berendezése
ken, az ún. fényszedőkön. Munkájuk eredménye film 
volt, nem digitális fájlok. A szedőgépeket szedők 
működtették, akiknek inaséveket kellett letölteniük. 
Az asztali kiadványszerkesztés beköszöntével elmo
sódtak a grafikai tervezés és a szedés határai, így 
mára már nagyon kevés a kizárólag betűszedéssel 
foglalkozó cég. Az egyszerűbb, kisebb nyomdai 
munkák esetén a szedést a tervezőgrafikus végzi el, 
általában valamilyen kiadványszerkesztő alkalmazás
sal, mint amilyen a QuarkXPress vagy az InDesign. 
A szedők (manapság inkább tördelőknek hívják őket) 
a nagyobb, összetettebb munkákra - így jogi, tudo
mányos vagy orvosi művekre, illetve munkaigényes 
kézikönyvekre - specializálódtak. Néhány kiadó a 
szerzői számára sablonokat biztosít, és így a kézi
könyvek esetén a szerzők lényegében betördelik a 
szöveget, miközben a könyvet írják. 

A legtöbb megbízás esetén a tervezőgrafikusnak 
vagy szedő/tördelőnek szinte egyetlen betűt sem kell 
begépelnie, mivel a szöveget a megrendelő digitális 
formában bocsájtja rendelkezésre. A tördelők leg
gyakrabban QuarkXPresst vagy InDesignt használnak, 
de egyes szoftverfejlesztő cégek olyan speciális alkal
mazásokat is kínálnak, amelyek a nagy termelékeny
ség mellett összetett oldalelrendezéseket tesznek 
lehetővé (esetleg bonyolult matematikai képletek vagy 
idegen nyelvű szöveg szedését is), és képesek az adat
bázisok tartalmát tördelt oldalakká konvertálni. 

Ezeknek a fejlesztéseknek az eredményeképpen 
a költségek és az átfutási idők nagymértékben csök
kentek, a korábbinál sokkal kisebb példányszámú 

nyomtatás is gazdaságosabbá vált, különösen akkor, 
ha a házon belül végzett szedés a digitális nyomtatás 
rövid átfutási idejével párosul. 

Pontrendszerek és betűméretek 
A betűk méretének megadására rendszerint pontot, 
picát vagy cicerót használunk. A mértékegységek 
használata nem teljesen egyértelmű, az angolszász 
rendszer ugyanis eltér az európaitól, ugyanakkor 
mindkettő a „pont" (pt) megnevezéssel él. Az eltérő 
rendszerek onnan erednek, hogy a középkori európa 
betűöntő műhelyekben metszett betűk mérete nem 
volt egységes, műhelyenként más és más volt. Ez 
egészen a XVIII. század elejéig így volt, amikor is 
kísérlet történt egy szabványos betűmértékegység
rendszer kialakítására. Erre Franciaországban került 
sor, amikor Pierre Fournier egy szabványos, általa 

„pontnak" nevezett mértékegységre tett javaslatot. 
Fournier európai szabvány kialakítását célzó újítását 
egy másik francia, Firmin Didót fejlesztette tovább, 
de rendszerét sem Anglia, sem az USA nem vette át, 
így az angolszász pica-pont és az európai Didot-pont 
mérete eltérő. 

Az angolszász rendszer egy 0,013837 hüvelykes 
(0,35146 mm-es) „ponton" alapult. Ezt a közelmúlt
ban módosították 0,01389 hüvelykre (0,3528 mm-
re), így most pontosan 1/72 hüvelyk. Ez a változtatás 

- bármennyire kicsi legyen is - azt eredményezi, hogy 
a hagyományos betűfokozatok nem egészen pon
tosak a digitális tördelés esetén. Egy pica 12 ponttal 
egyenlő, vagyis 1/6 hüvelykkel (4,23 mm). 

Az európai pont 0,0148 hüvelyk (0,3759 mm) 
méretű, amelyből 12 alkot egy 0,1776 hüvelykes 
(4,511 mm-es) nagyobb egységet, amelyet 
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2.26 Pontméretek 
A kiszedett szöveg karak
tereinek méretét pontok
ban mérjük. Ezt a rend
szert először Franciaország
ban fejlesztették ki, de az 
európai vagy más néven 
Didot-pont valamivel 
nagyobb, mint az amerikai 
vagy az angol pica-pont. 
Egy hüvelyk megközelítő
en 67,5 európai és 72 
angol-amerikai pont. 
A betűméret hozzávetőle
gesen a kisbetűs lenyúló 
szárak alja és a felnyúló 
szárak teteje közti távol
ság, de ez csak közelítő 
érték, a valóságos pontmé
ret ennél rendszerint vala
mivel nagyobb. A tipomé-
terek általában lehetővé 
teszik a betűfokozat nagy
betűk magasságával, az 
ún. verzálmagassággal 
(Cap Height) történő méré
sét, de ez szintén nem ad 
pontos eredményt. 

A sorok közötti távolságot 
is pontokban mérjük. Ha 
a 12 pontos (12 pt) betűből 
szedett sorok 12 pt távol
ságra követik egymást, azt 
12 pt-os kompressz szedés
nek nevezzük, vagy azt 
mondjuk, 12 pontos sor 12 
pontos törzsön. A sorközö
ket kissé megritkítva a szö
veg olvashatóbbá válik. 
A sortávolságot angolul 
„leading"-nek hívják 
(ejtsd: leding - a ford. 
megj.). 

A sorok hosszát az angol
szász országokban picá-
ban (12 pont) adják meg 
(1/6 hüvelyk, illetve 
4,23 mm). A 12 pontos 
beosztást Franciaország
ban és Németországban 
cicerónak, Olaszországban 
rigának, Hollandiában 
pedig augnak nevezik. 
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2.27 Törzsméret 
A betű hozzávetőleges 
fokozata vagy törzsmérete 
a felnyúló szárak teteje 
és a lenyúló szárak alja 
közti távolság lemérésével 
állapítható meg. Ha nincs 
sorritkítás, a betű foko
zata - az illusztrációnak 
megfelelően - a két alap
vonal közötti távolsággal 
mérhető. 

72 pont 

49 



ívelt szár 
(görbe) fővonal (szár) 

betűtalp keresztvonal 
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2.28 Betűterminológia 
A betűtípus minden egyes 
karakterének egyéni jel
lemzői vannak, de számos 
betűket felépítő vonal, 
részlet jellegzetes, vissza
térő elem, ezért ezeket 
érdemes megneveznünk. 
Néhány ezek közül a bal 
oldali ábrán látható. 

Franciaországban és Németországban cicerónak, 
Olaszországban riga tipograficának (riga), Hollandiá
ban pedig augustijnnak (aug) neveznek. Nincs köny-
nyen megjegyezhető matematikai összefüggés az 
angolszász és a Didot-pontrendszer között, és egyik 
sem a metrikus rendszeren alapul, így Európában 
- Angliát is beleértve - a pontra épülő tipográfiai 
mértékegységrendszer együtt él a metrikus rend
szerrel. 

Sok tervezőgrafikus a betűnagyság és a sorritkítás 
mértékének kivételével elvetette a picára épülő tipo
gráfiai mértékrendszert, és Európában millimétert, az 
USA-ban pedig hüvelyket használ például a margók 
és a hasábszélesség megadásakor. Ezzel párhuzamo
san, az angolszász tördeiőprogramok térhódításával 
a Didot-pontrendszer is egyre inkább háttérbe szorul 
a pica-ponttal szemben. 

2.29 Egalizálás 
Egalizálásnak nevezzük, 
amikor az egyenletesebb 
szövegkép érdekében 
az egyes karakterpárok 
közötti távolságot megvál
toztatjuk. Ezt a technikát 
gyakran alkalmazzuk bizo
nyos betükombinációk, 
mint például a VA, TA, LY 
vagy az LA esetén, ame
lyeknél gyakori, hogy 
- összevetve a szedés többi 
részével - t ú l nagy a 
közöttük lévő távolság. 
Az egalizálás, megfelelően 
használva, jelentősen javít
ja a betűk ritmusát, ezáltal 
a folyószöveg olvashatósá
gát. Nagy fokozatú cím
szövegek esetén fontos 
szerepet játszik a betűkö
zök egyenletességének 
biztosításában. 

Karakterszélesség 
A karakterek szélességének megadásakor a kvirt, 
más néven „négyzet" a kiindulópont. A kvirt a betű 
törzsméretével egyező oldalhosszúságú képzeletbeli 
négyzet, 12 pontos betűméret esetén tehát egy 
12x12 pontos négyzet. A kvirt hozzávetőleges 
méretének megállapításához sokáig az M betű szé
lességét vették alapul (innen az angol „em" kifeje
zés), mert eredetileg az M a kvirt teljes szélességét 
elfoglalta, de ma már ez kevésbé jellemző, például 
a keskenyített betűtípusok esetében sem. Az egyes 
karakterek szélességét úgy határozzuk meg, hogy 
a kvirtet függőlegesen „szeletekre" osztjuk. A kelet
kező sávokat a számítógépes kiadványszerkesztésben 
egységeknek nevezzük. A kvirten belüli egységek 
száma a szabványos betűformátumokban eltérő, pél
dául egy PostScript font 1000 x 1000 egységből, míg 
egy TrueType 2048 x 2048 egységből áll; minél több 
egységre bontjuk a kvirtet, annál pontosabban adhat
juk meg a karakterek szélességét. Az egységek nem 
csak a karakterszélesség, de a karakterek közötti 
távolság és a szóköz méretének meghatározásánál is 
szerepet játszanak. Bár az egység tényleges mérete 
a betűmérettől függően változik, az arányok azono
sak maradnak, mivel egy kvirtben az egységek száma 
a mérettől függetlenül mindig azonos. 

51 



Betűtípusok és betűkészletek 
Ezek a gyakran összekevert szavak egyszerű fogalmakat takarnak. A különböző betű
típusok és betűkészletek megismerésére fordított idő hasznosan eltöltött idő; segít ellen
állni a csábításnak, hogy a jó grafikai terv és a tucatnyi különböző, cifra és össze nem 
illő betűtípus használata közé egyenlőségjelet tegyünk. A valóságban a megfelelő betű 
kiválasztása csak néhány logikus és következetes döntés meghozatalának, és egyszerű 
szabályok betartásának kérdése. 
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Betűtípusok 
A fényszedés és a számítógépes kiadványszerkesztés 
megjelenése előtt viszonylag korlátozott számú 
betűtípus létezett, mert a fémbetűk metszése igen 
munkaigényes művelet volt, nem beszélve a nagy
számú öntött betű tárolásának problémájáról. A for
makészítés elektronikus, majd digitális forradalma 
idézte elő a betűtípusok napjainkban is tapasztalha
tó elburjánzását. 

A betűtípus és a betűkészlet közötti különbséget 
illetően van egy kis zavar, ugyanis ezek a kifejezések 
manapság csaknem felcserélhetők. A betűtípus a 
karakterek és jelek egységes megjelenésű rajzolata, 
nevét gyakran tervezője után kapja (pl. Baskerville). 
A betűtípus normál változatát általában több más 
változat is kiegészíti, ilyenek például a kurzív, a félkö
vér, a keskeny vagy a világos betűváltozatok. A betű
készlet (font) alatt a betűtípus egy változatának szá
mítógépes fájlban tárolt karaktereit értjük. Sok nép
szerű betűtípus (pl. a Garamond, a Times, a Palatino) 
több gyártó kínálatában is szerepel. Mivel ezek rajzo
lata kissé eltérő, egymással fel nem cserélhetők. 
Komoly problémákat okozhat, ha a munkafolyamat 
résztvevői ugyanannak a betűtípusnak a különböző 
gyártóktól származó változatait használják: emiatt 
a nyomdai anyagban a szöveg akár át is tördelődhet. 

Betűkészletek (fontok) 
A tördelőprogramokban használható betűkészletek 
formátuma PostScript, TrueType vagy OpenType 
lehet. A Macintoshon a PostScript Type 1 betűkész
leteknek külön képernyős megjelenítéshez való ún. 
képernyőfontjaik és külön nyomtatáshoz, illetve 
PDF-ek létrehozásához való ún. nyomtatófontjaik is 

vannak. Míg nyomtatófontjai vektorfájlok, képer
nyőfontjai bittérképesek, ezért a képernyőn 
nagyobb fokozatban megjelenítve csipkézett lehet 
a szélük. A TrueType és a még újabb OpenType 
betűkészletek vektorfájlok, és mindkét típus egy
aránt használható képernyőn és nyomtatásban is. 
Az Adobe és a Microsoft közös fejlesztésű platform
független fontformátumára épülő OpenType betű
készletek egyaránt használhatók Macintoshokon 
és Windows-alapú számítógépeken. Fejlett tipográ
fiai lehetőségeket kínálnak, és az eddigieknél 
bővebb jelkészleteket (ún. glifákat). A PostScript 
és a TrueType betűkészleteknek eltérő változataik 
vannak a Macintoshon és a Windowson; követke
zésképpen a PostScript vagy TrueType betűkészletet 
használó munkának az egyik rendszerből a másik 
rendszerbe való átvitele problémákat okozhat, ami 
az OpenType használatával elkerülhető. 

A betűkészletek szerzői jogai 
A felhasználónak a szabadon felhasználható betű
készletek kivételével használati jogot (licencet) kell 
szereznie, amely megszabja a másolatkészítés és 
használat feltételeit. A licencszerződés jellemzően 
nem engedélyezi a másolatkészítést és tovább
adást. Ez azt jelenti, hogy amikor egy munkát szer
keszthető formában bocséjtunk a nyomda rendel
kezésére, a betűkészleteket nem adhatjuk át neki, 
hacsak a nyomda nem rendelkezik azok licencei
vel. Ez a probléma mára nagymértékben megoldó
dott a PDF-ek használatával, amelyek a dokumen
tumba ágyazott formában tartalmazzák a betű
készleteket, vagyis a nyomda önmagukban nem 
használja fel azokat. 
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2.30 Betűtípusok 
Ma már sok ezer betűtípus 
áll rendelkezésre, közülük 
néhány itt látható normál, 
félkövér és kurzív válto
zatban. 

Normál 

HELVETICA NEUE 
Helvetica Neue 
Helvetica Neue 
Helvetica Neue » 

Verzál 

Félkövér 

Normál 

FUTURA 
Futura 
Futura 
Futura * 

Normál 

ROCKWELL 
Rockwell 
Rockwell 
Rockwell 

Verzál 

Félkövér 

Kurzív 

Verzál 

Félkövér 

TIMES NEW ROMÁN 
Times New Román 
Times New Román 
Times New Román 

Verzál 

Normái 

Félkövér 

Kurzív 

Normál 

MYRIAD PRO 
Myriad Pro 
Myriad Pro 
Myriad Pro K 

Verzál 

Félkövér 

BASKERVILLE 
Baskerville 

Verzál 

Normál 

Baskerville 
Baskerville 

Félkövér 

Kurzív 

DIN 
Din 
Din 
Din 

Verzál 

Normál 

Félkövér 

Kurzív 

Allegro 

Andante 

Volán te 
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Tördelő- és grafikai programok 
A nyomdai munkafolyamat grafikai stúdiókban elvégzett fázisában fontos szerepet ját
szanak a kiadványszerkesztő, -tervező, képszerkesztő és vektorgrafikus programok. 
A feladatnak megfelelő program kiválasztása felelősségteljes döntés, amely nemcsak 
a nyomdai előkészítéssel eltöltött órák számára van befolyással, hanem a késztermék 
minőségére is. 
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Kiadványszerkesztő programok 
A QuarkXPress és az In Design uralja a kiadványszer
kesztő programok piacát. A vektorgrafikus alkalma
zások - mint például az lllustrator és a CorelDRAW -
képesek bizonyos tördelési feladatok ellátására, a 
(csak Windowson futó) FrameMaker pedig nagyobb 
könyvek és kézikönyvek kezelésére, azonban egyik 
sem rendelkezik a QuarkXPress és az InDesign rugal
masságával és sokoldalúságával. A QuarkXPress és az 
InDesign képes számos különböző fájltípus fogadásé
ra és feldolgozására, és végül egyetlen, nyomtatásra 
alkalmas digitális dokumentum előállítására. A prog
ramokba sokféle fájl importálható, többek között: 

• szöveg valamilyen szövegszerkesztővel készült 
dokumentumból, 

© nagy felbontású képek (gyakran előzetesen 
módosítva és javítva valamilyen képszerkesztő 
programmal, például Photoshoppal), 

• vektorgrafikus alkalmazásokkal készített fájlok. 

A kiadványszerkesztő programok lehetővé teszik 
a betűtípusok és képek rugalmas kezelését, és a 
különböző elemek pozicionálását. Képesek körvonal
lal is rendelkező négyszögek, körök és tetszőleges 
formájú alakzatok, valamint százalékosan megadott 
tónusok létrehozására. A találkozó elemeknél meg
adható a felülnyomás, illetve a kiejtés. Számos 
nyomtatási opcióval rendelkeznek, amelyek lehetővé 
teszik például a színre bontást, a vágó- és regisztrá
ciós jelek elhelyezését, valamint a tetszőleges felbon
tású, nyomdakész PostScript fájl elkészítését. 

A QuarkXPresszel a webre is lehet HTML-fájlokat 
készíteni, emellett támogatja a JDF-formátumot is 

(lásd 26. o.), már a tervezési fázis során lehetővé 
téve az elektronikus „munkatáska" létrehozását. 

Az InDesign - azon kívül, hogy önmagában is 
megvásárolható - az Adobe Creative Suite program
csomagnak is része. A programcsomag Standard 
változata magában foglalja még az lllustratort és 
a Photoshopot, Premium változata pedig kiegészül 
a teljes Acrobat alkalmazással. Az InDesign egyik 
QuarkXPresszel szembeni előnye a négy alkalmazás 
zökkenőmentes együttműködése - ami különösen 
a nyomtatáshoz használt PDF-fájlok létrehozásánál 
mutatkozik meg. Az InDesign igen ügyesen kezeli 
a képek átlátszóságát és a bonyolult elrendezéseket, 
ezért még a hosszú QuarkXPresszes múlttal rendel
kező felhasználók is fontolgatják az átállást. 

A plug-inek független szoftverfejlesztő cégektől 
származó kiegészítő alkalmazások (pl. XTensions for 
QuarkXPress), amelyek további funkciókkal látják el 
a kiadványszerkesztő programokat. 

Illusztrációs programok 
A vektorgrafikus alkalmazások, mint például az 
lllustrator, a FreeHand és a CorelDRAW, a legösszetet
tebb illusztrációk létrehozását is lehetővé teszik, ame
lyek azután a kiadványszerkesztő alkalmazásba impor
tálhatók, ott pozicionálhatók és méretezhetök. A vek
toros fájlok nem pixelekből állnak, hanem matemati
kai függvényekkel leírt vonalakból és alakzatokból, 
ezért minőségromlás nélkül kicsinyíthetők-nagyítha-
tók, viszont gyakran csak azzal az alkalmazással szer
keszthetők tovább, amelyikkel készültek. Például a 
lógókat is ezekkel a programokkal készítik, és az uni-
verzálisabban felhasználható EPS-formátumba 
(Encapsulated PostScript) mentik őket. 
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Képszerkesztő és -retusáló programok 
A Photoshop és más képszerkesztő programok lehe
tővé teszik a képek retusálását, átméretezését és 
módosítását. A képeket vagy eredetiről szkenneljük 
be nagy felbontásban, vagy eleve digitális fotókként 
keletkeznek. A képfájlok pixeles fájlok, apró kép
pontokból és a hozzájuk tartozó színinformációkból 
állnak. A fájlok mentése a Photoshop saját PSD-for-
mátumában, vagy EPS- (Encapsulated PostScript), 
TIFF- (Tagged Image Filé Formát), esetleg nagyfel
bontású JPEG- (Joint Photographic Experts Group) 
fájlként történik. 
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2.31 A képminőség 
javítása 
Ezeken a Photoshop 
párbeszédpaneleken a 
színtelítettség és a kép
élesség állítható finom 
lépésekben. 
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2.32 QuarkXPress 
A kiadványkészítés rendít
hetetlen harcosát egyszerű 
kezelhetősége miatt még 
mindig sok tervező és 
nyomdai előkészítő része
síti előnyben, bár a prog
ram a XXI. század elején 
teret vesztett. 
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2.33 Adobe InDesign 
Az InDesign előnye a zök
kenőmentes együttműkö
dés más Adobe-termékek-
kel, és a bonyolult oldal
tervek könnyed kezelése. 

2.34 Adobe Illustrator 
Az illusztrációk és gra
fikonok vektorgrafikus 
programokkal készülnek, 
mint például az Adobe 
Illustrator. Az ehhez 
hasonló képek EPS-fájlként 
a tördelőprogramokba 
importálhatók. 
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Számítógépek és perifériák 
Bár a nagyobb vállalatok egy-egy alkalmazás futtatására kialakított munkaállomások
kal is rendelkezhetnek, a legtöbb tervezőgrafikus asztali vagy hordozható számítógé
pen dolgozik. Ez lehet PC (pl. Deli, Hewlett-Packard, IBM vagy számos más) vagy Apple 
Macintosh (Mac). 
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Különbséget kell tennünk, mert a személyi számí
tógépek két típusa eltérő operációs rendszert hasz
nál (a PC-k Windowst, a Macek OS X-et vagy vala
milyen korábbi Mac operációs rendszert), és a raj
tuk futó szoftverek rendszerint nem kompatibilisek 
egymással (bár sokszor ugyanaz a szoftver létezik 
mindkét rendszeren). Az Apple 2006-ban elkezdte 
gépeinek Intel chipekkel való felszerelését a koráb
bi PowerPC processzorok helyett. Ez a chip képes 
ugyanazon a gépen mindkét operációs rendszer 
futtatására. 

Az Apple Macintosht korábban a grafikai terve
zéssel foglalkozó felhasználók előnyben részesítet
ték, nem csupán az operációs rendszer felhasználó
barát volta miatt, hanem azért is, mert a kiadvány
szerkesztés fő szoftverei sok éven át csak Macintosh 
gépeken voltak elérhetők. 

Azzal, hogy az Apple átállt az Intel chipre, a 
Microsoft pedig piacra dobta a Windows Vistát, 
nagyobb lett a két operációs rendszer közötti átjár
hatóság. A Macintosh is egyre több irodai feladatra 
használható, ami hagyományosan a PC-k számára 
fenntartott terület volt. 

A személyi számítógépek működhetnek önma
gukban és hálózatba kötve. Egy hálózatban az 
összes személyi számítógép és periféria (pl. nyomta
tók) egy, a fájlokat központilag tároló kiszolgálóhoz 
(erre a célra elkülönített személyi számítógép) csat
lakozik. A hálózatban lévő valamennyi eszköz képes 
egymással kommunikálni, a kiszolgálón pedig az 
egyes számítógépek adatainak napi biztonsági 
másolata is tárolható. 

A számítógépekhez csatlakoztatható perifériák 
közé tartoznak a kivehető merevlemezes tárolók 

(melyeket fájlok, főként biztonsági mentések tárolá
sára használunk), a nyomtatók (ezek lehetnek tinta
sugaras vagy lézernyomtatók, színesek és fekete
fehérek), a szkennerek és a digitalizálótáblák. 

Nyomtatók 
Ezek az egyszerű tintasugaras nyomtatótól kezdve 
a színkezelő szoftverrel ellátott, jó minőségű színes 
lézernyomtatókig sokfélék lehetnek. Azonban egyi
kük sem lesz képes olyan csúcsminőségű digitális 
proofot előállítani, amit a nyomdai színegyeztetés
hez szükséges kontrakt proofok jelentenek - ez 
a feladat egy erre a célra kialakított digitális proof-
készítő berendezést igényel. Egy olcsóbb nyomtató 
színei legtöbbször nem elég pontosan adják vissza 
a nyomógépen reprodukálható színeket; ebben a 
nyomtatás eltérő körülményei és az egyes eszközök 
színterének korlátai is szerepet játszanak. Viszont 
nem minden nyomdai munkához van szükség digi
tális proofra, és az egyszerűbb munkák esetén gyak
ran egy jó minőségű tintasugaras vagy lézernyomat 
is elegendő. 

Szkennerek 
Ma már szkennerek széles skálája kapható, ezzel 
párhuzamosan a repróstúdiók professzionális dob-
szkennerein is kevesebb a szkennelési munka. 
A nagyobb kiadók közül néhányan professzionális 
síkágyas szkennert vásároltak, és a tervezőgrafiku
sok is sok olyan feladatot elvégeznek, melyeket 
korábban nyomdai előkészítő stúdiók láttak el. 
Mindezek ellenére észrevehető minőségi különbség 
van az olcsó síkágyas szkennerek és a sokkal pro
fesszionálisabb testvéreik között. 
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A monitorok és a kalibrálás 
Két típusuk létezik, a CRT (azaz katódsugárcsöves; 
és az LCD (azaz folyadékkristályos kijelző). Az LCD 
kijelzők (amelyek lassan számszerű fölénybe kerül
nek az ormótlanabb CRT monitorokkal szemben) 
drágábbak ugyan, de kisebb a helyigényük, és a szí
neik is sokkal megbízhatóbbak. Az Apple iMac G5 
gépe saját beépített LCD képernyővel rendelkezik. 

A színhelyes megjelenítéshez a monitorokat a 
megfelelő mérőműszerekkel rendszeresen kalibrálni 
kell, és egyedi színprofillal kell ellátni. Ez különösen 
akkor életbevágó, ha a monitort soft-proofolásra 
használják, amihez a színhűség elengedhetetlen. 
A színérzetet a megvilágítási körülmények is jelentő
sen befolyásolják. 

2.35 Wacom i3 AR digi tal izáló 
tábla 
A nyomásérzékeny tol l segítsé
gével a hagyományos rajzokhoz 
hasonló képeket készíthetünk. 
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2.36 Apple PowerMac G5 
23"-os Apple Cinema 
Display képernyővel 
Az Apple személyi számí
tógépei továbbra is nép
szerűek a tervezőgraf iku
sok körében. 

2.37 Külső merevlemez
egységek 
A LaCie asztali merevlemez' 
egységek rugalmas tárolási 
lehetőségeket biztosíta
nak, akár 1 TB-osak is 
lehetnek. 

2.38 Deli Dimension 9150 PC 
A Deli számítógépek köz
vetlenül a gyártótól vásá
rolhatók. 

2.39 LaCie 321 moni tor 
Az ehhez hasonló csúcs
minőségű moni torok szük
ségesek a színek pontos, 
képernyőn tö r ténő meg
ítéléséhez. 
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A fáj l formátumok és a digitális munkafolyamat 
A fáj l formátum helytelen megválasztása még napjaink integrált technológiái és digita

lizált munkafolyamatai ellenére is számos problémát eredményezhet, és költséges hibá

nak bizonyulhat. íme néhány alapvető információ a grafikai tervezés és nyomtatás 

során leggyakrabban használt fáj l formátumokról. 
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DCS - öt különálló fájlból áll. Az első fájl egy, a tör-
delőprogramban csak pozicionálásra használható kis 
felbontású nézőkép, a többi négy tartalmazza a 
színre bontott CMYK-adatokat. Színes nyomtatón 
csak a kis felbontású nézőkép nyomtatható ki belő
le. A DCS2 formátum alkalmas direkt színekből álló 
képek lementésére. 

EPS - PostScript-alapú grafikus fájl, de bittérképes 
képeket is tartalmazhat. A vektorgrafikus alkalmazá
sok kedvelt formátuma. A vektoros részek tetszőle
ges felbontásúak és méretűek lehetnek, a nyomtatás 
minőségét csak a nyomtatást végző eszköz felbontá
sa határozza meg. (A nem PostScript nyomtatókon 
sokszor nem, vagy csak kisfelbontású nézőképként 
nyomtathatók.) 

GIF - az internetre szánt grafikák formátuma; tömö
rített és animálható. 256 színárnyalata miatt nem 
a legmegfelelőbb formátum pl. fényképek számára. 

JPEG - az interneten használt képek gyakori, tömö
rített formátuma, de az olcsóbb, amatőr digitális 
fényképezőgépek is ezt használják. A JPEG-fájlokat 
általában TIFF-ként mentjük el retusélás után, mert 
veszteséges tömörítési eljárása miatt a kép többszöri 
módosítása és újramentése ront a képminőségen. 
A nagy felbontású JPEG-ek nyomdai minőségűek is 
lehetnek, míg a 72 dpi-s JPEG-ek a webes felhasz
nálás számára ideálisak. 

PDF - a dokumentumok cseréjének, változatlan for
mában történő megtekintésének és nyomtatásának 
szabványévá vált. Nyomdai célokra szánt nagy fel

bontású változata általában PostScript formátumból 
az Adobe Acrobat Distiller programmal hozható 
létre. A betűkészleteket a PDF-ek beágyazva tartal
mazzák, így a fájlt fogadónak nem kell a betűkész
letek licencével rendelkeznie. A kis felbontású PDF-
ek elég kicsik lehetnek az e-mailes elküldéshez, és 
elegendőek a képernyős megjelenítéshez (a nyom
tatáshoz azonban nem). 

PDF/X - szabványosított PDF-fájl; csak a nyomtatás
hoz feltétlenül szükséges információkat tartalmazza, 
ezért a közönséges PDF-fájlnál megbízhatóbb. 

PICT - korai Macintosh képfájlformátum; ma már 
kevéssé használatos. 

PostScript - az Adobe cég oldalleíró nyelve. A kiad
ványszerkesztő vagy szövegszerkesztő programok
kal készült dokumentumok PostScript formátumba 
mentés után PDF-fé konvertálhatók, illetve raszter
kép-feldolgozó programok (RIP - lásd a túloldalon) 
segítségével nyomdai filmek vagy nyomólemezek 
állíthatók elő belőlük. 

PSD - a Photoshop saját formátuma, amely képes 
az ún. rétegek megőrzésére, így pl. egy fotómon
tázs külön rétegekre helyezett elemei mentés után 
is szerkeszthetők, mozgathatók maradnak. 

TIFF - sokoldalú, praktikus formátum, ezért a nyom
daipar széles körben és előszeretettel használja egy
színű vagy színes, nagy felbontású pixeles képek 
tárolására. Veszteségmentesen tömöríthető (LZW), 
vágógörbéjét a tördelőprogramok is beolvassák. 
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Digitális munkafolyamat 
Ez a kifejezés a teljes kiadói és nyomdai folyamatot 
felöleli. A képek és a szöveg digitalizálásával kezdő
dik, és a nyomtatott végtermékkel ér véget. A mun
kafolyamat magában foglalja a levilágítás előtti 
dokumentumellenőrzést, a színkorrekciót, a proof-
készítést, a raszterkép-feldolgozást, a nyomólemez
készítést és a színek nyomtatás közbeni felügyele
tét. Magában foglalhatja a JDF-et (munkaleíró for
mátum) - az előzőleg tárgyalt „elektronikus munka
táskát" - is. 

Dokumentum-ellenőrzés levilágítás előtt 
Ez az eljárás biztosítja, hogy a levilágítóstúdiónak 
vagy a nyomdának átadott PDF-fájl - vagy a PDF 
létrehozása előtt az eredeti kiadványszerkesztő 
dokumentum - hibamentes legyen. Segítségével 
megelőzhető a későbbi fázisban felmerülő problé
mák miatti késedelem vagy többletköltség. A levi
lágítás előtti dokumentum-ellenőrzés történhet az 
Enfocus Pitstop Professional programmal PDF-ek 
esetén vagy a Markzware-féle Flightcheck Profes
sional segítségével. Ez utóbbi fájltípusok széles 
skálájának végigböngészésére képes, beleértve az 
InDesign, a QuarkXPress, az Acrobat, a PageMaker, 

az lllustrator, a Photoshop, a FreeHand és a 
CorelDRAW programokkal előállított anyagokat, 
számos potenciális probléma - például hiányzó 
betűkészletek; kis felbontású vagy RGB-képek, 
hogy csak a leggyakrabban előfordulókat említ
sük - után kutatva. Bár a tervező számára az a leg
jobb, ha mindegyik fájlt ellenőrizteti a nyomdába 
küldés előtt, a nyomda (vagy a nyomdai előkészítő 
stúdió) rendszerint - magasabb szinten - szintén 
megteszi ezt a továbbfeldolgozás előtt. 

Raszterkép-feldolgozás 
A raszterkép-feldolgozó program (RIP) a PostScript 
nyelvet a nagy-felbontású levilágítógép vagy más 
kimeneti eszköz (proofkészítő, film- vagy nyomóle
mez-levilágító, illetve digitális nyomógép) számára 
érthető formára alakítja. A pixeles és vektoros ada
tokat bittérképpé alakítja, majd létrehozza a nyo
mólemezen vagy filmen a nyomtatott képet alkotó 
rácspontokat. Minden kimeneti eszköz RIP, a proof
készítő berendezéseket, film- és nyomólemez-levilá
gítókat és a digitális nyomógépeket is beleértve. így 
alakult ki a „rippelés" fogalma a szóhasználatban, 
és gyakran értik alatta bármilyen fájltípus feldolgo
zását egy megadott fájlformátummá. 

« 

2.40 A kimeneti fájlok 
összegyűjtése 
Amikor egy kiadvány a 
tördelési, korrektúrázás! 
procedúra végére ért, 
a nyitott, szerkeszthető 
anyag repróstúdíónak 
vagy nyomdai előkészítő
nek történő átadása előtt 
a kimeneti fájlokat össze 
kell gyűjteni. Ez a munka 
alkotóelemek, például 
nagyfelbontású képek, 
megfelelő betűkészletek 
stb. egy helyre gyűjtését 
jelenti, amit a QuarkXPress 
és az InDesign program 
is képes automatikusan 
elvégezni. 
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Anyagleadás interneten és lemezen 
A nyomdakész fájlok elküldhetők az interneten keresztül - például e-mail melléklet

ként, FTP-szerverek vagy üzleti partnerek között kialakított virtuális magánhálózatok 

(VPN) révén - , valamint fizikai eszközön. 
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Sokféle digitális tárolóeszköz létezik, amelyek közül 
néhány - bár nem is olyan régen még használatban 
volt - mára már jócskán elavult, beleértve a floppy, 
SyQuest, Zip és Jaz lemezeket is. Ezek mindegyiké
nek olvasása vagy írása saját külön eszközt igényel. 
Ma már, ha a fájlokat nem az interneten küldjük, 
CD (700 MB kapacitás) vagy DVD-lemezre (4,7 GB 
kapacitás) írjuk őket. Rövid időn belül széles körben 
elterjednek az ultranagy kapacitású DVD-szerű 
lemezek - mint például a Blu-Ray és a HD-DVD -
25-50 GB-nyi tárolóterületet biztosítva. 

Ha egy munka nem sürgős, célszerű CD-lemezen 
leadni - mivel mérete kicsi, levélben is elküldhető, 
nem kell hozzá futár. Nyomat mindig legyen mellet
te, irányadóként a nyomda vagy a repróstúdió szá
mára. A nagy fájlok FTP-n keresztül történő átadása 
sok időbe telhet, így feltöltésük-letöltésük hátráltat
hatja a munkát, bár napjaink széles sávú internet
kapcsolata mellett ez egyre kevésbé jelent problé
mát. Tanácsos tömöríteni a fájlokat a Stufflt vagy 
a WinZip segítségével. Ezek a széles körben elterjedt 
alkalmazások a fájlból, illetve fájlokból egyetlen 
tömörített, biztonságos archívumot készítenek, 
minimalizálják a fájlméretet, és továbbítás közben 
megvédik a „becsomagolt" adatokat a sérüléstől. 
A fogadó gépén kicsomagolással nyerik vissza ere
deti formájukat. 

A fájlok e-mail mellékletként küldése gyors és 
kényelmes módszer, de a mellékletek mérete (akár 
a küldő, akár a fogadó oldalán) gyakran 5-10 MB-
ra korlátozott, miközben a nyomdai munkákhoz 
szükséges fájlok sokszor ennél jóval nagyobbak. 
Érdeklődjön a címzett internetes biztonsági intézke
dései felől, mert sok cég blokkolja a mellékleteket, 

ily módon megakadályozva, hogy vírusok lepjék el 
a rendszerüket. 

Nagyobb fájlok esetén a megoldás az FTP (filé 
transfer protocol - fájlátviteli protokoll) használata. 
Az ügyfél gyakran rendelkezik FTP-hellyel, ahogyan 
a legnagyobb nyomdák és repróstúdiók is. Néhány 
esetben a küldőnek és a fogadónak FTP-szoftverrel 
kell rendelkeznie (ilyen a Fetch, a Transmit vagy az 
Interarchy), de sokszor elegendő valamilyen web
böngésző használata, és a fájlokat egyszerűen 
áthúzva a gépünkről az FTP-helyre (vagy fordítva) 
megtörténik a továbbítás. Ne feledjük, hogy az FTP-
re feltöltésről a fogadó általában nem kap automa
tikus értesítést, ezért mindig jelezzük e-mailben, ha 
megtörtént a fájl feltöltése. Léteznek olyan webhe-
lyek is (például az iDisk, a Mailbigfile, a Yousendit 
vagy a Dropsend), amelyek ingyenesek vagy olcsón 
igénybe vehetők, és lehetővé teszik nagyméretű fáj
lok átvitelét. Emellett a legtöbb internetszolgáltató 
ügyfelei rendelkezésére bocsát (15-50 MB-nyi) 
webes tárterületet, amely erre a célra szintén fel
használható. A biztonság érdekében jelszóval lehet 
védeni a fájlokat, és a jelszó ismerete a feltétele az 
FTP-hely elérésének is. Az igazán nagy fájlok átvite
léhez a nyomdák és kiadók virtuális hálózatokat 
vagy virtuális magánhálózatokat és speciális szoft
vert is használhatnak. Ma már olyan, az online adat
küldéssel integrált speciális szoftverek is léteznek, 
amelyek automatikusan elvégzik a fájl nyomás előtti 
ellenőrzését (akár küldéskor, akár fogadáskor), és 
a küldeményt a munkafolyamat megfelelő helyére 
továbbítják. 
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2.41 Külső DVD-meghajtók 
Azokhoz a számítógépek
hez, amelyekbe nem tehe
tő DVD-író, olcsó külső 
meghajtók kaphatók. 
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2.43 FTP-programok 
ATransmit egyike az FTP-
.: :~.ereknek, amelyek 
enetővé teszik fájlok 
«'.liönböző virtuális helyek 

: z " * ! átvitelét. 
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2.42 mailbigfile.com 
Egyike azoknak az inter
netes szolgáltatásoknak, 
amelyek lehetővé teszik 
nagy fájlok átvitelét. A 
címzett postafiókjába egy 
linket tartalmazó e-mailt 
kap; a linkre kattintva 
letöltheti gépére a külde
ményt. 

2.44 Fájlfeltöltés 
böngészővel 
Néhány FTP-kiszolgáló a 
közönséges webböngésző-
kön keresztül is elérhető. 
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A proofok típusai 
A színes munkákhoz általában szükséges egy jó minőségű proof, amelyet a megrendelő 

imprimál, majd a nyomdának átad, hogy annak alapján ellenőrizze a nyomatot. Külön

böző típusú proofok léteznek; ezek előállítási költségei és tulajdonságai is eltérőek. 
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Proofkészítés filmről - az analóg proof 
A digitális nyomólemez-készítés, a CTP térhódításá
val a filmre levilágított munkák száma egyre csök
ken, és ezzel párhuzamosan csökken a filmekről 
fotográfiai eljárással készített ún. analóg proofok 
- kromalinként is emlegetik, bár az valójában a 
DuPont cég termékének márkaneve - száma is. 

Háttérbe szorulása ellenére, a filmlevilágítással 
készülő munkák esetében az analóg proof még 
mindig pontosabb tükrözi a nyomdatermék minősé
gét, ezáltal több hibalehetőség kivédésére ad 
módot, mint egy digitális proof. Mivel filmek fel
használásával készül, és a filmekről fotográfiai úton 
készülnek a nyomólemezek, biztosak lehetünk 
benne, hogy ami az analóg proofon megtalálható, 
az a nyomaton is rajta lesz - míg a digitális proof-
nál, ha a nyomólemez-készítéshez új rippelés szük
séges, ez nem mindig garantált. Kiszűrhető, ha 
a nem megfelelően elforgatott rácsszögek moirét 
okoznak, vagy a rácspontokká alakítás egyéb nem
kívánatos jelenségeket eredményez. Emellett az 
analóg proof színei meglehetősen jól közelítik a 
végleges nyomdatermék színeit. Hátránya, hogy 

- a Fuji ColorArt proofgép kivételével - a nyomatot 
nem lehet tetszőleges papírra elkészíteni, ráadásul 
laminált felülete csalóka lehet például egy gyen
gébb papírra nyomtatott munka esetén. 

Szükség lehet rá olyan régebbi munkáknál, ame
lyekhez korábban filmet használtak, és az újranyo
máshoz a filmről újból proofot kell készíteni. 

Próbanyomat 
A próbanyomatot ofszetnyomtatással, egy speciális 
próbanyomógépen vagy az aktuális nyomógépen 

készítik, amelyen a tényleges munkát is nyomtatják. 
Valójában csak az ezzel a módszerrel készült nyo
matokat nevezhetnénk próbanyomatnak, mert az 
analóg és a digitális proof próbanyomat-helyettesítő 
eljárással készül, de a köznyelvben próbanyomat 
(proof) alatt mindhárom változatot értik. A próba
nyomógép lényegében egy ofszetnyomó gép, amely 
egy vagy két színt nyomtat egyszerre, és a papír 
berakása és kivétele kézzel történik. A próbanyo
mat-készítés előtt a filmről vagy közvetlenül a szá
mítógépről a megszokott módon ofszetnyomófor
ma készül. Ez lehet speciálisan a próbanyomathoz 
készített nyomólemez, de lehet ugyanaz a nyomó
lemez is, amelyet majd a tényleges nyomtatáshoz 
használnak. A digitális nyomólemez-készítés (CTP) 
esetén, ha a próbanyomat is CTP-vel készül, a próba
nyomat színvisszaadása megbízható lesz, más a hely
zet azonban akkor, ha a CTP-vel készülő példány
számnyomáshoz a próbanyomat filmről készül, mert 
a rácspontméret, az árnya latiérték-növekedés (pont
növekedés) és a színegyensúly eltérő lesz. 

Még a próbanyomógépen is nehéz vagy lehetet
len szimulálni a majdani nyomtatás összes körülmé
nyét a nyomógépek eltérő felépítése és sebessége 
miatt. Ráadásul a többszínes ofszetnyomó gépek 
nagy részénél nedvesről nedvesre nyomtatás törté
nik, míg a próbanyomógépeken az előző szín rend
szerint száraz, mire a következő szín rákerül (nedves 
a szárazra). Mégis, ha ugyanazt a papírt és nyomda
festéket használják, mint a végső munkához, elfo
gadhatóan közeli eredmény érhető el. 

A filmhasználat csökkenése és a digitális proof 
(lásd alább) mind gyakoribb alkalmazása a színes 
próbanyomógépek korszakának végét jelenti, így 
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nyomdai próbanyomat kérése esetén azt nagy való
színűséggel nem ilyen gépen, hanem a tényleges 
nyomógépen készítik el. Ez költséges megoldás, 
mert azt jelenti, hogy a nyomógépen a beigazítást 
<étszer kell elvégezni, és a nyomólemezeket is újra 
e kell gyártani a próbanyomat korrekciója után. 
V "idemellett, néha elkerülhetetlen, hogy a megren
delő a munkát a végső formájában, a ténylegesen 
lasznélt nyomathordozón megnézhesse, mielőtt 
:eídányszámnyomásra kerülne sor (pl. egy kritikus 
színt tartalmazó kiadvány vagy nagy példányszám 
esetén). Direkt színeket tartalmazó csomagolóanya-
; : < nyomtatása esetén gyakran van szükség nyom-
ír oróbanyomatra, mert az analóg vagy digitális 

)ofok nem közelítik megfelelően a végeredményt. 

3.1 Proofok 
A nyomtatott proofok 
számtalan formában (lásd 
a túloldalon) segítenek 
annak ellenőrzésében, 
hogy a szöveg és kép rep
rodukciója a kívántnak 
megfelelő-e, és lehetővé 
teszik a hibák felfedezését, 
még mielőtt azok nyomta
tásban megjelennének. 
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3.2 Dupont digitális 
proofkeszito gép 
A Dupont Cromalin blue, 
egy D. O. D. tintasugaras 
proofkeszito berendezés, 
amely automatikusan 
kalibrálja magát. 

3.3 Nagyformátumú 
digitális proofkeszito gép 
Nagyméretű, minőségigé
nyes, négyszínes munkák 
proofjainak elkészítésére 
alkalmas. 

64 



Digitális proofok 
A grafikai terv vagy a tördelés ellenőrzésére a házon 
belül, tintasugaras vagy lézernyomtatók által készített 
proofok is alkalmasak, és fekete-fehér vagy csak egy 
direkt színt tartalmazó, egyszerűbb munkák sem igé
nyelnek további proofot. Négyszínes munkák esetén 
viszont a nyomdának olyan jó minőségű digitális 
proofra van szüksége, amely alapján a színeket be 
tudják állítani a nyomógépen, és a nyomtatás során 
igazodni tudnak hozzá. Ezeknek a proofoknak az 
elkészítéséhez az irodai nyomtatónál sokkal drágább 
berendezés szükséges, így a digitális proofokat általá
ban erre szakosodott szolgáltatók készítik - nyomdai 
előkészítő stúdiók, repróstúdiók vagy a nyomda maga. 

A proofot a végső PDF-fájból célszerű nyomtatni, 
ezért ha a megrendelő nyitott, szerkeszthető doku
mentumot ad (nagy felbontású képekkel és betű
készletekkel együtt), ezekből érdemes előbb PDF-et 
készíteni. Ez azért fontos, mert előfordulhat, hogy a 
fájl tartalma a megnyitás és a PDF-formátumba kon
vertálás során valamilyen hiba miatt megváltozik, így 
a szerkeszthető dokumentumból készített proof 
nem mindig megbízható. Megesik, hogy a hiba csak 
nyomtatás közben derül ki, és ez késedelmet, vala
mint a nyomólemezek újragyártásának és a munka 
újrakezdésének költségeit vonja maga után. 

Sokféle digitális proof létezik, árkülönbségük 
általában tükrözi a minőségbeli eltéréseket. A leg
több digitális proof color-menedzsmentet (színkeze
lés) is használó RIP-pel vezérelt tintasugaras nyomta
tókon készül, de léteznek termotranszfer, festék-
szublimációs, lézer- vagy elektrosztatikus elven 
működő rendszerek is. A color-menedzsment hasz
nálata azt jelenti, hogy a proofkészítö eszköz kalib
rált, és valamilyen ICC-profilt használ, így a vele 
készített proof színhelyes megfelelője annak, amit 
majd a nyomógép nyomtat. A legtöbb rendszer 
a nyomatot apró képpontokból állítja elő, amelyek 
nem a végső nyomtatásnál használt CMYK-rácspon-
tok megfelelői, de a nyomatok összességében elfo
gadható szimulációi a nyomdai végterméknek. 

A színek minél pontosabb szimulálása érdekében 
a proofkészítés során figyelembe kell venni a nyom
tatáshoz használt nyomógép ICC-profilját, vagy ha 
az nem áll rendelkezésre, a nyomtatás körülményeit 
legjobban közelítő, nemzetközileg használt szab

vány ICC-profilt (pl. SWOP vagy ISO, mázolt papí
ron). A legtöbb proofon nyomtatás-ellenőrző csík 
is van (lásd 67. o.), amelyet - gyakran magába a 
proofkészítö berendezésbe épített - spektrofotomé
terrel ellenőriznek. A mérések alapján egy hitelesítő 
jelentés nyomtatható, amelyről leolvasható a refe
renciaértékektől való eltérés, és megállapítható, 
hogy a proof megfelelő-e, vagy sem. A minősítést 
a proofhoz csatolják, bizonyítandó, hogy a proof a 
szabványnak megfelel. 

A „szerződéses próbanyomat" (kontrakt proof) 
kifejezés arra is utal, hogy a proof egy elfogadott 
színszabványt követve készült. Kialakulása arra az 

TJ 
időszakra vezethető vissza, amikor a napilapok és 33 
magazinok a különböző hirdetőktől a legkülönbö- o 
zőbb színszabványok szerint készült hirdetési fájlo
kat kaptak - amelyek közül sokat igen nehéz vagy w 

lehetetlen volt nyomdai úton reprodukálni, így gyak- < 
ran vita kerekedett a hirdető, a kiadó és a nyomda <; 
között. Olyan szerződéses proof birtokában viszont, p" 
amely egy mérhető és valamennyi fél által elfoga- [3 
dott szabvány alapján készült, a nyomda garantálni ™ 
tudja, hogy a nyomtatott termék elvárható megfele- ^ 
lője lesz a proofnak. Elfogadott nemzetközi szab
vány többek között a SWOP (Specifications for Web ffj 
Offset Publications - specifikációk az ofszetnyomta- I 
tással készült kiadványokhoz) az Egyesült Államok
ban, a FOGRA Európában és a Pass4Press az Egye
sült Királyságban. A szerződéses proofon rendsze
rint van nyomtatás-ellenőrző csík, és feltüntetik 
rajta, hogy mely szabvány szerint készült. 

Egyes munkák esetén a nem színhelyes, vázlat
szintű proof is megfelelő lehet; ez olcsóbb, mint 
a szerződéses proof. A vázlatszintű proof házilag is 
elkészíthető egy színes lézer- vagy tintasugaras 
nyomtatón, annak elfogadásával, hogy a szín nem 
pontosan egyező, de a nyomdász számára elfogad
ható mint útmutató. 

A Kodak Approvaltól (lásd alább) eltekintve a 
legtöbb digitális proof speciális papírra készül - és 
nem a nyomdában használt papírra - , ugyanakkor 
a legtöbb rendszer a papírok széles skáláját kínálja, 
ami lehetővé teszi, hogy a proof hasonló papírra 
készüljön, mint a végső munka. A korábbi tintasu
garas proofkészítö rendszerek folyamatos cseppada-
golású tintasugaras (CIJ) technológiát használtak, a 



legmodernebbek viszont a D.O.D (drop on demand 
- igény szerinti cseppadagolás) technológiát, amely 
mind beruházás, mind üzemi költség tekintetében 
sokkal olcsóbb, mégis jó minőséget kínál. 

A jelenlegi digitális, tintasugaras proofkészítő 
rendszerek között olyan speciálisan erre a célra 
készült eszközök találhatók, mint például a Kodak 
Matchprint, a Creo Veris, a Dupont digital Cromalin 
Blue; de célszoftverek is léteznek, amelyek a sokkal 
olcsóbb, közönséges tintasugaras nyomtatókkal 
együtt használhatók - ilyen szoftver például a CGS 
Oris, az EFI, az ICG és a GMG. Ezek a szoftverek 
mára a szakma által elfogadottá váltak, és szerződé
ses proofkészítésre is használhatóak. A digitális 
proofkészítő rendszerek csúcsán helyezkedik el a 
Kodak Approval, amely CMYK-rácspontokat hasz
nál, és tetszőleges papírra nyomtat, de borsos ára 
miatt csak a legnagyobb nyomdák számára elérhető. 

A direkt színek használatával kapcsolatban meg 
kell említeni, hogy a digitális proofkészítés a direkt 
színeket CMYK-színekkel szimulálja, így azok meg
jelenítése nem lesz színhelyes. Néhány digitális 
proofkészítő rendszer a direkt színek nyomtatására 
kínál ugyan valamilyen kompromisszumos megol
dást, de a legtöbb esetben nyomdai próbanyomat
készítésre van szükség a direkt színek ellenőrzésére. 

Problémás a fekete-fehér fotók digitális proofolá-
sa is, mivel a legtöbb digitális proofkészítő eszköz 
ezeket négy színből állítja elő, ami eltérő színeket 
eredményez, mintha csak egyszín feketével lenné
nek nyomtatva. Az igényes, művészi fekete-fehér 
fotókat tartalmazó munkák esetén szintén szükség 
lehet a nyomdai próbanyomatokra, akár a teljes 
munka, akár csupán néhány mintaoldal erejéig. 

Mivel ma már minden nyomtatási eljárás képes 
kiindulópontként PDF-formátumokat használni, 
ebből következően digitális proof használható a 
mély-, a szita-, a flexo- és az ofszetnyomtatáshoz is. 
A munka digitális nyomtatása esetén a digitális proof 
rendszerint ugyanazon a digitális nyomógépen 
készül, amelyen a példányszámnyomtatás történik. 

Nyomtatás-ellenőrző csíkok 
Ezek rendszerint megtalálhatók a proofon és a 
kinyomtatott íven is (a nyomtatás befejező műveletei 
előtt levágásra kerülnek). A nyomtatás-ellenőrző csí

kok (lásd 3.4-es ábra) információt nyújtanak a rep
róstúdiónak és a nyomdának a színekről, a színillesz
kedésről, a nyomólemez-készítés pontosságáról és 
a pontnövekedésről. Denzitométerrel ellenőrizhető, 
hogy a nyomdagépen nyomtatott színek ugyanolyan 
fedettségűek-e, mint amit a proof nyomtatás-ellenőr
ző csíkjai jeleznek. A nyomtatási technológiák fejlő
dése napjainkra lehetővé tette, hogy ezek az infor
mációk automatikusan hozzáférhetők legyenek a 
nyomógép festékezését szabályozó számítógép szá
mára, és az folyamatosan, a beprogramozott referen
ciaértékek szerint szabályozza a festékmennyiséget. 

Ellenőrzés a távolból (soft-proofolás) 
A módszert a magazinok és reklámügynökségek 
ma már egyre gyakrabban használják. A megrendelő 
a kinyomtatott proof helyett egy elektronikusan kül
dött fájlt ellenőriz a képernyőn. A képernyőt előzőleg 
kalibrálni kell, hogy színhelyesség tekintetében meg
egyezzen a nyomdában vagy a repróstúdióban lévő 
monitorral, és hogy minél jobban megközelítse a 
nyomdai úton elérhető színeket. A módosítások az 
anyagban elvégezhetők szoftver (például a Kodak 
RealTimeProof) segítségével, amellyel a képernyőn 
tett észrevételek eljuttathatók a küldőnek, vagy az 
ellenőrzéssel egyidejűleg, élőszóban, például VOIP 
(voice over Internet protocol - internetalapú beszéd
átvitel) használatával. A környezet megvilágítási 
körülményei (például a szoba fényviszonyai) hatással 
vannak a színek megbízhatóságára, így az erős színek 
és a vakító fények kerülendők. 

Bár a soft-proofolás viszonylag új módszer, remél
hető, hogy rövid időn belül a nagyobb nyomdák, rep
róstúdiók és megrendelőik számára az elsődleges 
proofolási eljárássá válik, csökkentve a nyomdai előké
szítés idejét és költségeit, és egyszerűbbé téve a távol
ságok áthidalását. Ugyanakkor a kisebb ügyfelek és a 
nekik dolgozó cégek még mindig a digitális proofokra 
kell hogy hagyatkozzanak, mivel a csúcsminőségű 
monitorok telepítése, kalibrálása és a megfelelő meg
világítási körülmények biztosítása költséges dolog. 

Ahol gyors átfutásra van szükség, például az igé
nyes kivitelű dizájnmagazinok vagy reklámanyagok 
esetén, a soft-proofing, amely helyben lehetővé 
teszi az ellenőrzést és az imprimálást, felbecsülhe
tetlen értékű újítás. 
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3.4 Nyomtatás-ellenőrző csíkok 
A proofon és a nyomtatott íven 
(a vágáson kívül) elhelyezett 
nyomtatás-ellenőrző csíkok segít
ségével ellenőrizhető, hogy 
a szín és más jellemzők a kívánt 
profilnak megfelelnek-e. 
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3.5 Ellenőrzés az interne
ten keresztül (web proof) 
A távolból történő ellen
őrzés példája, ahogyan azt 
a neves Creative Review 
dizájnmagazin alkalmazza. 
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Ellenőrzés színes proofokkal 
A színes proofok jelentik a biztosítékot a rosszul reprodukált színek és a képhibák ellen; 

még a nyomógép indulása előtt megmutatják, hogyan néz majd ki a késztermék 

nyomtatás után (az eltérő papírtípustól eltekintve). A színes proofokra fordított idő 

a lehető legjobb minőségű nyomtatott termékben térül meg. 
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A színes proofok kézhezvételekor (ezalatt most a jó 
minőségű proofokat értjük, nem a plotterrel készí
tett, csak oldalkilövést bemutatókat) elsőként érde
mes ellenőrizni az oldalak tartalmát, méretét és a 
színek helyességét. Nemcsak magukat a színeket, 
de azt is, hogy nincsenek-e hibák, karcok vagy az 
előhívásból adódó foltok. Filmről készített proofok 
esetén a passzért, vagyis a színkivonatok pontos 
illeszkedését is ellenőrizni kell: ha pontatlan a pasz-
szer, a proof elmosódottnak, életlennek látszik, és 
úgy tűnik, mintha egy vagy több szín kicsit elmoz
dult volna a többihez képest. Ezt a nyomtatás előtti 
beigazítási fázisban könnyű korrigálni, kivéve, ha 
a passzer oka, hogy a különböző színkivonatokról 
készült filmek megnyúltak. 

A proof színeinek ellenőrzéséhez fontosak a meg
felelő megvilágítási körülmények. Ideális esetben 
a megrendelő rendelkezik szabványos (rendszerint 
5000 kelvines) fényforrással ellátott megvilágító 
dobozzal vagy szekrénnyel (lásd 3.7-es ábra), amely
nek színhőmérséklete megegyezik azzal, amit a rep
róstúdió és a nyomda is használ a megtekintéshez. 
Ez a megvilágítás a nappali fényt utánozza, így ha 
az ügyfél nem rendelkezik megvilágító fülkével, a 
legjobb, ha a proofot nappali fénynél ellenőrzi. 

Nagyon fontos, hogy a színes proofokat a meg
rendelő azonos megvilágítási körülmények között 
ellenőrizze, mintamilyenek a nyomdában vagy rep
róstúdióban találhatók, mert így elkerülhető a meta-
mériaként ismertjelenség, amikor az emberi szem 
a különböző megvilágítási körülmények között elté
rőnek érzékeli ugyanazt a színt- ez ugyanis maga 
után vonhatja, hogy szükségtelen vagy nem kívána
tos színkorrekciót kér. 

A proof és a dia összehasonlításakor a diát szabvá
nyos megvilágítást használó dianézővel kell megte
kinteni. A szükséges színkorrekció Photoshop vagy 
valamilyen hasonló szoftver segítségével hajtható 
végre, de a legkisebb színkorrekció esetén is újabb 
proof készítése szükséges, hogy a nyomtatásnál 
legyen mihez igazodni. 

A tartalom alapos ellenőrzésére van szükség, bár 
a tartalmi hibákat egy korábbi stádiumban, a szer
kesztés és tördelés során kell észrevenni. A kifutókat 
(a vágójeleken túlnyúló képeket) és a vágójelek 
meglétét szintén ellenőrizni kell. Szükséges meg
vizsgálni azt is, hogy a képek megfelelően állnak-e, 
nincsenek-e vízszintesen vagy függőlegesen tükröz
ve. Néha kis felbontású vagy RGB-képek maradhat
nak az anyagban, így alaposan szemügyre kell venni 
a képanyagot, hogy a képek megfelelő felbontású
ak és CMYK-színekre konvertáltak-e. 
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3.7 Megvilágító szekrény 
Szabványos megvilágítású 
Verivide megvilágító szek
rény proofok ellenőrzésé
hez és korrekciójához. 
A bat oldali dianéző diák 
megtekintésére és a színes 
proofokkal való összeha
sonlításra szolgál. 

3.6 Közeli vizsgálat 
A különféle proofokat 
aprólékosan ellenőrizni 
kell: a proof a biztosíték 
a reprodukciós hibák és 
problémák ellen, amelyek 
költségesek lehetnek, ha 
a nyomtatás előtt észrevét
lenek maradnak. Az itt lát
ható nagyító (melyet lupé
nak neveznek), gyakran 
használatos a proofok szí
nének vagy apró részletei
nek ellenőrzésére és olyan 
hibák okainak vizsgálatá
ra, amelyek szabad szem
mel nem láthatók. TI 

o o 
TI 
m-
00 z 
-< o 
O 
r~ 
m 

m 
IS* 

oo 
N 
- f 
m-
00 



Nyomdai színellenőrzés 
A nyomdai munkák legnagyobb része úgy készül, hogy az ügyfél nincs jelen, de egy 

nagy példányszámú színes könyv, reklámkiadvány vagy kritikus színeket tartalmazó 

csomagolás esetén a megrendelő ragaszkodhat a nyomdai jelenléthez az előoldalak, 

sőt akár a külön menetben nyomtatott hátoldalak színének beállítása során, vagy ha 

a munka megkívánja, a teljes példányszámnyomtatás során. 
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Ennél a munkafázisnál fontos a megfelelő hozzáállás 
- nem az a feladat, hogy a megrendelő közölje a 
gépmesterrel, hogyan végezze a munkáját, inkább 
egyfajta közvetítés, támpontok adása a lényeges: 
például, hogy erőteljes, figyelemfelkeltő legyen a 
végeredmény vagy inkább visszafogottabb? És mely 
elemek, szempontok a legfontosabbak? 

A beigazításhoz - attól függetlenül, hogy a meg
rendelő jelen van-e - a nyomdásznak szüksége van 
az imprimált színes proofokra, amelyekhez igazod
nia kell, és az oldalak elrendezését mutató, nem 
színhelyes plotter proofra vagy diazólevonatra (szal-
miák). Mielőtt a gépmester a színt beállítaná, a nyo
mógépről lejövő első íven ellenőriznie kell, hogy 
minden javítás megtörtént-e, meg kell néznie, nin
csenek-e a nyomólemez-készítésből származó, a 
papíron is nyomot hagyó foltok, szennyeződések 
(ha ezek nem az eredeti filmről vagy fájlból szár
maznak, néha eltávolíthatók a nyomólemezről, a 
nyomógépből való kivétele nélkül is). Ebben a fázis
ban nincs szükség a helyesírási hibák vagy elütések 
ellenőrzésére - ez már a korábbi ellenőrzések során 
megtörtént. A csak ilyenkor észrevett szöveg- vagy 
egyéb hibák javítása már igen költséges, és a nyom
dai átfutásra is hatással van. Hátoldalnyomtatáskor 
az elő- és hátoldal pontos illeszkedését is ellenőrizni 
kell; így biztosítható, hogy az összes szín és oldal 
pozíciója pontos legyen. 

Végül szemrevételezéssel meg kell állapítani, 
hogy a színek megfelelőek-e. A színek a festékező-
hengerekre, majd onnan a nyomólemezre kerülő 
festék mennyiségével szabályozhatók. A nyomógé
pen történő festékadagolás-állítás egyik fő problé
mája, hogy csak „zónánként" történhet (vagyis a 

papír mozgási irányával párhuzamos sávokban); így 
az egyik képen növelve a bíbor festék mennyiségét, 
a bíbor az összes többi, ugyanabban a zónában lévő 
elemen is nőni fog (lásd 3.8-as ábra). Azt is figye
lembe kell venni, hogy a nyomtatásnál ellenőrzött 
ív még nedves, ezért fényesebbnek tűnik, mint szá
razon, így számolni kell a festékszáradás színeket 
tompító hatásával is. 

Tipikus probléma, amikor a kiadványban egy 
oldalpárt alkotó oldalak a nyomtatott íven sokszor 
egymástól távol, az ív két szemközti sarkán helyez
kednek el, ami megnehezíti a két oldal színeinek 
egyező beállítását anélkül, hogy a különböző zónák
ban lévő elemek színegyensúlya felborulna. Ötödik, 
direkt szín (például Pantone-szín) nyomtatása esetén 
egy színmintakönyvvel összehasonlítva ellenőrizni 
kell a nyomtatott szín árnyalatát. A színbeállításnál 
a döntéseket nagyon gyorsan kell meghozni, akár 
azért, mert a nyomógép már fut, akár azért, mert 
a beigazítással töltött idő a produktív időből vesz el. 
A nyomógépen történő színellenőrzés nehéz lehet, 
amíg a feladatot végző személy szert nem tesz némi 
gyakorlatra. Azonban a tapasztalt gépmester rend
szerint tanácsokkal látja el az újoncot, hogyan érheti 
el a legjobb eredményt. 

A legtöbb nyomdában szabványosított megvilá
gítás van, ami azt jelenti, hogy a nyomtatott ívet 
azonos körülmények között lehet megtekinteni, 
mint a repróstúdióban, emellett a nyomtatott íve
ken lévő nyomtatás-ellenőrző csíkok összehasonlít
hatók a színes proofon lévővel, és ellenőrizhető, 
hogy megegyeznek-e. 
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3.8 Nyomtatási zónák 
A nyilak jelzik azt az 
irányt, amelyben a festék 
a papírra kerül. Problémát 
okozhat, hogy a festék 
mennyisége - vagyis az 
elemek színe - a zónán 
belül csak egységesen sza
bályozható. Amikor példá
ul az elemek egyike a szín
egyezés érdekében egy 
bizonyos színből többet 
igényel, a zónán belül eső 
összes többi elem is többet 
kap, így ezek színe nem 
kívánt irányba változhat. 
Gyakran kell kompromisz-
szumot kötni. 

3.9 Színellenőrzés 
A gépmesterek szabványos 
megvilágítás mellett ellen
őrzik a színegyezést és a 
nyomat minőségét. 
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Kilövés és nyomólemez-készítés 
Ez a rész az ofszetnyomólemez-készítéshez használt eljárásokat írja le - a többi eljárás

ról a 80. oldalon írunk. A kilövési alapelvek ismerete minden nyomdai munka esetén 

hasznos, többoldalas kiadványok esetében pedig egyenesen elengedhetetlen. 

Kilövés 
A kilövés célja az oldalak megfelelő elhelyezése a 
nyomólemezen, hogy azok a nyomtatást és hajtoga
tást követően a kívánt sorrendben, helyes állásban és 
megfelelő margókkal jelenjenek meg a kiadványban. 

A legtöbb nyomógép egyszerre 4, 8, 16, 32 vagy 
48 oldalt nyomtat (vagy ezek többszörösét). A nyom
dász határozza meg azt a kilövési sémát, amellyel 
a kívánt számú oldal az adott nyomógépen a leg
gazdaságosabban nyomtatható. A kilövés részletei 
általában nem befolyásolják a tervezést, ha a nyom
tatás minden oldalon egy, két, három vagy négy 
színnel történik; ellenben, ha például a tervek sze
rint az oldalak fele négyszínes, a többi pedig kétszí-
nes, a megrendelőnek egyeztetnie kell a kilövési 
sémát a nyomdásszal vagy a könyvkötővel. Az illuszt
rációk és az elrendezés ezután annak ismeretében 
tervezhető meg, hogy mely oldalakat nyomtatják 
négy színben és melyeket kettőben. 

A papír elő- és hátoldalát nyomtathatják két 
külön nyomóformáról is, de az ún. schön-wieder 
megoldással is, amikor mindkét oldalt ugyanazzal 
a nyomóformával nyomtatják. Ez azt jelenti, hogy 
a megrendelt példányszám felében a kiadvány elő-
és hátoldalát egymás mellett kinyomtatják az ív 
egyik oldalára, majd az ívet átfordítva (ugyanazzal a 
nyomólemezzel!) újra nyomtatják az íveket, majd az 
íveket félbevágják. 

Kilövőprogramok 
Ezeket a programokat mind filmlevilágítókhoz, mind 
nyomólemez-levilágítókhoz használják, az első eset
ben az eredmény a kilövött film, a másodikban a 
nyomólemez. A programok többnyire PDF-fájlból 

dolgoznak, és a megadott sémák alapján automati
kusan helyezik el az oldalakat a megfelelő pozíció
ban. Mindez az oldalak vágott méretének PDF-fájl
ból történő kiolvasásával történik, felhasználva az 
információt az oldalak pontos pozicionálásához. 

A film- és nyomólemez-levilágítók megjelenése 
előtt a kilövést manuálisan, ragasztószalag felhasz
nálásával, átlátszó műanyag fóliákon és egy pozicio
nálást segítő rácsos sablonon végezték, a nyomó
lemezre kerülő oldalak és színkivonatok egyforma 
elhelyezkedését pedig a filmek illesztőszegekre 
helyezésével biztosították - ez a technika montíro-
zásként ismert. A kilövőprogram gyors, automatiku
san dolgozik, ezáltal hibaforrásokat küszöböl ki, és 
a filmek gondos, precíz, kézzel végzett „szerelésé
nek" sok fáradságos munkaóráját takarítja meg. 

3.10 Kilövés 
A kifejezés a nyomtatott ív 
két oldalán az oldalak 
olyan elrendezését jelenti, 
hogy azok majd a szétvá-
gás, hajtogatás és körülvá
gás után a megfelelő sor
rendbe kerüljenek. Az áb
rák (jobbra) a leggyakrab
ban használt kilövési sémá
kat és a hozzájuk tartozó 
hajtogatási módszereket 
mutatják be. Az oldalak 
körül általában 3-6 mm-es 
margót hagynak a kifutók 
és a vágójelek, valamint 
a körülvágás előtti hajto
gatás számára. 
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mlevilágító 
Agfa Avanxis film-
gító nyomólemez

másolásra kész, kilövés 
szerinti filmet állít elő. 

3.12 Nyomólemezek 
A nyomdai előkészítési 
munkafázis végeredménye. 
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Eddig a filmről készült majd az oldalak egy részé
nek javítása után új rányomtatott munkák esetében 
elegendő volt, ha a megrendelő csak a módosított 
oldalakat adta le újra filmen vagy PDF-ben. Mivel 
egyre több nyomda áll át a digitális nyomóforma
készítésre, ezért egyre gyakoribb lesz az az eset 
-főleg akkor, ha az anyag csak digitális formában 
áll rendelkezésre - , amikor újranyomáshoz a teljes 
munkát ismét le kell adni. Ennek az a magyarázata, 
hogy a nyomólemezek sérülékenyebbek, mint a fil
mek, tárolásuk körülményesebben, csak konzervá
lást követően oldható meg, ezért a nyomólemeze
ket a nyomdák csak ritkán, külön kérésre őrzik meg. 

Ha a képanyag csak színre bontott filmen áll ren
delkezésre, a filmet el lehet küldeni egy olyan nyom
dai előkészítő stúdiónak vagy repróstúdiónak, amely 
rendelkezik a szkenneléshez szükséges újradigitali
záló berendezéssel, az ún. copydot szkennerrel. Ez 
a berendezés beszkenneli a színrebontott nyomdai 
filmeket, és színes, digitális képfájlba menti (pl. 
JPG), amely kiadványszerkesztő alkalmazásokban 
felhasználható, ugyanúgy, mint bármilyen más kép, 
tehát, ha szükséges, átméretezhető vagy javítható. 

Filmlevilágító 
Ez az az eszköz, amellyel elő lehet állítani a nyomdai 
filmet a kilövés szerint elrendezett oldalakból. Egyes 
levilágítógépek (például a könyvek előállításához 
használtak) igen nagy méretűek, és egyetlen íven 
akár 48 oldalt tartalmazó filmet is képesek előállíta
ni. A film- és nyomólemez-levilágítók raszterizáló 
eszközökkel, hardveres vagy szoftveres raszterkép
feldolgozó egységgel (RIP) rendelkeznek. A kiadvá
nyok általában vegyesen tartalmaznak pixeles (bit
térképes) és vektoros (nagyítható-kicsinyíthető) ele
meket - ezeket kell a RIP-nek raszteres információvá 
- rácspontokká - alakítania a film- vagy nyomó
lemez-készítés előtt. 

A levilágítógép felbontását pont per hüvelyk 
(dots per inch - dpi) egységekben mérik, felbontá
suk általában 1200 vagy 2400 dpi. Ez olyan finom 
képet tesz lehetővé, hogy kinézetre még a kis foko
zatú betű pontokból felépülő apró talpa is éles kör
vonalúnak látszik, még nagyítón keresztül is. 
A levilágítógép dpi értékét nem szabad összekeverni 
a nyomdai rács Ipi értékével. A levilágítógépben lévő 

film a lézersugárzásra érzékenyített, a képet meg
határozott hullámhosszú lézersugár hozza létre. 
A filmet ezután filmelőhívóval kell előhívni. 

A legkorszerűbb levilágítógépek lehetnek belső 
vagy külső dobosak. A belső dobos levilágítógépben 
a film a dob belsejében helyezkedik el, és a képet 
kialakító lézersugár mozog; a külső dobos levilá
gítógépek esetén a film egy forgó dob külső felüle
tén található, miközben a lézersugár mozdulatlan. 
A filmlevilágítókat fokozatosan kivonják a termelés
ből, ma már egyre több nyomda használ nyomólemez
levilágítókat a digitális nyomólemez-készítéshez. 

Nyomólemez-készítés filmről 
Régebben a megrendelő a diazólevonatot (filmről 
készült kék színű szalmiáklevonat) ellenőrizte, a 
nyomda elvégezte a szükséges javításokat, majd 
a filmről előállította a nyomólemezeket. Ennek során 
a filmet a - rendszerint előérzékenyített (sugárzás 
hatására reakcióba lépő kémiai anyaggal bevont) -
nyomólemezre helyezik. A mesterséges fényforrás
ból kilépő fény csak a f i lm átlátszó részein tud átha
tolni, így a megvilágítás, majd további kémiai és 
fizikai folyamatok hatására a nyomó és nemnyomó 
területek eltérő felületi tulajdonságúakká válnak 
a nyomólemezen. A megvilágítás időtartama fontos 
tényező az eljárás sikere szempontjából, eredménye 
szürkeskálákkal ellenőrizhető. A nyomólemez előhí
vása és mosása után (általában automatikusan, 
gépi úton történik) a nyomóelemek felülete festék
felvevővé és víztaszítóvá válik, a nemnyomó elemek 
felülete (a háttér) pedig festéktaszítóvá és nedves
ségfelvevővé (lásd ofszetnyomtatás, 88. o.)- Sokféle 
ofszetnyomólemez létezik, készülhetnek alumíni
umból , poliészterből (ezüstalapú bevonattal), de 
lehetnek fotopolimerek is. A szárazofszet technoló
gia (lásd 94. o.) nyomólemezeinek nyomófelülete 
alumínium, nemnyomó felületét pedig gumi alkotja. 
A megfelelő nyomólemezt a nyomdász választja ki 
a példányszámnak és a kívánt képélességnek meg
felelően. 
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Digitélis nyomóforma-készítés (CTP) 
A számítógépes nyomóforma-készítés megjelenésétől fogva nagy népszerűségnek 
örvend a nyomdaipari vállalkozások körében, mert szükségtelenné teszi a filmkészítést 
és leegyszerűsíti a nyomdai gyártás folyamatát, így ez az eljárás az idő és az értékes 
erőforrások tekintetében gazdaságosabb. 
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A számítógépes nyomóforma-készítés (CTP vagy 
digitális nyomóforma-készítés) esetén a nyomó
lemez nem filmről készül; a nyomólemez-levilágító 
segítségével a digitális fájl leképezése közvetlenül 
a nyomólemezre történik, általában lézersugár (ho
va gy ultraibolya-dióda) segítségével. Ma az ofszet
nyomólemezek legnagyobb része ezzel a módszer
rel készül, ami idő- és költségmegtakarítást eredmé
nyez, miközben az eljárásnak kisebb a vegyszerigé
nye is. A nyomólemez-levilágító - a filmlevilágítóhoz 
hasonlóan - lehet külső vagy belső dobos, de lehet 
síkágyas is, ez utóbbiban a napilapokhoz, illetve 
könyvekhez szükséges hatalmas nyomólemezek 
készülnek. A síkágyas nyomólemez-levilágítók gyor
sabbak, és az íves napilap-, illetve magazinnyomó 
gépekhez használatosak, de minőségük nem éri el 
a belső vagy külső dobos nyomólemez-levilágítókét. 

Ma már léteznek előhívást nem igénylő nyomó
lemezek is; ezek a levilágítóból kikerülve használatra 
készek, előhívásukhoz nem szükséges kémiai eljá
rás. Elpárologtatásos módszerrel működnek, amely
nél a lézersugár a fém- vagy fotopolimer alapon 
lévő bevonatba égeti be a képet. 

A digitális nyomólemez-levilágítással készült nyo
móformák sokkal pontosabbak, mint a filmről készült 
nyomólemezek, amelyeknél a rácspontok kismérték
ben torzulnak a másolás során. 

Plotter proofok 
A nyomóforma-készítést közvetlenül megelőző 
proof általában csak imprimálásra, az oldalpozíciók 
és a tartalom - nem pedig a színminőség - végső 
ellenőrzésére szolgál; a színek jóváhagyása már 
korábban, egy színes proof alapján megtörténik. 

Film használata esetén a proof lehet kizárólag 
fekete vagy kék színben megjelenő (semmiképp 
sem színes) diazólevonat (szalmiák). CTP-munkák 
esetén viszont a plotter proof előállítása digitálisan, 
nagy formátumú tintasugaras plotteren történik. 
A plotter proofok ugyan színesben nyomtatnak, de 
nem színhelyesen, ezért csak a kilövés és a tartalom 
átnézésére alkalmasak. A diazólevonatok (szalmi-
ákok) és plotter proofok az ív mindkét oldaláról 
elkészíthetők, hajtogathatok és a végső méretre 
vághatok, hogy az ellenőrzés könnyebb legyen. 
Ez a nyomtatás előtti utolsó ellenőrzés, ezért bár
milyen ekkor javasolt változtatás költséges és idő
igényes lehet, mivel előfordulhat, hogy a munka 
színes proofját és a kilövést is újra el kell készíteni. 
A plotter proof átnézésekor a legfontosabb feladat 
annak ellenőrzése, hogy a rippelés megfelelő volt-
e, vagyis hogy a digitális fájl tartalma hiánytalanul 
és változatlan formában megjelenik-e a papíron. 
Különösen a betűkészleteket kell ellenőrizni, keresve 
a betűkészlet-problémára utaló jeleket. Ha a plotter 
proof alapján a kiadvány tartalmát módosítani kell, 
célszerűbb, ha a javításokat nem a nyomda, hanem 
a megrendelő végzi el, majd elkészíti és leadja az 
új PDF-et. így ha a dokumentumot a jövőben újra 
felhasználják, az már jó lesz. Közvetlenül a PDF-
ben javítani nehézkes, egyes esetekben lehetetlen, 
már csak ezért is érdemes a javításokat mindig a 
tördelőprogramban, az eredeti dokumentumban 
végrehajtani. Módosítások esetén a nyomtatás 
előtti imprimáláshoz a javított oldalakból új plotter 
proofot kell nyomtatni. 
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3.13 CTP nyomólemez
levilágító 
Az Agfa Avalon LF nyomó
lemez-levilágító a nyomó
lemezeket közvetlenül 
a digitális állományokból 
készíti el. 

3.14 Nagy formátumú 
síkágyas nyomólemez
levilágító 
Ez az Agfa Xcalibur VLF 
nyomólemez-levilágító 
a könyvnyomtatáshoz 
használt hatalmas nyomó
lemezek előállítására 
használatos. 
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A CTP és a PDF-munkafolyamat 
A CTP-technológia és az Adobe PDF ötvözése mind a megrendelő, mind a munkát 

kivitelezők számára előnyökkel jár a szolgáltatás gyorsasága, a nyomatok minősége 

és az egyes munkafázisok felügyelete tekintetében; zökkenőmentes munkafolyama

to t biztosít a tervtől a professzionálisan kivitelezett nyomdai termék elkészültéig. 
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Az Adobe PDF és a CTP-technológia ötvözése fel
gyorsítja a munkafolyamatokat, különösen, ha a 
nyomda a munkát nyomdai felhasználásra alkalmas, 
nagy felbontású CMYK-képeket és beágyazott 
betűkészleteket tartalmazó PDF-fájlként kapja meg. 
Egyes vélemények szerint ez akár 50%-kal is gyor
sabb lehet, mint ha a nyomda vagy nyomdai előké
szítő stúdió a szerkeszthető dokumentumból készí
tené el a PostScriptet, a hibalehetőségek csökkené
séről nem is beszélve. 

Egyes nyomdák a PDF-fájl elkészítését segítő, 
Acrobatot kiegészítő programok használatát java
solják megrendelőiknek (pl. Enfocus Instant PDF), 
mivel ezekkel a nyomdai minőségű PDF a Print 
parancs párbeszédpanelén lévő „Prepress" (Nyom
dai előkészítés) opció kiválasztásával egyszerűen 
elkészíthető. Ez elindítja az Adobe Acrobat Distillert, 
és automatikusan ellenőrzi a PDF készítésének folya
matát. Ezenkívül a PDF-be XML- és JDF-információk 
is beágyazhatok, ahogyan arról már a JDF-rol szóló 
részben szót ejtettünk. A tördelés során tanácsos 
a hosszú dokumentumokat kezelhető részekre bon
tani - például fejezetenként vagy nyomdai íven
ként - , és külön PDF-eket készíteni belőlük. 

A nyomdai felbontású PDF-ből dolgozva a nyom
da elvégzi a fájlok rippelését, beállítja az alátöltése-
ket, elkészíti a plotter proofhoz és a példányszám
nyomáshoz szükséges kilövést. Miután a szerződéses 
proofokat jóváhagyták, a nyomda - közvetlenül 
a PDF-fájlból - nyomólemez-levilágítón elkészíti a 
nyomólemezeket. Ha ebben a fázisban a kiadvány 
egy-egy oldalán javítani kell, akkor elegendő csak 
a javított oldalakat újrarippelni, de az általában több 
oldalt is tartalmazó nyomólemezek részleteikben 

nem javíthatók, ezért az érintett nyomólemezeket 
újra el kell készíteni. Tanácsos plotter proofot kérni, 
hogy nyomólemez-készítés előtt a nyomtatásra kerü
lő összes elemet még egyszer ellenőrizni lehessen. 

A PDF további előnye a CTP-vel - és általában 
a digitális munkafolyamattal -való nagyfokú integ
ráltságán túl, hogy az ebben a formátumban elké
szített dokumentumok viszonylag könnyen közzéte
hetők a különböző médiumokon, például a webhez 
optimalizált felbontású PDF-ként az interneten. 
Vannak, akik ellenzik ezt a gyakorlatot, mivel a PDF-
ek egyes böngészőkben nem a képernyő méretének 
megfelelő nagyításban jelennek meg, míg mások 
a publikálás hatékony módjának tekintik (ráadásul 
interaktivitásra is lehetőséget ad), amely jól kiegészí
ti a hagyományos weboldalakat. 

Bár a PDF nyílt formátum annyiban, hogy bár
mely rendszeren olvasható az ingyenes Acrobat 
Readerrel, a formátum mégiscsak az Adobe tulaj
dona - habár a licenc mentesít a szerzői jogdíj 
megfizetése alól. Az olyan szoftverek felhasználói
nak, mint például az Adobe InDesign - akár Macen, 
akár PC-n - , ez egyáltalán nem jelent problémát, 
de a Microsoft programjait illetően már vannak 
bizonytalanságok, ezért ők is kifejlesztettek egy 
hasonló képességekkel rendelkező, XPS-nek neve
zett rendszert. Az Adobe jogi vitába keveredett a 
Microsofttal, mert az Office programcsomag Savé 
As (Mentés másként) parancsa felajánlja a PDF-
készítést. A legtöbb professzionális nyomdai alkal
mazást azonban ez a jogvita nem érinti. 
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3.15 Plotter proof 
A CTP proofolási folyamat 
legutolsó stádiuma; ezt 
használja a megrendelő a 
nyomdai munka elemeinek 
végső ellenőrzésére. Nem 
színhelyes nyomat, de 
segítségével megvizsgálha
tó, hogy minden a helyén 
van-e. 
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3.16 PDF létrehozása 
A nyomtatásra alkalmas 
PDF könnyűszerrel előállít
ható közvetlenül a kiad
ványszerkesztő program
ból; a fájl minőségét szá
mos beállítással szabályoz
hatjuk. Sok nyomda - rip-
pelési tapasztalatai alapján 
- PostScriptből előállított 
PDF-et kér: ilyenkor elő
ször a PostScriptet kell 
elkészíteni, majd a Distiller 
megfelelő beállításával 
ebből létrehozni a PDF-et. 
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Formakészítés egyéb nyomtatás i eljárásokhoz 
Az o fsze tnyomta tás me l le t t számos nyomtatás i eljárással is e lőá l l í tha tók a k ü l ö n b ö z ő 

nyomda te rmékek ; ezek közü l néhány régi t echno lóg ia , amely új o t t h o n r a lelt a kis 

pé ldányszámú k iadó i m u n k á b a n , míg másokra a k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n s á g ú f e l ü l e t e k 

m i a t t van szükség. A nyomóforma-készí tés i techn ikák némely ike mára már d ig i ta l izá l t , 

míg mások vá l toza t lanok marad tak . 

Digitális nyomtatás 
A digitális nyomtatáshoz nincs szükség fizikai nyo
móformára, mivel a nyomat a digitális adatállomány
ból közvetlenül a nyomógépen jön létre, (lásd 96. o.) 

Magasnyomtatás 
A magasnyomtatás (lásd 108. o.) nyomóformája 
karakterenként különálló betűkből épült fel, a képe
ket pedig ún. klisék (vésetek) alakították ki. A klisé
ket a képeredetik negatívjának fémlemezre fotogra-
fálásával, majd a nemnyomó felületek lemaratásával 
készítették, aminek eredményeképpen a nemnyomó 
területek a nyomófelületek síkja alá kerültek; a vé
kony, kb. 2 mm-es fémlemezt fa- vagy fémalapra 
szerelték, hogy a betűkkel egy magasságba kerül
jön, így az összes nyomóelem egy síkba került. 
A klisék és a betűk a formazáró keretben összesze
relve adták ki az ún. „formát" (lásd 3.17-es ábra). 
A képek lehettek eredeti fametszetek is, amelynél 
a mintát a fába vésték úgy, hogy a kép síkja a nem
nyomó elemek fölé emelkedjen. 

A magasnyomtatásban alkalmazták a lemezek 
másolásának módszereit is (sztereotípia [tömöntés] 
vagy galvánklisé) úgy, hogy az eredeti kiemelkedő 
felületekről (relief) - amelyet alkothattak betűk, 
vésetek vagy mindkettő - öntőmintát készítettek, 
majd ezt követően az öntőmintát megolvasztott 
ólommal kiöntötték. A magasnyomtatás egy másik 
változata öntőformáról készült műanyag és gumile
mezeket használt nyomóformaként; ezt a módszert 
a múlt század második felében gyakran alkalmazták 
kartonált kiadványok nyomtatására. A gyakorlatban 
ezek közül ma már egyik sem használatos. 

Flexonyomtatás 
(lásd még 110. o.) Ezt a módszert elsősorban cso
magolások és egyes napilapok nyomáséra alkal
mazták. A módszer ma már teljesen digitalizált 
munkafolyamatot használ, amelynél a nyomdai elő
készítés fázisai megegyeznek az ofszetnyomáséval. 
A flexonyomdák nyomólemezeiket házon belül, 
saját maguk állítják elő, esetleg szoros együttműkö
désben külső, erre szakosodott nyomdai előkészítő 
és nyomólemez-készítő cégekkel dolgoztatnak. 
Ettől az eljárás gazdaságosabbá vált, és csökkent 
az átfutási idő, aminek eredményeképpen a flexo
nyomtatás nyomdaiparon belüli részesedése meg
növekedett. 

A flexonyomtatás magasnyomó eljárás, kiemel
kedő nyomófelületű, rugalmas fotopolimer nyomó
lemezeket használ, amelyeket manuálisan szerelnek 
fel a nyomdagép nyomóhengerére, kétoldalas 
ragasztószalag segítségével. A leképezés, épp úgy, 
mint az ofszet esetén, ma már a legkorszerűbb digi
tális nyomólemez-készítési (CTP) technológia segít
ségével közvetlenül a fényérzékeny lemezekre vagy 
az ún. sleeve-ekre történik. A sleeve-ek kiküszöbölik 
a lemezek egyenkénti manuális felszerelését, lerövi
dítve ezzel az új munkára átállás idejét. Másik tech
nika a lézeres vésetkészítés, amelynél a nemnyomó 
területek eltávolítása lézersugárral történik. A cso
magolóanyagoknál gyakran használt direkt színek 
kezelésére és a flexonyomtatás egyedi előkészítési 
igényeinek kielégítésére speciális szoftvereket hasz
nálnak. A könyvnyomtatásban a fotopolimer nyo
mólemezeket hevederes nyomógépeken használják 
(lásd 108. o.). 
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3.17 Magasnyomóforma 
A betűket egy formazáró 
keret rögzíti a megfelelő 
helyzetben. Kitöltőanya
gok, más néven vakanya
gok töltik ki a nemnyomó 
részeket, az egészet for
mazáró ékek segítségével 
szorítják össze. 

3.18 Fotopolimer 
nyomólemez 
Flexonyomtatásnál hasz
nált nyomóforma; a hajlé
kony nyomólemez ma már 
a digitális fájlból közvetle
nül is előállítható. A flexo-
nyomtatás csomagolóanya
gok és egyes napilapok 
nyomtatására használt 
eljárás. 
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3.19 Mélynyomtatás 
A hagyományos mély
nyomóhengernek (ábra 
bal oldala) változó mély
ségű, de azonos felüle
tű - mélységvariábilis 
- csészéi vannak. A felü
let- és mélységvariábilis 
mélynyomóhenger (ábra 
jobb oldala) csészéinek 
a mérete és a mélysége is 
változó. A nyomóformák 
felületének ábrája felett 
a kinagyított részleteken 
a nyomtatás eredménye 
látható. 

3.20 Lézeres 
mélynyomóhenger-
gravírozó gép 
A digitális formátumban 
rendelkezésre álló kép akti
válja a lézersugarat, amely 
elpárologtatja a henger 
rézfelületét. Az itt látható 
gép a Hell cég K6 
HelioKlischographja. 
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Mély nyomtatás 
(lásd 100. o.) A mélynyomtatásnál a képet a bemé
lyedések alkotják. A mélynyomóforma alapja tömör 
acélhenger, felületén galvanizálással hozzák létre 
a vékony, simára polírozott rézbevonatot, amelyen 
kialakítható a nyomóforma. 

A hagyományos mélynyomtatásnál a nyomó
forma apró csészékből épül fel, amelyek területe 
azonos, de a mélységük változik, úgyhogy a leg
mélyebbek adják a nyomat legsötétebb területeit 
- és hordozzák a legtöbb festéket is - , a sekélyeb
bek pedig a téma legvilágosabb részének felelnek 
meg. Ez lehetővé teszi, hogy az eljárás rácspon
tokra bontás nélkül adja vissza a különböző árnya
latokat. A nyomóforma elkészítéséhez a rézfelüle
tet fényérzékeny bevonattal látják el, amelyet 
pozitív filmen keresztül megvilágítanak. A megvi
lágítás hatására a bevonat a nemnyomó felületek 
helyén megkeményedik (cserződik), így az ezután 
következő maratás során megmarad. A rézbevonat 
maratásával érik el, hogy a képet adó terület a hen
ger felszíne alatt kialakuljon. 

Ma már a legtöbb mélynyomóhengert elektro
mechanikus véséssel állítják elő, gyémántfej segítsé
gével, amely a csészéket a hengerbe vési, a kép söté
tebb területei számára mélyebb csészéket készítve. 
A hagyományos mélynyomtatástól eltérően, a csé
szék mélysége és területe is változó. Nagy példány
számú nyomtatás esetén a mélynyomóhengerek 
felületét gyakran krómozással védik a kopástól. 
A mélynyomtatás előkészítési munkafolyamata (az 
ofszetnyomtatáshoz és a flexonyomtatáshoz hason
lóan) ma már digitalizált; ez - az elekromechanikus 
gravírozással kombinálva - csökkentette a mély
nyomtatás előkészítési költségeit, lehetővé téve, 
hogy az ofszetnyomással a korábbinál kisebb pél
dányszámok esetén is versenyre keljen. 

Szitanyomtatás 
A szitanyomtatásnál a nyomóformát egy sablon 
segítségével készítik, amely manuálisan, fotográ
fiai úton vagy közvetlenül a digitális fájlból hozha
tó létre. A szitaszövet, amelyre a sablon kerül, egy 
sűrű szövésű nejlon-, poliészter vagy acélháló. 
Ez utóbbi típus ugyan meglehetősen költséges, 
de a nagy példányszámok esetén tartósabb, emel

lett részletgazdagabb képet tesz lehetővé. Külön
böző sűrűségű sziták léteznek, használatuk a 
szükséges festékréteg vastagságától és a nyomta
tott anyagtól, felhasználási területtől, a kívánt képi 
részletek finomságától függ. 

A kézzel kiszabott sablonokat kétrétegű, lakkbe
vonatos fóliából készítik. A sablont a felső felületbe 
vágják egy minta alapján úgy, hogy az alsó hordo
zóréteg ne sérüljön; a képi területeket képviselő 
részeket éles kés segítségével kivágják, majd eltávo
lítják. Ugyanez az eljárás elvégezhető egy vágókés
sel ellátott, számítógéppel vezérelt kivágóplotterrel 
is. A fóliát ezután átviszik a szitára, és a hordozót 
lehúzzák; a fólia megolvasztott lakkrétege a nem
nyomó területeken elzárja a szita lyukait, így ott a 
festék nem tud keresztüljutni a szitán. 

Nyilvánvaló, hogy a kézzel kivágott sablon nem 
megfelelő apró betűk, fotók vagy finom rajzok 
esetén, ilyenkor a fotográfiai eljárás használható. 
A fotósablonok „közvetett" és „közvetlen" mód
szerrel állíthatók elő. A közvetett módszer esetén 
egy fotográfiai pozitívot készítenek (ha szükséges, 
előbb rácsra bontják), majd ezt a sablonfilmre 
helyezik és megvilágítják. A fénysugár áthalad a 
film világosabb részein, oldhatalanná teszi a fény
érzékeny bevonatot, míg a film sötétebb területei 
oldhatók és kémiai úton eltávolíthatók maradnak. 
A hordozót eltávolítják, a sablont pedig hőkezelés
sel rögzítik a szitán. Ez elzárja a szita lyukait a nem
nyomó részeken, a bevonat sugárzással megszilár
dított területein. 

A közvetlen módszer esetén a fényérzékeny 
bevonatot közvetlenül a szitára viszik fel. A pozitív 
filmet a bevonattal ellátott szitára helyezik, majd 
- megvilágítás után - az oldható (képi) területeket 
vegyszerekkel átmosva eltávolítják. 

A legújabb sablonkészítési technika a sablonokat 
digitális fájlokból állítja elő: tintasugaras nyomtató
val közvetlenül a fényérzékeny emulzióra nyomtatja 
a pozitív képet, majd megvilágítja az emulziót. Ezek 
a technikák várhatóan hamarosan felváltják a sab
lonkészítés fotomechanikai módszereit. 
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Az eljárásokról röviden 
A nyomtatási eljárások változatossága összefügg a nyomta to t t anyagok változatosságával 

számos olyan, a kü lönböző eljárásokkal kapcsolatos foga lom és technika van, amelynek 

ismerete hasznos. Itt most a legfontosabb nyomtatási el járásokat és a velük kapcsolatban 

használt f oga lmaka t ismertet jük. 

A fő nyomtatási eljárásokat a nyomóforma-felület 
fizikai jellemzői szerint különböztethetjük meg egy
mástól. A magasnyomtatásban a nyomóelemek a 
nemnyomó elemek fölé emelkednek; ezt a kiemel
kedő felületet festékezik be a hengerek, majd ez 
nyomódik a papírhoz, és így jön létre a nyomat. 
A litográfia „síknyomó" eljárás, ami azt jelenti, hogy 
a nyomó, és nemnyomó elemek területei egy síkban 
helyezkednek el: a nyomóelemeket adó terület 
kémiailag kezelt, aminek következtében felveszi 
a festéket, de taszítja a vizet, míg a nemnyomó 
felületek a kezelés következtében a vizet veszik fel, 
és a festéket nem. A mélynyomtatás a rézmetszet 
és a rézkarc által alkalmazott technika modern vál
tozatának tekinthető annyiban, hogy a nyomóele
mek itt is a nyomóformába mélyednek apró csészék 
formájában, és nyomtatáskor nyomdafestékkel töl
tődnek fel. A nemnyomó felületről a festéket egy 
rákelkés távolítja el, így a festék csak a bemélyedő 
csészékből kerül át a papírra. 

Bizonyos alapelvek a nyomtatási eljárások konkrét 
típusától függetlenül érvényesek. Fontos például a 
munkának megfelelő méretű nyomógép használata: 
nem volna gazdaságos nagyméretű, a könyvnyomta
tásban alkalmazott nyomógépet használni kis pél
dányszámú fejléces jegyzetpapír nyomtatásához, 
és ugyanígy gazdaságtalan egy kis ofszetnyomó gép 
használata egy százezres példányszámú magazinhoz. 
A kiadvány méretét is úgy kell meghatározni, hogy 
megfeleljen a nyomtatáshoz használt nyomógép 
paramétereinek. Például, ha egy nyomógép éppen 
négy kifutós A4-es formátumnak megfelelő méretű 
íveket tud nyomtatni, akkor az oldal méretének bár
milyen kismértékű megnövelése azt eredményezi, 

hogy négy helyett egyszerre csak két oldal lesz nyom
tatható, amivel duplájára nő a készítendő nyomóle
mezek és a nyomtatási műveletek száma, és a munka 
kinyomtatása is kétszer annyi ideig tart. 

Beigazítás 
A „beigazítás" minden nyomtatási eljárást érintő 
művelet - ide soroljuk mindazokat a lépéseket, 
amelyek az első jó nyomat elkészülte előtt történ
nek a nyomógépen. Ezek a műveletek magukban 
foglalják a nyomógép beállítását, hogy a megfelelő 
méretű és vastagságú papír befogadására képes le
gyen; a nyomólemezek felszerelését; a megfelelő 
típusú és színű festékek betöltését; a hajtogatómű 
(tekercses nyomógépnél) megfelelő beállítását. 
A beigazítás a nyomtatás döntő mozzanata, mivel 
a munka végső költségei és a nyomat minősége az 
eljárás ezen részének függvényei. A nyomdaipari 
fejlesztések egyik fontos célja a beigazítási költsé
gek és állásidők csökkentése. 

íves és tekercses nyomtatás 
A legtöbb nyomtatási eljárás vagy íves, vagy teker
cses formában fogadja a papírt. íves nyomtatásnál 
a papírt először megfelelő méretű ívekre kell vágni. 
A nyomógép „berakó" egysége választja le az íve
ket az ívoszlopról, rendszerint vákuumos szívófejek 
segítségével, és továbbítja a nyomóművek felé, ahol 
majd a nyomtatás megtörténik. Az ívek azután a 
nyomógép kirakóművéhez jutnak - még mindig 
mint sík lapok; a hajtogatás és egyéb befejező eljá
rások külön műveletet jelentenek, és más gépek 
végzik el. A tekercsnyomógépeknél a papír adagolá
sa tekercsek (hengerek) formájában történik. 



Magasnyomtatás Síknyomtatás Mélynyomtatás 

4.2 Beigazítás 
Az első jó nyomat lejövete-
lét megelőzően számos 
beállítást kell elvégezni. 

4.1 Nyomtatási eljárások 
A magasnyomtatás (balra 
fent) esetén a kiemelkedő 
felületek festékeződnek. 
A nyomófelületek a nem
nyomó felületek fölé emel
kednek. A rácspontok 
mérete változó. 

A l i tográf ia, mint például 
az ofszetnyomtatás (közé
pen fent), sík nyomófelü
letet használ, a nyomó-
és nemnyomó elemek egy 
magasságban helyezked
nek el. A nyomófelület fe l 
veszi a nyomdafestéket és 
taszítja a vizet. A nemnyo
mó felület a vizet kedveli 
és a festéket taszítja. 

A mélynyomtatásnál (jobb
ra fent) a bemélyítet t fe lü
letek hozták létre a képet. 
A nyomóelemek a nyomó
hengerbe sülyednek, és 
festékkel vannak fe l tö l tve. 
A csészék mélysége vál to
zó, a méretük azonos. 
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Cián Bíbor Sárga Fekete 

Cián Bíbor Sárga Fekete 

4.3 íves és tekercses 
nyomtatás 
A nyomtatási eljárások 
ívek vagy tekercs formá
ban fogadják a papírt. 
íves nyomtatásnál (legfe
lül) a papírt nyomtatás 
előtt megfelelő méretű 
ívekre kell vágni. Tekercs
nyomtatásnál (fent) nagy
méretű papírtekercs teke
redik le és halad keresztül 
a nyomógépen; a hajtoga
tás a gép végén történik -
a tekercspapírt nyomtatás 
után darabolják. 



A nyomógép elején található tekercstartó tartja a 
tekercset, innen tekeredik le és jut a nyomógépbe 
a papír A tényleges nyomtatási művelet megegye
zik az íves nyomógépével, de a nyomtatás nagyobb 
sebességű, mert nem lassítja le mindig az ív felvéte
le és az előző ív lerakása a következő ív nyomtatása 
előtt. A legtöbb tekercsnyomógép emellett valami
lyen nyomtatás utáni műveletet is lehetővé tesz. 
Ez rendszerint a hajtogatásra korlátozódik, de lehet 
a különböző postai reklámlevelek vagy más különle
ges termékek előállításakor használt ragasztás, 
tűzés vagy perforálás is. 

A tekercses nyomógépek előnyei a sebesség, az 
egyidejűleg elvégezhető hajtogatás, és az ívesnél 
olcsóbb tekercspapír. Hátrányai, hogy igen magasak 
a munkakezdés költségei, hosszabb a beigazítási 
ideje, és többnyire csak rögzített hosszúságú termé
kek előállítására alkalmas. A tekercsnyomógépek 
használata ezért rendszerint nagy példányszámokra 
és szabványos formátumokra korlátozódik. 

A hosszkorlát oka az, hogy a tekercsről folyama
tosan fut le a papír - tehát nincs a nyomat megfele

lő méretűre felvágva, mint az ívesnél - , ezért felüle
tét csak úgy lehet gazdaságosan kihasználni, ha a 
nyomat hossza csaknem megegyezik a nyomóhen
ger kerületével. Ezt a hosszt „levágási hossznak" 
nevezik. Ha a nyomógéppel rövidebb nyomatot 
nyomtatnának, a fix méretű nyomóhenger miatt 
fordulatonként az is ugyanakkora papírméretet igé
nyelne, mint a hosszabb nyomat, így jelentős papír
veszteséggel járna. (Ez nem igaz a mélynyomtatás
ra, ahol a levágási hossz változó lehet.) A múltban 
a tekercsnyomógépek a beigazítás során nagyobb 
papírveszteséggel dolgoztak, mint az íves nyomógé
pek, mivel nagy sebességük miatt több papírt 
fogyasztottak, míg az első elfogadható példányok 
megszülettek. Mára a tekercsnyomtatási technoló
gia legújabb fejlesztései jelentősen csökkentették 
az elfogadható minőségű nyomat előállításához szük
séges beigazítási időt, s ezáltal a papírveszteséget is. 
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4.4 A papír vezetése 
a tekercsnyomógépen 
keresztül 
A tekercspapír folyamatos 
szalagja hengereken 
kígyózva halad végig 
a nyomógépen. 
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Ofszetnyomtatás 
Manapság a nyomda ipa rban ez a lege l te r jed tebb nyomtatás i eljárás, amelye t a levél

papír tó l a csomagolóanyagokon át a könyvek és magaz inok nyomtatásáig széles kör

ben használnak. Azonban a dig i tá l is nyomtatás is egyre nagyobb te re t hódí t , és ez az 

eljárás a kisebb vo lumenű munkáka t valószínűleg elviszi majd az o fszetnyomtatás tó l . 

A síknyomtatás alapjait Senefelder találta fel 1798-
ban Bajorországban, de iparszerű használata - a z 
„ofszetelv" alkalmazását követően - csak a XX. szá
zad elején kezdődött el. Az 1960-as évekig fokoza
tosan átvette a vezető szerepet mint a legfőbb 
nyomtatási eljárás. 

A síknyomtatás 
A litográfia síknyomtató eljárás, mivel a nyomó-
és nemnyomó elemek egy síkban helyezkednek el, 
eltérően a magasnyomtatás kiemelkedő, a mély-
nyomtatás bemélyedő felületeitől. A nyomóformán 
a nyomó részeket kémiailag kezelik, aminek követ
keztében zsírszerető (felveszik a festéket) és víztaszí
tó tulajdonságúak lesznek, míg a nemnyomó felüle
tek a kezelés következtében a vizet kedvelik és a 
festéket taszítják. Az egész felületet festékezik és 
nedvesítik is (alkohol hozzáadásával, ami segíti a 
diszperziót). Amikor a nyomólemez a papír felületé
vel érintkezik, nyomat csak a festéket felvett nyo
móelemeken keletkezik. A litográfia első alkalmazá
sakor sík kőtáblákat használtak nyomófelületként; 
ez a módszer még ma is használatos korlátozott 
példányszámú művészi nyomatok készítésekor, sík
ágyas nyomógépeken. A síknyomtatás következő 
fejlődési állomását a porózus felületű fémlemezek 
bevezetése jelentette. Ezeket egy henger köré lehe
tett tekerni, ami lehetővé tette a rotációs nyomtatás 
használatát. Végül megszületett az ofszeteljárás. 

Az ofszetnyomtatás elve 
A síknyomtatás napjainkban csaknem minden eset
ben ofszetnyomtatást jelent. Ez azt jelenti, hogy a 
nyomólemezen lévő festékezett kép előbb átadódik 

egy forgó fémhengerre rögzített gumikendőnek, 
majd a képet ez a gumikendő viszi át a papírra. 
A gumikendő használatának egyik célja, hogy a 
nyomólemezt védje a koptató hatású papírfelülettől, 
a nyomtatás során ne következzen be a nyomóle
mezen számottevő kopás és sérülés. Az ofszeteljárás 
másik előnye, hogy a papír kevesebb vízzel érintke
zik, mint a közvetlen litográfiánál. Mi több, a rugal
mas gumikendő a felületi egyenetlenségeket is 
kiegyenlíti, ezért a legkülönbözőbb anyagok, így 
például konzervdobozok fémfelületének nyomtatá
sára is alkalmas: erre a célra különleges festéket 
használnak, majd a nyomtatott fémfelületet hőke-
zelik, amitől az dörzs- és karcállóvá válik. 

Az ofszetnyomó gép 
Ahogy a magasnyomógépek, az ofszetnyomó 
gépek munkafázisai is a papíradagolás, a festéke-
zés, a nyomtatás és a papír kirakása; de emellett 
vizet (alkohollal elegyítve) is kell juttatni a nyomó
lemezre egy nedvesítőmű segítségével. 

Csaknem az összes ofszetnyomó gép rotációs 
elven működik, ami azt jelenti, hogy a nyomtatógép 
olyan, mint egy mángorló - a hengerek egymással 
érintkezve forognak, miközben áthalad köztük 
a papír. A nyomógép nyomtatást végző része három 
hengerből áll: egy gumikendős hengerből, amelyre 
a gumikendő rögzítve van; egy formahengerből, 
a köré hajlított nyomólemezzel; és az ellennyomó 
hengerből, amely a papírt vezeti, és a nyomat létre
hozása közben a gumikendős hengernek préseli. 

Az ofszetnyomtatás rövid beigazítást igényel; 
a gumikendő felveszi a felületi egyenetlenségeket 
- a nyomathordozó felületéhez igazodik. 
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4.5 Síknyomtatás 
A síknyomtatás azt a jelen
séget hasznosítja, hogy a 
zsír és a víz nem elegyedik. 
A nyomóforma nyomóele
meinek felületét zsíros 
anyaggal kezelik (1), majd 
a nyomólemezt először 
nedvesítik (2), azután fes
tékezik (3). A festék a zsí
ros felülethez hozzátapad, 
a nedves területhez azon
ban nem. A papír a nyo
mólemez fölé kerül (4), 
majd a nyomólemez és 
a papír együtt áthalad a 
nyomógépen (5), és előáll 
a nyomtatott oldal (6). 
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4.6 Ofszetnyomtatás 
A síknyomtatás elvét alkal
mazó eljárás. Nevét onnan 
kapta, hogy a képet elő
ször egy gumikendő felül
etére viszi át, majd onnan 

a papírra (offset = nem 
■cözvetlen nyomtatás). 

Nedvesítőheng 

Papír 

Ellennyomó henger 

Festékezőhengerek 

Nyomóformahenger 

Gumikendős henger 

íwezető henge 

Nyomat 



4.7 Kis ofszetnyomó gép 
A Heidelberg Printmaster 
QM 46 nyomógép íves 
papírra nyomtat, egy olda
lon, egy színben, A3-as 
méretben. Tipikusan gyors
nyomdák alkalmazzák 

olyan termékekhez, mint 
borítékok, levélpapírok, 
névjegykártyák vagy kis 
példányszámú reklám
szórólapok. 

4.8 Közepes ofszetnyomó 
gép 
Ezzel a Heidelberg CD 102 
típusú íves, hatszínes nyo
mógéppel a B1-esnél 
(707x1000 mm) valamivel 
nagyobb méretű papírra 
lehet nyomtatni. 



íves ofszetnyomtatás 
Az íves ofszetnyomó gépek mérete a legfeljebb 
A4-es méretű papír nyomtatására képes kisméretű 
gépektől a hatalmas, két AO-ás vagy nagyobb 
méretű gépekig terjed. Az íves ofszetnyomó gépek 
nyomtathatnak csupán egy színt egy oldalon, és 
rendelkezhetnek több nyomóművel is, ami lehető
vé teszi egy menetben akár hat szín nyomtatását is 
mindkét oldalon. 

A nyomdászatban gyakran alkalmaznak hat 
nyomóműves nyomógépeket a négy alapszín (cián, 
bíbor, sárga és fekete) nyomtatására, a két további 
nyomóművet pedig egy ötödik szín (rendszerint 
négyszínnyomtatással vissza nem adható Pantone-
szín) nyomtatására és egy formalakk réteg felvitelé
re, amely a felületet fényessé vagy mattá teszi, és 
megvédi a nyomtatás utáni műveletek során a ko
pástól. A hat nyomómű hatszínnyomtatásra (Hi-Fi 
vagy Hexachrome) is használható, illetve a több 
nyelven kiadott, közös kiadásban készülő könyvek 
esetén két fekete szín nyomtatására (egy a közös 
Képanyag, egy pedig a nyelvenként változó szöveg 
nyomtatására), így a szöveg könnyen cserélhető. 
Gyakran olyan a nyomógépek kialakítása, hogy 
a hatszínes nyomógép nyomtathat egy oldalra hat 
színt, vagy az egyik oldalra négy színt, a másikra 
pedig kettőt. 

Az íves nyomógépek óránkénti teljesítménye 
4000-15 000 nyomat lehet, a velük elvégezhető 
~^nkák köre pedig igen széles, a legtöbb nyomta-
tott terméket lefedi, eltekintve az olyan speciális 
" l k a k t ó l , mint bizonyos csomagolóanyag-típusok 
agy nagy példányszámú kiadványok. 

A nyomógépeket három méretkategóriába lehet 
sorolni. Az első csoportba tartoznak a legfeljebb 
-2-as méretű papír nyomtatására alkalmas gépek. 

■ sofszet"-nek nevezett nyomógépeket „gyors-
" : " dák" és kis helyi nyomdák használják. A kis-
i'szet gépekkel nyomtatott munkák lehetnek név-
=c_.Kártyák, levélpapírok, kis példányszámú üzleti 

:~tatványok, szórólapok, árlisták és hasonlók. 
- második csoportba tartozó nyomógépek akár 

- j-as méretű papír nyomtatására is alkalmasak. 
jegtöbbjüfc két vagy több színt nyomtat. Ezeket a 

írógépeket közepes és nagy nyomdák használ-
'r'\iámkiadványokhoz, éves beszámolókhoz és 

2000-30000 nyomat közötti példányszámú, általá
nos színes munkákhoz. 

A legnagyobb íves nyomógépek akár az AO-ás 
méret kétszeresére is képesek nyomtatni, vagy még 
ennél nagyobbakra is, és nagy (akár 100000-es) pél
dányszámú színes munkák esetén használatosak. 

Egyes íves nyomógépek berakóműve ívvágóval 
van felszerelve, amely a tekercspapírt ívekre vágja, 
majd közvetlenül a nyomógépbe adagolja. Ez a meg
oldás a tekercspapír gazdaságosságát és az íves 
nyomtatás rugalmasságát ötvözi. 

Tekercsofszet nyomógépek 
Ezek az ofszetgépek, amelyek tekercspapírra, nem 
pedig ívekre vágott papírra nyomtatnak, sok kiad
ványtípus esetén felváltották az íves nyomógépeket. 
Az íves nyomógépekkel szembeni előnyeiknek (lásd 
84. o.) köszönhető egyre növekvő szerepük. 

A legtöbb tekercsofszet nyomógép „gumiról 
gumira" nyomtat, vagyis a papírpálya két gumi-
kendős henger között fut, amelyek a papír mindkét 
oldalát egyidejűleg nyomtatják; mindkét gumiken-
dős henger a másik ellennyomó hengereként műkö
dik (lásd 4.10-es ábra). A nyomógépek sebessége 
15000-50000 vagy ennél is több nyomat lehet 
óránként, általában négy színt nyomtatnak a papír 
mindkét oldalán, és 16 A4-es oldalt képesek egy 
menetben nyomtatni. 

A tekercsofszet nyomógépek között találhatók 
a könyvnyomtatásra specializálódott nyomógépek is, 
amelyek 32, 48, 64 vagy 96 oldalt nyomtatnak kizá
rólag feketében; az egyszerűbb kivitelű fekete-fehér 
könyveket, például regényeket, ilyen nyomógépen 
állítják elő. A legtöbb színes tekercsofszet nyomó
géptől eltérően ezeknek rövid a beigazítási idejük, 
és kis példányszámok (pl. 500 darab) esetén is gaz
daságosak lehetnek. 

A tekercsofszet nyomógépek közvetlenül a nyom
tatás után képesek félbehajtani a papírpályát, a szí
nes munkák azonban előtte - a festékelkenődés 
megelőzésére - szárítást igényelnek, amit a papírpá
lya fűtött alagúton történő átvezetésével érnek el. 
A szárítás történhet gázlánggal, meleg levegővel, UV-
vagy infravörös sugárzással. 

Bár a tekercsofszet nyomtatás nagy sebességgel 
történik, a nyomógépek kifinomult vezérlőberende-
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zéseinek köszönhetően minősége elérheti az íves 
nyomtatásét. Vastag festékréteg esetén a színes 
tekercsofszet nyomógépek még jobb eredményt is 
nyújthatnak, mint az ívesek, mivel szárítóművekkel 
is rendelkeznek- A papír nedvességtartalma fontos 
tényező a szárításnál, hogy a nyomathordozó ne 
duzzadjon vagy vetemedjen. Emellett a papírgyárnak 
arról is gondoskodnia kell, hogy a papírt megfelelő 
feszítéssel tekercselje fel, különben az nyomtatás 
közben beszakadhat, ami nem csak időt rabló, de 
költséges dolog is. 

A tekercsofszet nyomógépeket magazinok, uta
zási és áruházi katalógusok, könyvek és nagy pél
dányszámú reklámanyagok nyomtatására használ
ják. A legtöbb napilapot tekercsnyomógépen állít
ják elő, ami lehetővé teszi, hogy bármelyik oldal szí
nes legyen, ne csak egyes oldalak. Ugyanakkor a 
flexonyomtatás (lásd 110. o.) egyre nagyobb részt 
szerez a napilapkiadásból. 

A nyomógépek vezérlése 
A modern íves és tekercsofszet nyomógépek fejlett 
elektronikus szabályozóberendezésekkel vannak fel
szerelve, amelyek segítik a színek és a passzer beállí
tását - így a beigazítási idő csökkentését, valamint a 
nyomólemezek automatikus felszerelését. Bár a nyo
mógépek ára ettől borsosabb lett, a kiadások hamar 
megtérülnek, mivel a nyomógép ideje nagy részét 
a nyomtatással tölti el, és kevesebb a beigazítási idő. 
A szabályozóművek jobb és egyenletesebb minősé
get biztosítanak. Az ICC-színkezelés a színek méré
sének nemzetközi szabványa, amely a nyomdai elő
készítés és a nyomtatás bármely szakaszában alkal
mazható. Hatékony működéséhez a munkafolya
matban szereplő valamennyi eszköznek rendelkeznie 
kell ICC-profillal, ami lehetővé teszi, hogy a példány
számnyomtatás körülményeinek (papírtípus, nyomó
gép stb.) figyelembevételével a kalibrált nyomdai 
előkészítő eszközök színreprodukciója minél ponto
sabb legyen. Ez azt is jelenti, hogy a képernyőn vagy 
digitális proofon látható színek a lehető legjobban 
megközelítik a nyomat színeit. A nyomógépen a 
CIP4 szabvány segítségével érhető el, hogy a nyom
tatott színek az eredeti fájléval megegyezzenek. Ez 
egy szoftver segítségével történik úgy, hogy a prog
ram a nyomólemezt letapogatva automatikusan 

beállítja az egyes nyomóművekben a festékadago
lást. A nyomógép működése közben folyamatosan 
ellenőrzi a festékezési szintet, és szükség szerint 
elvégzi az utánállításokat, biztosítva a színek állan
dóságát a példányszámnyomtatás során. Az elektro
nikus szabályozóművek a színilleszkedést (passzer-
pontosságot) is ellenőrzik, vagyis azt, hogy a színek 
pontos fedésben vannak-e egymással. 

Az eredmény egy zárt, visszacsatolásos rendszer, 
ami azt jelenti, hogy ha egyszer jól be lett állítva, 
az elektronikus szabályozóberendezések ellenőrzik 
a festékterhelést és a színilleszkedést, és biztosítják, 
hogy ne legyen eltérés az első és az utolsó nyomta
tott ív között. A beállítások lementhetők, és után
nyomás esetén visszatölthetők. 

4.9 Könyvnyomtatásra 
tervezett Timson T48 
tekercsofszet nyomógép 
96 oldalt készít el egyide
jűleg, az oldalakat meg
hajtja; kb. 18000 nyomatot 
állít elő egy óra alatt. 

92 



4.10 Kétoldalas nyomtatás 
Az íves vagy tekercspapír 
mindkét oldalára nyomtat
nak egyidejűleg - a két 
gumikendős henger egy
más ellennyomó hengere
ként funkcionál. A festéket 
festékezőhengerek cso
portja (1) viszi át a nyomó
formahengerre (2). A nyo
móformát nedvesítőhen-
gerek (3) nedvesítik. A kép 
a gumikendő felületére (4) 
nyomódik, amely azt átad
ja a papírnak (5). Ugyanez 
a folyamat megy végbe a 
papír hátoldalán, így egy 
menetben a papír mindkét 
oldalának nyomtatása 
megtörténik. 

4.11 Tekercsofszet 
nyomógép 
A KBA Compacta 215 
tekercsofszet nyomógép 
négy színt nyomtat nagy 
sebességgel, és a hajtoga
tást is elvégzi. Magazinok 
és nagy példányszámú rek
lámanyagok nyomtatására 
használják. 
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4.12 Digitális szárazofszet 
nyomógép 
A KBA Karát 74 nyomógé
pen a nyomóformát a gép
ben állítják elő a benne 
tárolt szárazofszet-nyomó
lemezekre. Gyorsan elvé
gezhető beigazításokra és 
alacsony példányszámra 
tervezték. 

Szárazofszet-eljárás 
Az ofszetnyomtatás egy változata, amelyben nincs 
szükség nedvesítésre. A nyomólemez nemnyomó 
részeit szilikongumi alkotja, ami taszítja a festéket, 
így elmaradhat a nemnyomó felületek nedvesítése. 
Ennek egyik előnye, hogy kevesebb a beigazítás 
során keletkező selejt, mivel ennek nagy része a fes-
ték-nedvesítőfolyadék egyensúly beállítása során 
keletkezik. Kicsi a pontterülés, az eljárás pedig kör
nyezetkímélőbb, hiszen nincs szükség a nedvesítő-
oldathoz használt kémiai anyagokra, így ebből hul
ladék sem keletkezik. Ugyanakkor nedvesítőfolya-
dék hiányában a festékezőhengerek hőmérsékletét 
szabályozni kell, hogy a festék elég hideg maradjon, 
és a felhasznált festék is speciális, ún. szárazofszet
festék. Ahogy a technika fejlődik, és az eljárás kör
nyezetre gyakorolt kedvező hatása is egyre nagyobb 
megbecsülést kap, várhatóan úgy nő a szárazofszet 
nyomtatás használata is. 

Digitális nyomóforma-készítés a nyomógépben 
(Dl, direct imaging) 
Ez az összetett eljárás az ofszetnyomtatás és a digi
tális nyomtatás elemeit ötvözi. A felhasználásra 
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szánt nyomóforma-hordozó anyagot a nyomógép 
tárolja, és a képalkotás a digitális fájlból közvetlenül 
ezekre történik. A digitális nyomtatástól eltérően ez 
az eljárás nem teszi lehetővé változó adatok nyom
tatását- A rendszer nagyobb példányszámok esetén 
gazdaságosabb, mint a digitális nyomtatás, kisebb 
példányszám esetén, mint a hagyományos ofszet
nyomtatás, vagyis az 500 és 1000 közötti példány
számok jelentik az optimális mennyiséget; így első
sorban gyorsnyomdákban és házi nyomdákban való 
felhasználásra alkalmas. A Heidelberg cég, amely 
korábban a Dl nyomógépek fő gyártója volt, meg
szüntette a gyártásukat, de egyéb nyomógépeket 
- például KBA Karát - továbbra is gyártanak. 

Az ofszetnyomtatás jellemzői 
Mivel ofszetnyomtatásnál a gumikendőről a nyomat 
„áttapad" a papírra, nem pedig valamilyen kiemel
kedő felület préseli rá, a betűk és képek szélei kevés
bé vastagodnak meg. Még a puha, szívóképes papí
ron is finom részletek érhetők el, mivel a gumiken
dő jobban felfekszik a felületre, mint az egyéb eljá
rások nyomófelületei. A múltban az ofszetnyomta
tás feketéi - a vízzel történt felhígulás következmé-

AZ OFSZETNYOMTATAS ÖSSZEFOGLALÁSA 

Előnyök 
• Jó színvisszaadás, részletgazdag nyomatok 
• Olcsó nyomóforma 
• Gyors beigazítás 
• A gumikendő sokféle papír használatát teszi 

lehetővé 

nyeként - inkább szürkének tűnhettek, mint feketé
nek, de a modern nyomdafestékek már megoldot
ták ezt a problémát. 

Előnyök és hátrányok 
Az ofszetnyomtatás előnytelen tulajdonságaiért leg
inkább a használt nedvesítőfolyadék a felelős. Ez az 
adalékanyag megnehezíti nyomtatás során a szín
egyensúly tartását, bár a modern szabályozóművek 
egyre jobban és jobban megbirkóznak ezzel a prob
lémával. Emellett a nedvesítésből származó víz egy 
része a papírral is kapcsolatba kerül, és annak meg
nyúlását eredményezi, ami passzerproblémákat 
okozhat. Az ofszetfestékek tapadósak, és a papír-
feltépődésként ismert jelenséget okozzák, amikor 
is szálak válnak le a papírról, és a nyomaton apró, 
fehér lyukak keletkeznek. Az igényes színes nyom
tatáshoz a nyomda helyiségeinek légnedvességét 
is figyelemmel kell kísérni; sok nagy nyomdában a 
gépterem légkondicionált és a levegő páratartalma 
is szabályozott, ami a papír megfelelő nedvességtar
talmának biztosításához-és a passzerpontos nyom
tatáshoz - elengedhetetlen. Az eljárás előnyei között 
megemlíthető még a részletgazdag reprodukció és 
a finom rácsok nyomtatásának lehetősége. A gumi
kendő a legtöbb papírfelület esetén megfelelő fes
tékátadást tesz lehetővé. 

Az eljárás elmúlt években megszerzett pozícióit 
a kisebb példányszámok esetén a digitális nyomta
tás fenyegeti, mivel a digitális nyomtatás fejlődése 
egyre versenyképesebbé teszi azt az ezres nagyság
rendű példányszámoknál, ráadásul lehetővé teszi 
a változó adattartalommal történő nyomtatást is. 
Fenyegetést jelent a tekercsmélynyomtatás is, amely
nél a magazinok és katalógusok gazdaságos nyom
tatásának alsó határa a korábbi 300000 példányról 
150 000-re csökkent. Hátrányok 

• A festék-nedvesítőfolyadék egyensúlyprob
lémák miatt a szín ingadozhat 

• A nedvesedés a papír megnyúlását vagy 
kötészet utáni vetemedését okozhatja 

• Nehéz nagy festékfedettséget elérni vele 
• A tekercsofszet nyomógép rögzített henger

mérete megszabja a lehetséges nyomat
méreteket 



Digitális nyomtatás 
Ez a nyomtatási eljárás kisebb vo lumenű színes és fekete- fehér munkák számára ideális. 

Az egyéb eljárások többségétől el térően nem igényli f i lm vagy nyomóforma készítését. 

Bemenetként csak egy fáj lra van szüksége (PDF, PostScript vagy más alkalmas fájl), a képet 

digitál isan viszi át a nyomtatást végző eszközre. 

A nyomóforma-készítés elmaradása csökkenti ugyan 
a munka indulóköltségeit, de a példányonkénti ár 
ennek ellenére magasabb, mint ofszetnyomtatás 
esetén, a drágább papír és a speciális festék/toner 
miatt - néhány digitális nyomógép ma már festéket 
használ toner helyett. Mivel nincs nyomóforma, az 
adatok (például a címzett neve és címe) nyomatról 
nyomatra eltérőek lehetnek. Ráadásul a változó adat 
színes is lehet, nem csak fekete, így a címzett egy 
valóban „személyre szabott" terméket kaphat, ame
lyen a szöveg és a kép is más, mint a többi példá
nyon. A fejlettebb szoftverek lehetővé teszik, hogy 
a digitális nyomógép az ügyfelek adatait tartalmazó 
adatbázisból dolgozzon, ami - elméletileg - azt is 
eredményezheti, hogy egy magazin csak olyan ter
mékek hirdetéseit tartalmazza, amelyek a címzettet 
érdekelhetik. 

A digitális nyomtatás emellett lehetővé teszi az 
egészen kis példányszámú utánnyomást és az igény 
szerinti nyomtatást (print on demand). Például köny
vek esetén az ofszeteljárással történő gazdaságos 
nyomtatáshoz minimálisan 500 darabos példányszám 
szükséges, de ez a mennyiség már járulékos költsé
get vonhat maga után: a készlet a kiadó raktárában 
áll évekig, és a könyv eközben akár el is avulhat. 
A digitális nyomtatással a kiadó akár egyetlen pél
dányt is gazdaságosan nyomtathat, é s - miután a 
digitális technika gyors - a könyvek akkor is nyomtat
hatók, amikor a tényleges rendelés beérkezik, tehát 
nem kell előre kinyomtatni és raktáron tárolni őket. 

A digitális nyomtatás minősége gyakran alatta 
marad az ofszetnyomtatásénak, különösen, ha a 
munkában nagy homogén tónusok, egynemű színes 
felületek vannak. Ugyanakkor ez egy gyorsan fejlő

dő technológia, és várható, hogy minősége mind a 
fekete-fehér, mind a színes munkák esetén hamaro
san eléri az ofszetnyomtatás minőségét. 

A jóslatok szerint a közeljövőben a digitális 
nyomtatás volumene a nyomógépek és a szükséges 
kellékek árának csökkenésével és a minőség javulá
sával párhuzamosan drámaian megnövekszik. A digi
tális nyomógépgyártók úgy vélik, hogy a digitális 
nyomtatás egészen rövid időn belül a jelenlegi 500 
helyett 3000 példányig lesz gazdaságosabb, mint 
az ofszetnyomtatás. A következő oldalakon bemu
tatjuk a digitális nyomtatás főbb változatait. 

4.14 Digitális nyomógép 
A képen látható digitális 
nyomógép közvetlenül a 
digitális fájlból négy szín
nel képes nyomtatni egy 
oldalra. 



Digitális képalkotó jel 

Lencse 

n 
Sokszögű tükö 

Fényre vezetővé 
váló felület 

Modulátor 

4.13 Az elektrofotográfia 
lézeres képalkotó 
rendszere 
A fény hatására vezetővé 
váló dob először pozitív 
töltést kap; a digitális 
képet egy lencse vetít i a 
dob felületére, amelynek 

Képalkotó 
fénysugár 

Töltések 
alkotta kép 
(láthatatlan) 

hatására a képi területeken 
a pozitív töltés megmarad, 
de a nemnyomó területek
ről a visszaverődő fénysu
gár eltávolítja a pozitív tö l 
tést. 

Lézernyomtatás 
A leképezés módszerétől függően több eljárás is léte
zik. A legközönségesebb az elektrofotográfia vagy 
xerográfia; neve szorosan összefügg az eljárást kidol
gozó Xeroxszal, a fénymásológép-gyártó és digitális 
technológiai vállalattal. A lézernyomtatás elektro
sztatikus elven működik: az anyag ellenkező töltésű 
(pozitív és negatív) részecskéi közötti vonzást hasz
nálja ki. A fény hatására vezetővé váló felület (pl. 
dob vagy öv) pozitív töltést kap; a fénymásoló gép 
esetében egy lencse vetíti a nyomtatandó képet 
a fényérzékeny felületre; ahol nem éri fény a dobot, 
ott a pozitív töltés megmarad (a képi területeken), 
a nemnyomó területekről a visszaverődő fénysugár 
eltávolítja a pozitív töltést. A lézernyomtató esetén 
ugyanez az elv érvényesül, de a képet egy lézersugár 
hozza létre, amely pontról pontra végighalad a fény 
hatására vezetővé váló felületen. 

A felületet ezután negatív töltésű tonerrel poroz
zák be, amely csak a pozitív töltésű részeken tapad 
meg, majd a tonert hő segítségével a papírra égetik. 
Bár a lézeres megvilágítás a legáltalánosabb mód
szer, a leképezés történhet még LED (light-emitting 
diode - fénykibocsájtó dióda), LCD (liquid crystal -
folyadékkristály), EBI (electronic beam imaging -
elektronsugaras leképezés) és más eszközök segítsé
gével is. Egyes rendszerek (pl. az Indigó nyomógép) 
toner helyett folyékony festéket használnak. 

Szkenner (eredetik szkennelése 
és digitalizálása) 

Papírkiadás 

Eeégetomu 

íoneríartályok 

Developer egység 

Továbbítószalag 

Papírtálca 
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Magnetográfia 
A digitális nyomtatásban használt másik eljárás a 
magnetográfia (pl. a Nipson nyomógépen). Ez eset
ben a nyomódob mágneses felületű. A kép a dobon 
az apró elektromágnesek gerjesztése által jön létre, 
majd ezt „hívják elő" mágneses tonerrészecskékkel, 
amelyek azután a papírra kerülnek. 

Egyes rendszerek nyomóművenként oldalanként 
egy színnel dolgoznak, ami a színes nyomtatáshoz 
egy oldalon négy nyomóművet tesz szükségessé, 
míg más rendszerek ugyanazon a nyomófelületen 
hozzák létre a négyszínes képet a dob többszöri 
leképezésével, a színeket egyenként átvíve a papír
ra. Sok rendszer összehordó és tűzőberendezést is 
tartalmaz a gépbe építve. 

Digitális nyomógép többek között a Xerox cégtől 
a Docutech, Docucolor, iGen és Nuvera nyomógép; 
de emellett ismertek a Xeikon, a Canon, a Kodak 
Nexpress, a Konica Minolta, az Océ, a Delphax, a 
HP Indigó, a Nipson és az IBM gépek is. 

-.. 

4.15 Kodak Nexpress 2500 
digitális nyomógép 
Óránként 2500 darab szí
nes A4-es, kétoldalas nyo
matot készít el kiváló 
minőségben. 

Tintasugaras nyomtatás (ink-jet nyomtatás) 
A tintasugaras nyomtatófejek apró festékcseppeket 
helyeznek el a papíron a digitális fájl tartalmának 
megfelelően. A kép a többezer pont segítségével 
keletkezik, ezekből állnak össze a betűk és a képek. 
A tintasugaras nyomógépekkel igen nagy formá
tumú munkák is készíthetők, például poszterek; 
ebben az esetben a papírt tekercs formájában hasz
nálják, így tetszőleges hosszban nyomtatható. 
A nagyobb síkágyas tintasugaras nyomtatók merev 
műanyagra, fémre és fára is képesek nyomtatni, 
például kirakatok, kiállítóstandok számára. A tinta
sugaras eljárás gyorsan terjed - leginkább a szita
nyomtatás rovására - , köszönhetően alacsonyabb 
előkészületi költségeinek, és annak, hogy a digitális 
fájlból közvetlenül is képes dolgozni. 

„A megrendelők kedvenc szava: Azonnal! Csak akkor 
mondd egy nyomdásznak, ha jól tudsz futni." 

graffiti egy nyomda falán 

Copy Generál - Digitális és ofszet nyomdai 
szolgáltatások 
www.copygeneral.hu 0 Értékesítés: (1) 210-2717 -^ 
Non-stop: (1)303-3206 
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A DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÖSSZEFOGLALÁSA 

Előnyök 
• Kis példányszám esetén gazdaságos 

(500 vagy kevesebb nyomat) 
• Személyre szabott nyomtatás lehetősége 
• Nincs film- és nyomóformaköltség 
• Rövid indulási idő 
• A tintasugaras nyomtatás révén nagy formá

tum is lehetséges 

Hátrányok 
• A korai gépeken a nyomat minősége alatta 

maradt az ofszetének; az újabb nyomógépek 
megközelítik az ofszetét 

• A kellékek (toner/papír) drágábbak, mint az 
ofszetnél 

• Kisebb nyomtatási sebesség 
• Jelenleg még csak kisebb ív- és tekercs

méretek érhetők el (bár a nagy formátumú 
tintasugaras nyomógépek poszterek és plaká
tok nyomtatására is képesek) 

• Legtöbbjük nem tud direkt színeket nyomtatni 

4.16 Nagy formátumú 
tintasugaras nyomógép 
Az Agfa Grand Sherpa 50, 
tekercspapírra vagy mű
anyagra nyomtat poszte
reket, dekorációkat és 
eladótéri fel iratokat 



Mélynyomtatás 
A mélynyomtatás alapelve évszázadok óta változatlan: a képeket a legkülönbözőbb 
technikákkal lemezekbe mélyítették, és síkágyas gépen nyomtatták. Az eleinte fotográ
fiai, később digitális eljárásokkal készített nyomólemezek és -hengerek lehetővé tették 
a modern mélynyomtatást, amelynél a nyomóforma kialakítása fi lmről vagy közvetlenül 
digitális fájlból történik, nem pedig manuális gravírozással. 
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Az eljárás 
A mélynyomtatás olyan eljárás, amelynél a nyomta
tandó képek a nyomólemez vagy -henger felületébe 
vannak mélyesztve, tehát nem síkban helyezkednek 
el, mint síknyomtatásnál, és nem is emelkednek ki, 
mint magasnyomtatásnál. A kép a rézborítású 
lemezbe vagy hengerbe vésett apró csészékből áll 
(az eljárás leírását lásd 82. o.). A csészéket a forma
henger minden egyes fordulatánál feltöltik folyé
kony festékkel. A felesleges festéket a papírral való 
érintkezés előtt a lemez vagy henger felületét súroló 
„rákelkéssel" távolítják el. A papírt a nyomógépen 
egy gumiborítású nyomóhenger segítségével vezetik 
át, amely a formahengerhez, vagyis a bemélyedő 
csészékhez préseli a papírt, és így az magába szívja 
a képet alkotó festékcseppeket. A csészék mélysége 
változó, így a papírral érintkezve éppen a szükséges 
mennyiségű festéket adják át a papírnak. 

A festék igen híg, és - mivel alkoholtartalmú -
nyomtatás után párolgással szárítható egy fűtött 
szárítócsatornában, ami a legegyszerűbben hideg 
vagy meleg levegő befúvatásával történhet. Az eljá
rás ezért - a tekercsofszet-nyomtatástól eltérően -
nem igényel bonyolult szárítóberendezéseket, bár 
az oldószergőzök elszívására és visszanyerésére 
(újrahasznosítás céljából) külön berendezések szük
ségesek. Ezt a problémát a vizes oldószeres festékek 
használatával kívánják megoldani. 

A mélynyomógép 
A mélynyomtatás általában tekercses nyomógépek
kel történik, amelyek a többi tekercses eljáráshoz 
hasonlóan meg is hajtogatják a nyomtatott papírt. 
A tekercsnyomógépek rendszerint igen nagyok, 

akár 128 darab A4-es méretű oldal, és óránként 
50 000 vagy több nyomat készítésére is képesek. 
Mivel a formahenger mérete változhat, az ívméret 
nem rögzített érték, ami lehetővé teszi különböző 
méretű nyomatok előállítását ugyanazon a nyomó
gépen. Akárcsak a tekercsofszet-nyomtatás esetén, 
a nyomógépek kifinomult elektronikus szabályozó
művekkel rendelkeznek a passzer és a színek állítá
sához. Az íves mélynyomógépek száma mára 
nagyon lecsökkent, ezeket nagyrészt értékpapírok, 
biztonsági papírok előállításához használják. 

A mélynyomtatás felhasználási területei 
A tekercses mélynyomtatás elsősorban ott játszik 
szerepet, ahol igen nagy a példányszám (300 000 
vagy annál is nagyobb), például heti magazinoknál, 
csomagküldő szolgálatok katalógusainál. A jóslatok 
szerint a gazdaságos nyomtatás hamarosan lecsök
kenhet a 150 000-es példányszám alá, megnyitva 
a lehetőséget, hogy a mélynyomtatás egyre több és 
több magazin esetén a tekercsofszet-nyomtatás 
helyébe lépjen. A mélynyomtatás bizonyos fajta 
csomagolóanyagok, cellofán nyomtatása, műanyag 
padlók és tapéták esetén is használatos (ha nem 
flexonyomtatással készítik ezeket). 

A mélynyomtatás jellemzői 
A csészeszerkezet miatt a betűk egészen közelről 
nézve kicsit életleneknek tűnnek, mivel a csészék 
falai meg-megszakítják a betűk finom körvonalát. 
Ennek az az oka, hogy a mélynyomó formán min
den elem - még a betű is - rácsra van bontva. 
Ugyanakkor a képek gyakran jobb minőségűek 
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4.17 Mélynyomtatás 
A mélynyomtatás mélyített 
felületekkel dolgozik, ame
lyekben a folyékony festék 
megül . Ez azt je lent i , hogy 
a nyomtatandó képet a 
formahengerbe (1) kell vés
ni vagy marni . A festéket 
egy henger viszi fel a nyo
móformára; a felesleges 
festéket vékony, hajlékony, 
a hengert súroló acélkés 
(rákel) távolít ja el a nem
nyomó fe lü le tekrő l (2). 
A papír ér intkezik a forma
hengerrel (3), majd egy 
gumiborí tású henger (4) 
egymásra préseli ezeket. 
Nyomás hatására a papír 
a fo rmahenger bemélye
déseiből kiszívja (szakszóval 
átemeli) a festéket, így ala
kul ki a kép. A kész nyoma
to t ezután eltávolít ják (5). 

4.18 Tekercsnyomó 
mélynyomógép 
nagy példányszámú, nagy 
sebességű nyomtatáshoz. 
Gyakran használják cso
magolóanyagok és maga
zinok nyomtatására. Szí
nes nyomtatáshoz négy 

egy öt nyomóművet hasz-
"áinak. 

Ellennyomó henger 

Formahenger 

Tekercspapír 

Rákel 
(festéklehúzó kés) 

Festékvályú 
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4.19 Mélynyomógép 
A KBA TR 10B típusú nyo
mógépet magazinoknak és 
csomagküldő szolgálatok 
katalógusainak többszínes 
nyomtatására használják. 

102 



a többi nyomtatási eljáráshoz viszonyítva, mivel a 
mélynyomtatás valódi árnyalatokat ad: a kép söté
tebb területein ténylegesen több a festék, ugyanis 
a mélyebb csészékből több festék jut a papírra. 
Emellett a vastagabb festékrétegnek köszönhetően 
a mélynyomtatással előállított képek kontrasztosab-
bak is. Kiváló a részletgazdagságuk (a betűkétől 
eltekintve), mivel finomabb rácsot alkalmaz, mint 
a többi eljárás. Ezek a minőségi előnyök még az 
olcsóbb papírokon is szemmel láthatók. 

Előnyök és hátrányok 
A mélynyomtatás legfőbb hátránya a nyomóformák 
igen magas előkészítési költsége. A modern digitális 
gravírozási technikák révén ez a költség az eljárás 
automatizálásának köszönhetően csökkent, de a 
formahengerek ára így is az ofszetnyomólemezek 
árának többszörösét teszi ki. Ez az, amiért a mély
nyomtatást csak nagy példányszámok esetén alkal
mazzák; a magas járulékos költségek csak nagyszá
mú nyomat esetén térülnek meg. 

Az eljárás egyik előnye, hogy a nyomóforma 
elkészülte után maga a nyomtatási eljárás viszony
lag egyszerű -összehasonlítva például az ofszet
nyomtatással. Nincs probléma a festék-nedvesítőfo-
lyadék egyensúllyal, így a színek tartása nem jelent 
problémát a nyomtatás során. A nyomógépek igen 
nagy sebességgel üzemelhetnek (óránként 50 000 
vagy több nyomat), és a szárítás is egyszerű. 

A mélynyomtatás lehetővé teszi finom rács hasz
nálatát olyan papírok esetén is, amelyekhez az 
ofszetnyomtatásnál durvább rácsra lenne szükség. 
Manapság, amikor a papír ára a nyomdai munkák 
összköltségének egyre nagyobb részét teszi ki, a 
mélynyomtatás azon tulajdonsága, hogy gyengébb 
minőségű, kis négyzetméter tömegű papírra is képes 
nyomtatni, talán a legjelentősebb előnye-ez ráadá
sul a postaköltséget is csökkenti. 

A MELYNYOMTATAS ÖSSZEFOGLALÁSA 

Előnyök 
• Egyszerű folyamat és nyomógép-felépítés 
• Kiváló színvisszaadás 
• Nagy sebesség 
• Egyszerű párolgásos szárítás 
• Jó eredmény érhető el olcsó papíron is 
• Az ívméret (levágási hossz) nem rögzített 

Hátrányok 
• Magas nyomóformaköltségek 
• Csak nagy példányszámok esetén gazdaságos 

(150 000 példány fölött) 
• Az ofszetnél hosszabb átfutási idő 
• Magas a proofkészítés költsége, ha valódi 

nyomdai proofra van szükség 
• Utánnyomásnál magasak a módosítás költsé

gei, mivel a nyomóformahengert ki kell cserélni 
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Szitanyomtatás 
A sablonok alkalmazása a képek sokszorításában több évszázadra nyúlik vissza, de csak 

a XX. század kezdetétől alkalmazzák a szitával együtt, amelyről az eljárás a nevét kapta. 

A szitanyomtatás talán a legsokoldalúbban alkalmazható nyomtatási eljárás. 

í 

A nyomtatási technológia 
Az eljárásnál egy kézzel kivágott, digitálisan vagy 
fotózással előállított (lásd 83. o.) sablont dolgoz
nak össze egy szintetikus (például nejlon- vagy 
poliészter) vagy fémszálakból készült szitával. A sab
lon betömíti a szitaszövet nyílásait, így megaka
dályozza, hogy a festék a nemnyomó területeken 
a papírra jusson. A szitát nyomtatás előtt szorosan 
egy fa- vagy fémkeretre feszítik, a festéket pedig 
egy gumiból készült rákellappal nyomják át a szi
taszöveten, amitől a festék a szitaszövet szemein 
át a nyomóelemeket tartalmazó területekre prése
lődik. 

A szitanyomógép 
Sok szitanyomógép kézi működtetésű, és csupán 
egy sík felülethez csuklóval illeszkedő egyszerű 
keretből áll. A berendezés igen olcsó lehet, így 
gyakran olyanok is használják, akik otthon dolgoz
nak. Léteznek félautomata nyomógépek, amelyek
ben a szita felemelése és lehajtása, illetve a rákel 
mozgatása automatikus, a nyomandó anyag behe
lyezése és kivétele viszont kézzel történik. 

Az automatikus és kézi működtetésű gépek alsó 
felülete lehet vákuumos is, ami nyomtatás után 
könnyebbé teszi a papír leválasztását a szitáról. 
Ezeken a gépeken található egy vákuumszivattyú
hoz csatlakoztatott, szabályos közönként átlyugga
tott sík műanyag lemez; a vákuum szívóhatása 
rögzíti a papírt a nyomógép sík felületén. A telje
sen automatikus nyomógépek a papír be- és kira
kását is automatikusan végzik; némelyikük nyomó
hengerrel rendelkezik, amely a papírt tartja, míg 
a szita szinkronban mozog, a rákel pedig egy hely

ben marad. Ezek a nyomógépek elérhetik az akár 
6000 nyomat/óra sebességet is. 

A kis példányszámú (néhány száz példányos vagy 
annál is kisebb volumenű) poszterek vagy pólók 
nyomtatásához használt kézi szitanyomógépek ese
tén a nyomatokat állványokon szárítják. A félauto
mata vagy teljesen automata gépekhez gyakran tar
tozik szárítócsatorna, néha pedig UV-szárítóegység. 

A szitanyomtatás felhasználási területei 
Az eljárással igen vastag festékréteg vihető fel nagy 
felületre, így ideális poszterek nyomtatására. Emel
lett gyakorlatilag bármilyen típusú anyagra lehet 
vele nyomtatni, beleértve a fát, szövetet, üveget, 
műanyagot és a fémet is. A szitanyomtatás ezért 
műanyagra és fémre felvitt dekorációk, feliratok, 
továbbá pólók, CD-k és DVD-k, fautánzatú autómű
szerfalak, ajtóborítások, palackok, matricák és elekt
ronikus áramkörök nyomtatására is használatos. 
Alkalmas igen vékony papírok nyomtatására is, ezért 
használják ruhaszabásmintákhoz. A tintasugaras 
nyomtatás (lásd 98. o.) ugyanakkor a kisebb pél
dányszámú dekorációs munkákat és eladótérben 
kihelyezett reklámanyagokat (point of sale) elhódítja 
a szitanyomtatástól, mivel alacsonyabbak a járulé
kos költségei. 
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4.20 A szitanyomtatás 
legegyszerűbb formájában 
hordozórétegre ragasztott 
sablont használ. A nyomó
elemeket a sablon felső ré
tegéből kivágják, majd eltá
volítják. A finom szitaszöve
tet fakeretre feszítik (1). 
A sablont ezután hő segít
ségével rögzítik a szita 
alján, eltömítve ezáltal 
a szita szemeit, majd a sab
lon hordozórétegét eltávo
lítják. Ezzel tulajdonkép
pen lefedik a nemnyomó 
területeket, hogy ne vegye
nek részt a nyomtatásban 
(2). A papírt a szita alá he
lyezik (3). Festéket juttat
nak a szita tetejére, és a 
rákel segítségével elterítik, 
átpréselik a szitán (4). A fes
ték a sablon kivágott része
in áthatol a szitaszöveten, 
és létrejön a nyomat (5). Az 
ipari szitanyomtatásban di
gitálisan, fotóeljárással elő
állított sablont használnak. 

4.21 Szitanyomógép 
- papírt a sík, perforált 
*elületre helyezik; a papírt 
.skuum rögzíti a sima 
felületen. A szitakeretet 
ezután a papírra hajtják, 
és a rákelt áthúzzák rajta, 
"ogy a festék a szitaszö-
.eten keresztül a papírra 
r-eselődjön. 
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Előnyök és hátrányok 
A szitanyomat - a vastag festékrétegnek köszönhe
tően - rendszerint ránézésre megkülönböztethető. 
Bár ez a legtöbb szitanyomtatással előállított ter
méknél előny, azt is eredményezi, hogy az apró betűk 
nem mindig élesek, és a fotók finom részleteit sem 
könnyű visszaadni ugyanolyan minőségben, mint 
ami más eljárásokkal elérhető. A szita durva szöve
téből adódóan a nyomdai rács sűrűsége rendszerint 
legfeljebb 50 Ipi lehet. Az óriásplakátokat gyakran 
szitanyomtatással, több szegmensből nyomtatják, 
de a nagy távolság miatt, amelyből szemléljük őket, 
a durva rács nem olyan feltűnő. 

A vastag festékrétegnek köszönhetően a szita
nyomtatásnál lehet fehér színnel feketére nyomtat
ni, és a fém- és fluoreszkáló festékek hatása is sok
kal erőteljesebb, mint a többi eljárás esetén. A sab
lonok előállítása viszonylag olcsó, és a kis példány
számok nyomtatása sokkal gazdaságosabb, mint 
más eljárásokkal kivitelezve - a tintasugaras nyom
tatást kivéve. A másik nyilvánvaló előny a nyomtat
ható anyagok széles köre. 

4.22 CD szitanyomtatása 
Egyes CD-k és DVD-k köz
vetlenül, szitanyomtatással 
nyomtathatók. Soféle tin
tasugaras készlet kapható 
otthoni címkézéshez az 
olcsó, gyengébb minőségű 
címkézőkészletektől a kife
jezetten erre a célra készí
tett készülékekig, amelyek 
bármilyen perifériához 
hasonlóan az asztali számí
tógéphez csatlakoztatha
tók, és amelyekkel a leme
zek közvetlenül nyomtat
hatók. 



4.23 Szitanyomtatott pólók 
Szitanyomtatott termékek
kel lépten-nyomon talál-
<ozhatunk, például a nyom
tatott, színes pólók formá
éban. 

r v i 

A SZITANYOMTATAS ÖSSZEFOGLALÁSA 

Előnyök 
• Vastag festékréteg nyomtatására képes 
• Kis példányszám esetén is gazdaságos 

(100 példány alatt is) 
• Szinte bármilyen anyag nyomtatása lehetséges 

Hátrányok 
• Finom, apró részleteket nehéz nyomtatni vele 
• Nagyon alacsony a rácssűrűség 
• Más eljárásokhoz képest gyenge a nyomat

minőség 
• Szárítást igényel 
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Magasnyomtatás 
A magasnyomtatás vo l t a f ő nyomtatás i eljárás egészen az 1970-es évekig, amiko r is az 

o fsze tnyomta tás fö lébe k e r e k e d e t t - nap ja inkra lényegében már né l kü lözhe tő eljárássá 

vá l t . Nagyszerűen egészí tet te ki az ólomszedés techno lóg iá já t , amelynek ipari célú fe l 

használása mára szintén megszűnt . 

A magasnyomtatás esetében a nyomatot a kiemel
kedő felületek hozzák létre; a nyomóelemek síkja 
a nemnyomó terület fölé emelkedik. A kiemelkedő 
felületet hengerekkel befestékezik, majd a papírhoz 
nyomják. Mivel a nemnyomó elemek alacsonyabban 
helyezkednek el, mint a nyomtatási felület, sem a 
festékezőhengerekkel, sem a papírral nem érintkez
nek, így nem is hagynak nyomot. 

A hagyományos magasnyomtatásnál a szöveg 
nyomtatása fémbetűkről, az illusztrációké (akár 
vonalas, akár árnyalatos) magasnyomóklisékről 
(vesétekről) történt. Ezeket az elemeket a formazáró 
keretben összeszerelve jött létre a magasnyomófor
ma: a nyomófelület valójában több száz vagy több 
ezer különálló betűből, kliséből és közöttük lévő 
nemnyomó felületeket kitöltő ún. vakanyagból 
épült fel. A múltban használt különféle magasnyo
mógépek leírása a könyv nyomdatörténeti részében 
található. A magasnyomtatást egy szűk területen 
ma is alkalmazzák - magánkiadású, korlátozott 
példányszámú könyvek és kis volumenű munkák, 
például meghívók és hasonmás könyvek készülnek 
ezzel az eljárással, amelyeknek a nyomtatással 
egyidejűleg történik a számozása és perforálása is. 
Átalakított magasnyomógépeket használnak a fólia
nyomásnál (prégelésnél), dombornyomásnál, stan-
colásnál és bígelésnél is. 

A Cameron hevederes könyvgyártó gépsor 
A magasnyomógépeket a könyvnyomtatásban még 
használják, habár a tekercsofszet nyomógépek 
- mint például a Timson - fokozatosan kiszorítják 
azokat. Ugyanakkor világszerte még mindig van 
belőlük néhány. A Cameron hevederes nyomógép 

a rotációs nyomógépek egy változata, amelyben 
a rugalmas magasnyomólemezek két végtelenített, 
tekercspapírral szemben forgó hevederre vannak 
felszerelve. A hevederek hossza a könyvoldalak szá
mának megfelelően változhat. A kinyomtatott olda
lakat a gép felvágja, és négyoldalas egységekre haj
togatja, az oldalsorrendnek megfelelően összehord
ja, és közvetlenül egy könyvkötőgépbe adagolja; 
így a gépsor a papírtekercsekből szállításra kész, 
bekötött kartonált könyveket készít, esetleg könyv
testeket az azt követő táblázás számára. A hevede
res nyomógép azonban csak egyszínes nyomtatásra 
képes, emellett a fűzött kötészeti kivitelt és a túl 
finom rácsok nyomtatását sem teszi lehetővé. 

A Cameron nyomógép nagy előnye, hogy szinte 
bármilyen méretű könyv előállítása lehetséges vele, 
és kifizetődő akár két-háromezres példányszámnál 
is, ami alkalmassá teszi a változatos piaci igények 
kielégítésére. 

A magasnyomtatás jellemzői 
A magasnyomófesték sűrű, a fekete festék jól fed, 
valódi fekete színt ad. A szöveg puha papírra nyom
tatásakor jól látható a „kveccs gyűrű", a nyomóele
mek (betűk) megvastagodása. Ez a tulajdonság adja 
- megfelelő betűválasztás esetén - a magánkiadású 
könyvek megkülönböztető jellegét: a finom vonala
kat tartalmazó betűtípusok sima papíron szebb 
betűképet eredményeznek kisebb nyomóerő mel
lett, különben a finom részletek a puha papírba 
mélyednek és elvesznek, eltorzítva a betűtervező 
által megálmodott formákat és hangulatot. 
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4.24 Magasnyomtatás 
A nyomóelemek, a magas
nyomóbetűk és -klisék 
a nyomóforma felületéből 
kiemelkednek, míg a nem
nyomó területek bemé
lyednek, így ez utóbbiak 
nem veszik fel a festéket. 
A nyomóformát (1) henge
rek (2) festékezik. A papírt 
a befestékezett felületre 
helyezik (3), amit egy 
ellennyomó henger a nyo
mófelületnek présel (4) 
- a papíron létrejön a 
nyomat (5). 

Előnyök és hátrányok 
Az előbb említett speciális területektől eltekintve a 
magasnyomtatást mára kiszorította az ofszetnyonv 
tatás. A magasnyomtatás hátránya, hogy a tervezési 
és nyomóforma-készítési folyamat ma már főként 
digitális és fotográfiai úton történik, és ez kevésbé 
alkalmas a kiemelkedő felületek létrehozására; a 
fémbetűk és -klisék drágák és kevésbé elérhetők; 
drágább papírok szükségesek az ofszetnyomtatással 
olcsóbb papíron is elérhető minőség megközelítésé
hez; továbbá a legtöbb magasnyomógép sebessége 
viszonylag kicsi. 

Az eljárás előnyei a nyomdafestékek jó fedőké
pessége (sem vízzel, sem alkohollal nincs hígítva, 
mint az ofszet- vagy mélynyomtatásnál) és a nyo
matok jó minősége - kiváló jellemzők a minőségigé
nyes magánnyomdai munkák számára. 

4 

4.25, 4.26, 4.27 
A fémbetűkről és -klisékről 
vagy fametszetekről törté
nő magasnyomtatást ma 
már csak elvétve használ
ják, kis magánnyomdák
ban. A bal oldalon egyfém-
betűkből kézzel kiszedett 
oldal - nyomtatást meg
előző - formába zárása lát
ható (Rampant Lions Press, 
Anglia), középen nyomat 
készül egy Hopkinson & 

Cope kézisajtón (Fleece 
Press, Anglia). Nyomógép
terem (jobbra) az angliai 
I.M. Imprimit cégnél; bal 
oldalon a betüszekrények 
és a „hajó" láthatók, ame
lyen a szöveget a formazá-
ró keretbe helyezik. Az elő
térben jobbra egy Harrild 
vas kézisajtó, a bal olda
lon pedig két további 
Harrild nyomógép látható. 

r^s. JÍS.-^ 
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Egyéb nyomtatóeljárások 
A papír nem az egyetlen nyomathordozó anyag; sok anyag és nyomdatermék speciális 

nyomtatási eljárások használatát igényli. íme egy lista a főbb eljárásokról. 

Flexonyomtatás 
A flexográfiának is nevezett eljárás a magasnyomta
tás egy speciális típusa, hajlékony fotopolimer nyo
mólemezeket és híg, folyékony nyomdafestéket 
használ (ma már gyakran vizes és nem alkoholos), 
amelynek száradása - néha hővel is segített - párol
gással történik. A nyomóelemek kiemelkednek 
a nyomóformán, akárcsak a hagyományos magas
nyomtatásnál. 

A flexonyomógép 
A legtöbb flexonyomógép a termékek természeté
ből (többnyire csomagolóanyagok) adódóan teker
cses nyomathordozóra nyomtat. A nyomólemezre 
a nyomdafestéket fémhenger viszi fel; ennek az 
„anilox"-ként ismert hengernek a felületébe csé
szék vannak gravírozva, melyek a festéket megtart
ják, és a rugalmas nyomólemezre továbbítják. Szá
mos nyomógép alkalmas négy- vagy többszínes 
munkák nyomtatására. 

A flexonyomtatás felhasználási területei 
A flexonyomtatást elsősorban a csomagolóanyag
gyártásban használják - cellofán, műanyag és fémfólia 
nyomtatására; valójában gyakorlatilag bármilyen 
anyagra lehet vele nyomtatni, amely a nyomógépen 
átvezethető. Ezenkívül az olcsóbb magazinok és kép
regények némelyikét is ezzel az eljárással állítják elő, 
de helyi és országos napilapok is készülhetnek vele. 
Az országos terjesztésű napilapok nagy részét világ
szerte flexonyomtatással állítják elő, kihasználva azt 
az előnyös tulajdonságát, hogy az eljárás nem szenved 
a festék-nedvesítőfolyadék egyensúly problémájától. 
Mivel a szárítás párolgással történik, a festék azonnal 

szárad, és nem fogja meg a napilapot olvasók ujjait, 
mint ahogy az az ofszetnyomattal gyakran megesik. 

Előnyök és hátrányok 
A flexográfia viszonylag olcsó technológia, mivel 
a nyomóformák olcsók, és a beigazítási idő rövid. 
Emellett az eljárás szárítási része gyors, és a rotációs 
elv lehetővé teszi nagy sebességű nyomógépek 
alkalmazását is. A legkülönfélébb anyagokra képes 
nyomtatni. Hátrányai között szerepel a finom részle
tek reprodukálásában mutatkozó gyengesége, és 
nehézséget okozhat a színek stabilan tartása is. 

A flexonyomtatás a többi eljárás között szegény 
rokonnak számít, de a nyomdafesték, a nyomógé
pek és a technika fejlesztésének köszönhetően a 
saját területein - így a csomagolóanyagok és a napi
lapok nyomtatásában - az elmúlt időszakban növel
te a részesedését. 

Fénynyomtatás 
Ez az eljárás - a litográfiához hasonlóan - síknyom
tató eljárás. Különlegességnek számít, mert a vilá
gon már csak néhány nyomdász képes ezzel az eljá
rással nyomtatni. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan 
eljárás, amely csúcsminőségű fekete-fehér, illetve 
színes, folyamatos tónusú (nyomdai rács használata 
nélküli) nyomtatásra képes. 

A képet egy kálium- vagy ammónium-dikromát 
vegyülettel fényérzékenyített zselatinréteg hordozza. 
A vastag üveg- vagy fémlemezen nyugvó zselatinré
tegre ráhelyezik a fényképészeti negatívot, és megvi
lágítják. A zselatin - az őt érő sugárzás mennyiségé
nek megfelelően - megkeményedik; minél kemé
nyebb a zselatin, annál több festék felvételére képes. 
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4.28 Flexonyomógép 
Olcsó és gyors eljárás, de 
bizonyos munkák esetén 
hátránya, hogy a nagyon 
f inom részletek visszaadá
sára kevéssé képes. 

Formahenger 

-~ : ■ henger 
-:-• =zö 
'■. 3nenger) 

Ellennyomó henger 

4.29 Flexográfia 
A fo lyékony festéket a 
rugalmas nyomóforma 
kiemelkedő nyomóelemei 
nek a fém anilox henger 
adja át, amelynek fe lü
letében egyenletes festék
átadást biztosító csészék 
ta lá lhatók. A festéket a 
csészék hordozzák. 
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4.30 Vésési eljárás 
Ezt a nagy tapasztalatot 
és gyakran kézi munkát 
igénylő megoldást gyakran 
alkalmazzák dombornyo-
mott névjegykártyák, 
levélpapírok és meghívók 
esetén, ahol a személyes
ség érzetét kell kelteni. 

4.31 Lentikuláris nyomat 
Az 1970-es években oly 
népszerű „3D"-hatás rene
szánszát éli a reklámaján
dékok, a retró termékek 
és időnként a magazinbo
rítók esetében is, amint ezt 
a Creative fíev/ew dizájn-
magazin különszáma is 
mutatja. 



Ahogyan a litográfia, ez az eljárás is a zsír vízta
szító tulajdonságán alapul: a zselatin meg nem vilá
gított részeit víz és glicerin elegyével nedvesen tart
ják, így azok a festéket taszítani fogják, míg a meg
világított részek a megvilágítás erejétől függően 
veszik fel a festéket. Fotóminőségű eredményt biz
tosít, mivel a legmélyebb feketétől a legvilágosabb 
szürke árnyalatig képes nyomtatni, és az árnyalatok 
nem esnek szét rácspontokra. 

A fénynyomógépek (az ofszetnyomtatással ellen
tétben) hasonlóak a közvetlen kőnyomógépekhez, 
de viszonylag kis sebességgel dolgoznak; 2000 ív 
előállítása két napot is igénybe vehet - ez a maxi
mum mennyiség, ami egy nyomólemezből kihozha
tó. Mindazonáltal ez az eljárás különlegesen magas 
minőségű nyomatot képes előállítani, következés
képpen kis volumenű művészi reprodukciók nyom
tatására használatos. A korai munkák gyakran bota
nikai ábrázolások, a növény- és állatvilág elképesztő 
részletezettségű bemutatása igen nagy méretű 
lapokon, amelyek ma már gyűjemények darabjai. 

Stencil 
Ezt az eljárást a fénymásolás elterjedése előtt főként 
iskolákban és irodákban alkalmazták, a nyomda-
szatban nem jellemző a használata. Olyan forma
nyomtatványok, árlisták és más, csak néhány száz 
példányos másolatok készülnek vele, amelyeknél a 
minőség nem a legfontosabb követelmény. A „sten
cilezéséhez a múltban írógéppel készítették el a 
sablont, ez azonban ma már digitális fájlból vagy 
nyomtatott eredetiről szkenneléssel készül. A kétré
tegű stencillap felső filmrétegének megszakításával, 
áttörésével hozták létre a nyomóelemeket, a festék 
ezeken és az alsó porózus, hálószerű hordozón 
keresztül jutott a papírra. Az eljárást a Riso és a 
Duplo cégek fejlesztették ki. Az elérhető minőség 
nem igazán jó, de a berendezés üzemeltetése nem 
igényelt gyakorlatot. A digitális nyomógépek, lézer
nyomtatók mára kiszorították ezt az eljárást. 

Dombornyomás és rézmetszet 
Ezek az eljárások - a mélynyomtatáshoz hasonló
an - bemélyedő nyomófelületeket használnak. 
Az acél- vagy rézlemezeket kézi úton metszik, illetve 
digitális vagy fotográfiai úton hozzák létre a bemé

lyedő képet. A festék megül a kis „negatív" nyo
móforma bemélyedéseiben, amibe egy kartonból 
vagy műanyagból készült „pozitív" forma (amelyet 
előzőleg préseléssel a „negatív"-ról készítettek) 
belesajtolja a papírt. A préselés hatására a festék 
a papírra tapad, és a nyomat domború hatást kelt. 
A papír vagy karton a nyomtatott oldalon kiemelke
dik, hátulról nézve pedig bemélyed. 

A rezet olcsóbb megmunkálni, mint az acélt, 
ezért kisebb volumenű munkákhoz azt használják. 
A legtöbb ilyen munka kézisajtón készül, de gépi 
meghajtású eszközöket - pl. aranyozógépeket - is 
használnak ezer vagy a fölötti példányszám esetén. 
Ezt a technikát használják a „vakdombornyomás
hoz" is, amelynél domború felületet hoznak létre, 
de nem használnak festéket. 

Az eljárást igényes névjegykártyák, levélpapírok, 
meghívók készítésére alkalmazzák, amelyeknek a 
csillogó, domború felület egyedi megjelenést bizto
sít. Rotációs változatait használják a bankjegykészí
tésben és a biztonsági nyomtatásban is. 

Festékdomborítás 
Ennél az eljárásnál először a nyomatot készítik el a 
megszokott módon magas- vagy ofszetnyomtatás
sal. A még nedves festékes nyomatot ezután gyan
taszerű (hőre lágyuló) porral vonják be, a felesleget 
(a nemnyomó területekről) eltávolítják. A nyomta
tott íveket hőnek teszik ki, amitől a hőre lágyuló 
gyanta a festékkel keveredve kemény, enyhén 
kidomborodó felületté áll össze. Az eredmény egy 
fényes felület, amely a rézdombornyomás hatását 
kelti, de kissé durvább és sokkal olcsóbb. Általában 
meghívók, névjegykártyák és levélpapírok készítésé
hez használják. 

Lentikuláris (lencsés) nyomtatás 
A „képváltós"-ként is ismert nyomatokon a két vagy 
több, vékony csíkokra bontott kép fölé műanyag opti
kai lencséket laminálnak, így a nyomat elforgatása 
mozgás benyomását eredményezi vagy térbeli hatást 
kelt. Az eljárás növekvő népszerűségnek örvend, 
különösképpen a reklámanyagok nyomtatásában. 
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Papír ós nyomdafesték 
A papír és a nyomdafes ték a nyomtatás két f ő a lapanyaga. Az egymást köve tő generá

ciók m i n d k e t t ő t fo l yamatosan f i n o m í t o t t á k és fe j lesz te t ték . A papí roknak, nyomdafes

tékeknek és nyomtatás i t echno lóg iáknak ma már o lyan nagyszámú komb inác ió jábó l 

vá loga tha tunk , hogy a meg fe le lő választás a megrende lő és a nyomdász számára egyre 

fon tosabb kérdés. 

Papír 
A nyomdai munkák leggyakoribb alapanyaga a papír. 
A munkák költségének zömét a papír teszi ki - néha 
akár a teljes költség felét is. A papírgyártás környeze
ti hatásai is jelentősek: a fa és a többi nyersanyag 
folyamatos megújítása, az eljárások nagy energia-
és más természetierőforrás-igénye, a hulladékkezelés 
vagy -semlegesítés és a használt papír megsemmisí
tése vagy újrahasznosítása mind megoldandó kérdés. 

A papír története 
Az ősi egyiptomiak a hasonló nevű növényből készí
tett papiruszra írtak, a papír szavunk is innen szárma
zik. A papiruszhasználat Kr. e. 3000 körül kezdődött. 
Európában kikészített borjú- vagy birkabőrből készült 
pergamenre írtak (mivel a papiruszsás a hidegebb 
északi tájakon nem terem meg). Kínában bambuszt 
és selymet használtak. Az összes említett nyersanyag 
drága volt, ez pedig gátat szabott az írott kommuni
káció fejlődésének. 

A papírgyártás egyik módszere, amely pamut
rongyot használt nyersanyagul, Kínában fejlődött ki; 
első említése egy 105-ben (Caj Lun kínai hivatalnok 
tollából) kelt leírásban található - bár úgy vélik, 
hogy már 200 évvel korábban is használhatták. 
Az eljárás csak lassan terjedt el más országokban. 
Spanyolországot például csak a XI., Olaszországot 
a XIII. században érte el. Angliában az első papír
malmot 1490-ben alapították, az Egyesült Államok
ban pedig 1690-ben. Magyarországon a papírkészí
tés kezdetei a XVI. századra tehetők. Az első hazai 
papírmalom már 1520-ban működött, Lőcsén. Még 
ha a papír olcsóbb is volt, mint az összes többi, 
korábban írásra használt anyag, az a tény, hogy kézi 

és nem gépi úton állították elő, drágává tette. Ez a 
helyzet csak a XIX. században változott meg a gőz
zel hajtott papírgyártó gépek feltalálásának, és a 
facsiszolatból nyert rostok felhasználásának köszön
hetően. Franciaországban Nicholas Louis Róbert 
szabadalmaztatta 1798-ban az első papírgyártó 
gépet, amit a Fourdrinier fivérek fejlesztettek tovább 
Angliában. A modern papírgyártó gépek máig 
ugyanazt az alaptechnológiát használják, amelyet 
a Fourdrinier-gép alkalmazott. 

Az olcsó és elérhető nyersanyagból (fából) készült 
papír bevezetése a tömegtermelésbe jelentős hatást 
gyakorolt az oktatásra, a tudományra és a kultúrára, 
s az írott és nyomtatott kommunikáció robbanás
szerű fejlődését eredményezte minden területen, 
szinte bárki számára hozzáférhetővé téve a könyve
ket, napilapokat és irodaszereket. A XIX. század 
folyamán rengeteget fejlődött a nyomtatás is; a rotá
ciós nyomógép és a gépesített szövegszedés mozdí
totta elő a legnagyobb mértékben a nyomtatott ter
mékek számának növekedését. 
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5.1 Papirusz 
Változatos textúrájú, kéz
zel előállított egyiptomi 
papiruszlap-
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Hogyan készül a papír? 
A papírkészítés az emberiség által ismert egyik legősibb technika, de a gyártás mai 
technológiáját már a fenntarthatóság, a környezet védelme és az erőforrások megújítá
sának szempontjai is befolyásolják. A papírkészítés módszere jelentős mértékben meg
határozza a nyomdai késztermékek minőségét. 
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Papírpép 
A papír alapvetően növényi (cellulóz-) rostokból áll, 
amelyekhez a késztermék fizikai jellemzőit, nyom
tathatóságát és esztétikai megjelenését meghatáro
zó különböző segédanyagokat kevernek. A rostok 
kiválasztása fontos tényező. A minőségi papírok 
- melyek közül sokat még ma is kézzel készítenek -
pamut-, len- és kenderrostokat tartalmazhatnak 
- csupa olyat, amiből az erős és tartós anyagok is 
készülnek. Ezek a nyersanyagok jó szakítószilárdsá
got és tartást biztosítanak. A szalma, a bambusznád 
és az eszpartófű további alapanyagok, amelyeket 
rostok előállítására használnak, és amelyek közül 
néhányból - alakjuk és rugalmatlanságuk következ
tében - gyengébb, de simább textúrájú, puhább, 
hajlékonyabb, kevéssé átlátszó lesz a papír. A minő
ségi könyvpapírok régebben rendszerint eszpartófű-
ből készültek, de ezt mára keményfával, eukalip
tusszal helyettesítik. A legtöbb papír (több mint 90%) 
ma facsiszolatból készül, nagyrészt puha tűlevelűek
ből, így erdei- vagy lucfenyőből. 

Kémiai pépkészítés 
A kémiai pépkészítés célja a nyúlós, gyantaszerű lig
nin és az egyéb ragadós anyagok kioldása, a fában 
lévő rostok kinyerése. Az első lépésben háncstalaní-
tott nyersfát apró (16x3 mm-es) darabokra vágják, 
majd ezeket magas hőmérsékletű és nagynyomású 
- a fa típusától és a lehetséges eljárástól függően 
különböző összetevőkből álló - pépesítő folyadék-
elegyben főzik. Az 1800-as évek végétől a cellulóz
gyártáshoz marószódát és nátrium-szulfidot hasz
náltak; a szulfitos pépesítő eljárás főként nátrium-, 
kalcium- vagy magnézium-szulfiton és kénessavon 

alapult, és gyakran alkalmazták alacsony gyantatar
talmú faanyagok esetén. A kinyert cellulózt tovább-
feldolgozás előtt mosták és fehérítették. 

Mechanikai pépkészítés - a facsiszolat 
A mechanikai vagy facsiszolat pépek különböznek 
a kémiai pépektől. A kémiai pépek lényegében 
elkülönített tiszta cellulózrostok, amelyekből a lig
nint és az egyéb kötőanyagokat már eltávolították. 
A rostok hossza ezekben a pépekben annak az 
anyagnak a rosthosszával egyezik, amelyből a pépet 
készítették. A mechanikai pépesítési eljárás során 
a rostkötegeket a háncstalanított fatönkökből egy 
durva felületű facsiszoló kő segítségével szinte 
„kitépik", ezért az teljes rostokat, roncsolt rostokat, 
lignint és különféle egyéb fakötőanyagokat is tartal
maz. A fatartalmú papírpépből készült papír puha, 
vastag, nedvszívó és átlátszatlan, de gyenge és 
öregszik, idővel törékennyé válik és elszíneződik -
különösen, ha napfény éri, ennek hatására ugyanis 
a lignin fokozatosan elbomlik. 

A különböző használatra szánt papírok különböző 
tulajdonságokkal kell rendelkezzenek. A fatartalmú 
papír számos olyan területen felhasználható, ahol az 
időtállóság nem követelmény. Az alkalmazási terüle
tek között ott van az újságpapír, a papír zsebkendő, 
a tapéta és a mázolatlan és mázolt nyomópapírok is. 

Más eljárások is léteznek, amelyek a mechanikai 
és a kémiai eljárást ötvözik. Ezeket az eljárásokat 
általános néven kémiai-mechanikai eljárásoknak 
nevezzük. 

116 



5.2 Svéd fenyőerdő 
Minden egyes, a papírgyár
tás számára kivágott fa 
helyett három másikat 
ültetnek. 

5.3 A munkedaisi Arctic Paper papírgyár 
Svédországban 

Fűrésztelep Hántoló 

5.5 Kémiai pépkészítés 
Hántolás után a faapríté-
kot vegyszerekkel főzik, 
hogy a lignint eltávolítsák, 
és csak cellulózrostok 
maradjanak vissza, amit 
mosnak és fehérítenek. 

5.4 Mechanikai pépkészítés 
A farönkökről eltávolítják 
a kérget, majd kisebb 
rönkökre vágják, mielőtt 
rostokká őrölnék. 

Facsiszoló gép 

Hígító tank 

Hántoló 
esztelep /v- / 

CeNutózfőző Levegőztetö-
tartály 

Fehérítőtorony 
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Újrahasznosított papír 
Az újrahasznosított papír - rövidebb nevén újrapa-
pír - felhasználás utáni papírhulladékból vagy a fel
használóig el sem jutott hulladékból (általában ez 
a „tisztább" hulladék: nyomdai eselék, papírgyári 
hulladék stb.) nyert rostokat tartalmaz. A környezet
védelmi és gazdasági szempontok hatására az elmúlt 
években jelentősen megnőtt az újrapapír mennyisé
ge, és várható, hogy a jövőben ez még tovább nő. 
Környezeti előnyöket jelent, hogy a hulladékpapír 
újrahasznosul, és nem szeméttelepekre vagy égető
müvekbe kerül, a hulladékpapír-felhasználás pedig 
csökkenti a papírkészítéshez igénybe vett fák szá
mát, ráadásul az energia- és vízfelhasználás is kisebb, 
mint a fapép készítésekor. 

Ma már mind az USA, mind az Egyesült Királyság 
hulladékpapírból fedezi rostfelhasználása jelentős 
részét. Az USA-ban a rostmennyiség harmada szár
mazik hulladékpapírból, és a papírhulladék közel 
fele kerül újrahasznosításra. Az Egyesült Királyság
ban a papírgyártásban használt rostok kétharmada 
papírhulladékból származik. A hagyományos papír
gyártó országok, így a skandináv országok, sokkal 

5.6 A hulladékpapír 
újrahasznosítás előtti 
szétválogatása 
Az újrahasznosítás egysze
rű eljárás, de az emberek 
együttműködését igényli, 
hogy a papír visszakerüljön 
a gyártási láncba, és ne a 
szemétégetőkben végezze. 
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kevesebb papírt hasznosítanak újra, mivel kisebb 
népességük kevesebb papírhulladékot termel, és 
fenntartható erdőségeik vannak. 

A hulladékpapírból előállított papírpéphez a papírt 
vízzel szétfoszlatják, tisztítják, majd a színezőanyago
kat eltávolítják. Ezután fehérítik, hogy szebb papírszínt 
kapjanak. A rostokat ezután farostokkal keverhetik, 
vagy újrapapír esetén önmagában is használhatják. 
A szűz péppel elegyítés hatására nő a papír szilárdsá
ga és a fehérsége - a papírhulladékból származó ros
tok rövidebbek, mint a szűz rostok, és a kezeletlen, 
nagy arányban újrahasznosított papír fáradtnak és 
szürkének látszik a benne maradt festéktől. 

Az újságnyomó papír, mivel napilapokhoz hasz
nálják, gyakran 100%-ban újrapapír. Sok nyomdater
mékhez használnak 100%-nál kisebb újrahasznosí
tott tartalommal rendelkező papírokat, de ezek nem 
lesznek ragyogóan fehérek, emellett a mázolatlan 
papírok nedvszívó képessége is nagyobb a szűz ros
tokból készültekénél. A nyomtatás során külön 
figyelmet kell fordítani ezekre az eltérésekre, de álta
lában az újrapapírok minősége is folyamatosan javul. 
A gyengébb minőség ellenére környezetvédelmi 
megfontolásokból számos vállalat és szervezet köte
lezte el magát az újrapapírok mellett. A nyomtatott 
terméken egyre gyakrabban olvashatjuk az „újra
hasznosított papírból készült" szöveget. 

Kézzel merített papír 
A papírok egy elenyésző része ma is kézi készítésű -
ezeket főleg olyan igényes, egyedi megjelenésű nyom
tatott termékeknél használják, mint a levélpapír, a kor
látozott példányszámú könyvek vagy a művészi papí
rok, amelyeknél fontos a rostok véletlenszerű elrende
ződése (különösen vízfestmények esetén). 

Az eljárás nagyon lassú és költséges, mivel min
den ívet kézzel kell legyártani. A pépet, amelyet 
általában pamutrongyból állítanak elő, kis, keverő-
szerkezettel ellátott kádba töltik. A kádba sűrű szö
vetű, keretre erősített szitát (merítőkeretet) meríte
nek. A papírkészítő kiemeli a keretet, és óvatosan 
rázogatja, míg a víz lecsurog, és csak a rostos anyag 
marad vissza; ezt azután filclapokon kipréselve és 
felfüggesztve, meleg levegővel szárítják. 

Gyakori, hogy az ívek rojtos szélét nem vágják le, 
vagy hogy a papír vízjelet is tartalmaz. Ezt a drótszi

tából kiemelkedő mintázat segítségével érik el, ami
től a papíron egyes területek átlátszóbbak lesznek. 
A szita síkjából kiemelkedő vízszintes vagy függőle
ges vonalakkal „bordázott" papír is létrehozható. 

Merített papír 
A kézzel mentettet utánzó, minőségi papírfajta, ame
lyet rendszerint pamutrongypépből állítanak elő, egy 
forgó hengerre erősített, ívelt merítökeret segítségével 

Kiemelkedő koronák 

Keret 

Drótszita 

5,7 Merítökeret a kézi 
papírgyártáshoz 
A merítőkeretet a papír
pépet tartalmazó kádba 
merítik. Ezután a keretet 
ide-oda rázogatják, hogy 
a víz lecsurogjon, és csak 
a rostok maradjanak vissza. 
A vízjel kiemelkedik, ezért 
felette a papír elvékonyo
dik és átlátszóbbá válik. 
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A pép feldolgozása 
A papír jellemzői nagymértékben változhatnak, nem
csak a pép fajtájától, de attól függően is, hogyan 
dolgozzák fel a rostokat a papírgyártás során. Egy 
átlagos rost 3,5 mm hosszú, és körülbelül 30-40 
mikron átmérőjű. A rostoknak van simább oldala 
és meglehetősen nagy szilárdságúak. 

Ha a papírmalom ugyanazon a helyszínen készíti 
a papírpépet és a papírt is (integrált malom), a 
pépet folyékony állapotban juttatják a papírkészítő 
gépbe. Amennyiben a pép és a papír külön malom
ban készül, a pépet előbb kiszárítják, és bálázott 
ívekben szállítják a papírmalomba. A papírmalomba 
érkezés után a bálákat az ún. hollandi kádakban -
vagy modernebb megfelelőiben, a kúpos malmok
ban - áztatják és darabolják, hogy a massza ismét 
folyékony alakot öltsön. A hollandi kád egy nagy 
hengeres fémtartály, amelyben a péplapokat kések 
segítségével összetörik, és vízben oszlatják el. 

A masszát ezután olyan állapotba kell hozni, hogy 
a kívánt tulajdonságokkal rendelkező papírt lehessen 
belőle készíteni. Ennek eléréséhez az elemi rostok 
nedvszívóképességének, szilárdságának vagy rugal
masságának a növelésére lehet szükség. Ehhez a 
pépet tovább finomítják, kúpos őrlőkön - amely 
egy külső házban forgó, pengékkel ellátott kúp -
vagy foszlatókon engedik át a rostos szuszpenziót. 
A rostos szuszpenzió állagának, az átbocsájtás 

sebességének és a házon belül a kúp nyomásának 
a kontrollálásával, a rostok dörzsölésével, zúzásával, 
nyírásával, lágyításával és fibrillációjával úgy lehet 
alakítani a rostokat, hogy a pép papírok széles válasz
tékának a gyártásához legyen megfelelő. A papír
készítésnek ez a kulcseljárása, amely befolyásolja 
a papír szilárdsági jellemzőit, az ívek fajsúlyát, a sza
kítószilárdságot, a tépésállóságot, a hajtogatási jel
lemzőket, a lapképzést, az átlátszatlanságot, az alak
tartóságot, a porozitást és az olajállóságot. 

A finomítást megelőzően vagy közvetlenül azután 
különböző adalékokat kevernek a rostos papírpép
hez. Ezek tartalmazhatnak titán-dioxidot, agyagot, 
kalcium-karbonátot és egyéb töltőanyagokat az 
átlátszatlanság, fehérség, simaság és fényesség 
beállítására; enyvet az olaj- és vízfelvevő képesség 
kontrollálására; valamint habosodásgátló és lapkép
zést segítő vegyszereket. A pépet körülbelül két-
három százalékos sűrűségűre finomítják, mielőtt 
tovább hígítanák, és a papírgyártó gépbe engednék, 
ahol pigmentet vagy színezőanyagot adnak hozzá. 
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5.8 Bálázott papírpépívek 
egy cellulózgyárból 

5.9 Papírgyártás 
A Fourdrinier-eljárás során 
a papírpépet a fe l fu tó 
szekrényből (1) a drótból 
készült szitára (2) adagol
ják. A szita szélén szélhatá
rolók (3) biztosítják, hogy 
a papírpép ne csússzon le 
a szita szalagjáról. A gép 
présszakaszában a vízjel
nyomóhenger (eguttör) (4) 
segíti a pép lappá alakulá
sát. A szállítószalagokkal 
(5, 6 és 7) továbbí to t t 
papírt hengerekkel (8, 9 
és 10) préselik a fölösleges 

nedvesség eltávolítására. 
A papír ezután a szállító
szalagokon a szárítóhoz 
kerül, ahol alsó és felső 
nemezszalagok (11 és 12) 
közöt t halad át. A neme
zek szárítása úgy tör tén ik , 
hogy számos nemezszárító
hengeren (13) vezetik át 
őket. A gép kalanderező 
részében a most már 
száraz papírt egy kalander
sorra (14) vezetik, amelyen 
a papír simítással megfele
lően egyenletes felületet 
nyer. A papír ezután a te

kercselődobra kerül (15). 
Amikor a dob megtelt , 
a gép a papírt egy újabb 
dobra továbbít ja (16). 
A tekercset ezután leteker
cselik, és görgőkön át egy 
újabb tekercselődobra 
vezetik, amelynek során 
eltávolít ják a hibás része
ket, esetleg újból nedvesí
t ik vagy simítják a papírt. 
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5.10 Papírgyártó gép 
A munkedalsi Arctic Paper 
cég papírgyártó gépének 
szárítóegysége Svédország
ban. A még nedves papír
tekercset nagynyomású 
gőzzel fűtött, fém szárító
hengerek felületén vezetik 
keresztül. 

5.11 Felületfényezés 
A kalanderező henger fé
nyes felületet ad a papírnak 
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A papírgyártó gép 
A papírgyártó gépnek kell ebből az igen híg, vizes, 
rostos szuszpenzióból egy konzisztens rostszövedé
ket a papírlapot előállítania, amely egységes méret-, 
fizikai és vizuális jellemzőket mutat. A feladat nagy
ságának illusztrálásához vegyük tekintetbe, hogy 
egy rost mindössze 2-3 mm hosszú, 40 mikron átmé
rőjű, a vizes szuszpenzió, amelyet a gépbe adagol
nak, 0,3-1 százalékos szárazanyag-tartalmú; a papír
gyártó gép néha 6 méternél is szélesebb, több ezer 
tonnát nyom, és a papírt percenként 1000 méteres 
sebességgel állítja elő. 

A pépet az egyenletes adagolást és eloszlást biz
tosító felfutószekrény kifolyónyílásán át a papírgép 
ún. szitaszakaszára, folyamatosan mozgó dróthálóra 
(szita) adagolják. A kifolyónyílás beállítása, a papír
pép sűrűsége és a szitára adagolás sebessége együt
tesen szabályozza a papír felülettömegét és vastag
ságát. A szita oldalirányban is ide-oda mozog, hogy 
segítse a véletlenszerű rostelrendeződést. A víz a 
szita lyukain keresztül lefolyik, távozását a szita alatt 
forgó regiszterhengerek és vákuumos elszívószekré
nyek is segítik. A lapképzést javítja és a papírt vízjel
lel látja el a vízjelnyomóhenger (eguttőr) - ez egy 
szitával borított henger, amely a még csak részben 
kialakult papírlapon gördül végig. A vízjelnyomó
hengereken kidomborodások vannak, amelyek meg
nyomják a lapot, és világosabb-sötétebb területeket 
hoznak létre a lap sűrűségének megváltoztatása 
révén. A vízjelek a márkás papírok azonosítására 
vagy biztonsági elemként használhatók. 

A Fourdrinier-féle gyártási eljárás során a lap egyik 
oldala érintkezik a szitával. Ennek eredményekép
pen a szita finom lenyomata figyelhető meg a „szi
taoldalon" (a papír visszáján), és a papír tulajdonsá
gai is kissé eltérőek lehetnek a felső oldalétól. Az 
ikerszitás papírok ezt a tulajdonságot azzal küszö
bölik ki, hogy a lapformálás után közvetlenül két 
lapot rétegeinek egymásra, így a papír mindkét 
oldala egyformán alkalmas a nyomtatásra; a felső 
oldal (nemezoldal) simább lesz. 

A szitaszakasz végén a papírpép még mindig 
92-93% vizet tartalmaz, de már eléggé össze lett 
tömörítve ahhoz, hogy átvezethessék a présszakasz
ba, ahol nemezek között egy sor gránit- és gumi

hengerből összeállított sajtón vezetik át. A préselési 
szakaszban a papír víztartalma a „mángorló" műve
let következtében 60-70%-ra csökken, és a nedves 
lap felülete is simábbá válik. 

A maradék nedvesség eltávolításához a papírt 
több egymás után elhelyezett, gőzzel fűtött, nagy, 
fém szárítóhenger felületén vezetik át. Ezek lassan 
lecsökkentik a papír nedvességtartalmát, míg meg
érkezik a papírgyártó gép szárítószakaszának végé
re, ahol a legtöbb papírfajta már csak körülbelül 
négy-öt százalék nedvességet tartalmaz. A szárító
szakasz végén a tekercspapír áthaladhat egy enyve-
zőprésen és/vagy egyéb felületkezelést is kaphat, 
amellyel a lap végső jellemzőit szabályozhatják. 
Enyv (keményítőoldat formájában), zselatin vagy 
más felületi tömítőanyagok alkalmazhatók, amelyet 
rendszerint hengerrel visznek fel a lap mindkét 
oldalára - a felületkezelés okozta tömegnövek
mény csupán néhány gramm négyzetméterenként. 
Ez a külső enyvbevonat kiegészítése a korábban 
a papírpéphez hozzáadott enyvnek, az ún. „anyagá
ban enyvezésnek"; segít eltömíteni a felületi ritka 
rostokat, szabályozza a festékfelvevő képességet, 
csökkenti a tollal vagy festékkel érintkezés hatására 
jelentkező bolyhosodási hajlamot. A felületkezelés 
a lap egyéb tulajdonságait is befolyásolja, például 
a színét, simaságát vagy nedvesség-, illetve gőzát
eresztő képességét. 

A papír egy további hengercsoporton történő 
szárítása után „kalanderezhető" is (lásd 5.11-es ábra). 
A kalanderezés (simítás) a hengerek számától füg
gően különböző felületeket hozhat létre. Ezek a 
felületek simítatlan vagy velin, gépsimított és simí
tott (supercalendered) néven ismertek - az utóbbi 
a leginkább kalanderezett, mivel a rostokat ennél 
simítják és fényesítik a leghosszabb ideig. Végül a 
papírt hatalmas tekercsekre vágják; egy tekercs akár 
50 tonnás vagy annál is nehezebb lehet. 
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A papírgyártást követő eljárások 
A papír átalakítása esztétikus vagy védelmet nyújtó 
termékké általában néhány alapvető művelettel tör
ténik: mechanikai feldolgozással, bevonatok felvite
lével (papírnemesítés) vagy impregnálással. Bár ezek 
közül néhány müvelet a papírgyártó gépen is elvé
gezhető, nagy többségüket, mint másodlagos tech
nikát, a papír gyártását követően hajtják végre. 

Ezek az eljárások a nyomópapír tulajdonságainak 
javítására vagy merőben új termékek - például önát-
írók, öntapadók szilikonos hordozói vagy öntapadó 
papírok, fotópapírok, nyomásérzékeny termékek 
vagy hőpapírok - létrehozására irányulnak. 

A papírnemesítés legáltalánosabb formája, ami
kor a bevonat megtapadását segítő oldatban elosz
latott pigmenttartalmú mázat alkalmaznak. A bevo
natot egyenletesen viszik fel a tekercspapírra, rend
szerint valamilyen vizes elegyből, hengerek segítsé
gével. Egy rugalmas késsel oszlatják el, és ellenőrzik 
a felvitt réteg vastagságát, a kés nyomásának és 
állásszögének változtatásával. 

Mázolt művészi papírok készítésekor olyan bevo
natot alkalmaznak, amelyben gyakran az agyag az 
elsődleges összetevő. Minőségi papírok esetén álta
lában vastagabb bevonatra van szükség, ami két
szeri mázolással érhető el. Mázolás után a papír 
szuperkalanderezéses felületkezelése következhet, 
ami segít kialakítani a művészi papírokra jellemző 
igen fényes felületet. 

Ha a papírt tekercsnyomtatásra szánják, a papír
gépről lejövő, gyakran 6-8 méter széles óriásteker
cseket a nyomógép méreteinek megfelelő kisebb 
tekercsekre vágják, vagy pedig íveket készítenek 
belőle, és pontos méretre szabják, mielőtt nagycso
magként vagy rizsmaként becsomagolnák kereske
delmi árunak, illetve közvetlenül a megrendelőhöz 
szállítanák. 

5.12 Még „ropogós" 
Óriástekercsek a papír
gyártó gépről, mielőtt 
kisebb tekercsekre - és 
szükség szerint ívekre -
vágnák őket. 

5.13 Szálirány 
A szálirányt a papír gyár
tási iránya alakítja ki. 
A könyv- vagy újságki
adásban a hullámosodás 
elkerülése érdekében 
a szálirány a hajtással 
párhuzamos. A szálirány 
egy lap beszakításával 
ellenőrizhető - a szakadás 
szálirányban sokkal egyen
letesebb. 
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5.14 Tekercsek szétvágás 
után 
Óriástekercsből szétvágott 
tekercsek, készen a tekercs
nyomógépen történő fel
használásra, vagy hogy az 
íves nyomógépek számára 
ívekre vágják őket. 
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Papírtípusok 
Sokak számára ismerősek a különböző papír t ípusok, hiszen mindenki vásárolt már író

lapot vagy papí r t a lézer- vagy t in tasugaras nyomta tó ja számára. Tekintsük át, melyek 

a l eg fon tosabbak papír t ípusok, és mi alapján soro l juk ezeket k ü l ö n b ö z ő osztályokba! 
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Famentes papír (savmentes papír) 
A famentes papír 7-es pH értékű vagy annál lúgo
sabb kémhatású papír. Várható élettartama sokkal 
nagyobb, mint a magasabb savtartalmú papíroké, 
ezért például könyvekhez használatosak, vagy más 
olyan kiadványokhoz, amelyeket hosszú ideig szán
dékoznak megtartani. A fapépben természetes 
módon meglévő savtartalom semlegesítése érdeké
ben kezelésen esik át. Ha a papír nem savmentes, 
egy idő után megsárgul és tönkremegy. 

Újságnyomó papír 
Gépsimított, zömében mechanikus facsiszolatból és 
újrahasznosított rostokból készített papír, amelyet 
napilapok nyomtatásához és az utcán osztogatott 
szórólapokhoz használnak. Fény hatására gyorsan 
elszíneződik és törékennyé válik, a rostokban és 
azok körül lévő, a papírpépkészítés során el nem 
távolított szennyezőanyagai (lignin) következtében. 
Vastag újságnyomó papírt használnak például az 
olcsó kartonált könyvek esetén is. 

Javított újságnyomó papír 
Ezek a papírok nagy mennyiségű mechanikai úton elő
állított fapépet tartalmaznak, de emellett valamennyi 
kémait is, hogy erősebbek legyenek. A mechanikai 
úton előállított részt fehéríthetik. Szuperkalandere-
zéssel (SC) és gépi felületkezeléssel (gépi kalandere-
zéssel [MF] vagy gépi fényezéssel [MG]) sima felületű 
papír állítható elő. A WSOP-nak is nevezett (web 
sized offset printing - tekercses enyvezett ofszetnyo
mó) papírt a gyártási eljárás során enyvezik, miáltal 
az ofszetnyomtatáshoz alkalmasabb felületet kap. 
Ezeket a papírokat olcsóbb nyomtatványokhoz és 

magazinokhoz használják; 120 Ipi (48 l/cm) rácssűrű
ségig megfelelően nyomtatható. 

Famentes ofszetpapír 
Kicsit megtévesztő a név, mert a papír ennél is fapép-
ből készül, de kémiai és nem mechanikai eljárással. 
(Ahhoz, hogy egy papírt famentesnek nevezhessünk, 
legkevesebb 90%-nyi kémiai úton előállított fapépet 
kell tartalmaznia.) Erős lapok és nagy fehérség jellem
zi ezeket az általános nyomtatásra és írólapnak, iro
dai papírárunak, fénymásoláshoz és magazinokhoz 
használt papírokat. Ezek a papírfajták színesben is 
nyomtathatók, de rosszabb eredménnyel, mint 
mázolt társaik. Ebben a kategórában található a 
finom felületű „írópapír" (levélpapírként történő fel
használásra), és ennek valamivel kisebb négyzetmé
ter-tömegű változata, a „finom levélpapír". 

Kartonok és lemezek 
A kartonokat általában katalógusborítók és kar
tonált könyvfedelek készítéséhez használják, de 
vastagabb papírt igénylő reklámanyagokhoz, pél
dául prospektusokhoz, mappákhoz is gyakran 
alkalmazzák. Lehetnek mázolatlanok és egy, illet
ve mindkét oldalon mázoltak. A kartonok felület
tömege általában 180 g/m2-nél kezdődik. A vas
tagabb kartonok két vagy több réteg egymásra 
kasírozásával készülhetnek. A kartonált könyvbo
rítók vastagsága 200 g/m2-től akár 300 g/m2-ig 
terjedhet (a nagyobb és súlyosabb könyvek ese
tén). Súlyosabb kartonokat használnak a csoma
golóiparban is; a 400 g/m2-nál nehezebb lemeze
ket gyermekkönyvek borítójaként vagy a kemény
táblás könyvek bekötéséhez alkalmazzák. 
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Simítatlan (antik) 
Az elnevezés alatt általában vastag, természetétől 
fogva durva felületű, simítatlan velinpapírt értenek, 
hasonlót ahhoz, mint a kaladerezés nélküli, kézi 
merítésű papír. Általában a könyvgyártásban hasz
nálják. 

Bordázott papír 
Felületi struktúráján meglátszanak a bordázóhenge-
rek vonalai és a vízjelek. Ez a papír alkalmatlan az 
árnyalatos képek, illetve nagy összefüggő, egyszínű 
területeket vagy finom részleteket tartalmazó mun
kák nyomtatására. 

Gépsimított és simított papírok 
Bár mázolatlanok, gyakran használják fekete-fehér 
árnyalatos vagy színes kiadványok nyomtatásához. 
A felület simasága megfelelően nyomtatható felüle
tet biztosít finom vonalas illusztrációk és fotók rep
rodukálásához is. 

5.15 Papírtípusok 
A megfelelő papír kiválasz
tása a tervezői, kiadói és 
nyomdai munka egyik leg
szebb feladata. 



" 
Mázolt papírok 
A fényes műnyomó papír mindkét oldalán kaolinnal 
vagy krétával bevont, majd kalanderezett, amitől 
felülete nagyon sima és fényes lesz. Árnyalatos és 
színes nyomtatáshoz használatosak, minőségi 
magazinokat és reklámanyagokat készítenek belőle. 
Az olcsóbb mázolt papírok alappapírja facsiszolatot 
vagy újrahasznosított rostokat tartalmazhat. 

A matt és a selyemfényű mázolt papírt a műnyo
móhoz hasonló módon állítják elő, kaolinos mázo
lással vagy krétázással, de a kalanderezést csak a 
felület tömörítésére és nem fényezésre használják. 
Ennek eredményeképpen a felület ugyan matt meg
jelenésű, de még mindig képes a fekete-fehér árnya
latos és a négyszínnel nyomtatott képek jó vissza
adására, anélkül hogy a fényes felület csillogása 
zavarná a kiadvány szöveges részének olvashatósá
gát. Hasonló hatást el lehet érni hagyományos 
kalanderezéssel is, ha a henger mikroszkopikus 
kiemelkedéseket tartalmaz. 

Egyes, magazinokhoz és illusztrált könyvekhez 
(mint ez is) használt papírok bevonata vékonyabb, 
mint a műnyomóé vagy matt műnyomóé, de a papír 
az árnyalatos képeket ennek ellenére jó minőségben 
adja vissza. Ezeknél a papíroknál a még nedves 
mázanyagot egy vékony, rugalmas penge simítja el 
a felületen (blade-coated). 

A kromó papír eredetileg csak egyik felén (már 
létezik kétoldalas is) mázolt, és poszterekhez, proof-
készítéshez, valamint könyvborítók és címkék nyom
tatásához használt, kiváló minőségű papír. 

A magasfényű papírok a különösen fényes, tükrö
ződő felületüket annak köszönhetik, hogy a még 
nedves mázréteget egy krómozott felületű, tükörsi
ma forró szárítóhenger segítségével szárítják a papír 
felületére (cast coated). A magasfényű papírokat elő
szeretettel használják díszdobozok vagy prezentációs 
anyagok borítójához, illetve éves beszámolókhoz. 
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5.16 Újságnyomó papír 
Egyike a legismertebb 
papíroknak: jó nedvszívó, 
olcsó és könnyen újrahasz
nosítható. 

Műanyag papírok 
Ezek vagy teljesen műanyagból készülnek, vagy 
a hordozó papír van beborítva valamilyen műanyag 
vagy latexréteggel. Bár ezek a termékek drágák, 
ideálisak vízálló térképek, műhelyben használt 
kézikönyvek és kisgyermekeknek szóló könyvek 
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előállításához. Nagyon ellenállóak és moshatók. 
Speciális nyomtatási technológiát és nyomdafesté
ket igényelnek. 

Önátírós másolópapírok 
Az önátírós másolópapírokat mikrokapszulákból álló 
bevonattal látják el, amely az íróhegy vagy nyomtató
fej nyomása alatt elroncsolódik, és színtelen festék
oldatot bocsájt ki. A festék reakcióba lép az alatta 
lévő lap felületével, és elszíneződik, láthatóvá válik. 

Digitális nyomtatáshoz használt papírok 
A digitális nyomtatás fejlesztésének egyik célja, 
hogy a digitális nyomógépek képesek legyenek az 
ofszetnyomtatás teljes papírválasztékának nyomta
tésára, de jelenleg a digitális nyomógépek nagy 
részén csak speciális papírok használhatók. A digitá
lis nyomógépek nem hagyományos ofszetfestéket, 
hanem festékport használnak, amely hő hatására 
olvad rá a papírra. A műnyomó papírok problémát 
okozhatnak az elektrosztatikus nyomtatásnál, mert 
bevonatuk szigetelőanyagként viselkedik. A nedves
ségtartalom kritikus tényező a digitális nyomtatás 
számára. A speciális papírok (amelyeket gyakran a 
nyomógépgyártók szállítanak) műanyag hordozójú, 
kinézetre a műnyomóhoz hasonló papírok, de a 
bevonat okozta problémák nélkül. Ezek a papírok 
gyakran drágábbak is, mint az ofszetnyomtatásban 
használt megfelelőik. 

Különleges papírok 
Sokfajta speciális papírt gyártanak az alap papír
gyártási eljárás módosításával, papírpépkeverékek
kel, adalékanyagokkal vagy utánkezeléssel. Ezek 
között a papírok között található a bankjegypapír, 
a fotópapír, az elektromos kábelszigetelés, a külön
böző dekorációs bevonatok, biztonsági alkalmazá
sok, az öntapadó és bélyegpapírok. 

5.17 Fényes magazin
papírok 
A minőségi magazino
kat gyakran a papírtípus 
-fényes vagy mázolt mű
nyomó *- megjelölésével 
jellemzik. 

5.18 Fényes műanyag 
papírok 
Drága alapanyag, de ideá
lis a nagyobb igénybevé
telnek kitett termékek, 
például a gyerekkönyvek 
és a térképek számára. 
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Papírjellemzők 
A papír beszerzésekor nagy g o n d o t kell f o rd í tan i a minőség és mennyiség megha tá ro 

zására. Nyi lvánvaló, hogy am iko r a meg rende lő vásárolja a papír t , j ó e lőre egyez te tn ie 

kell a nyomdáva l , hogy a papír megfe le lő legyen a nyomta táshoz és a nyomta tás u tán i 

műve le tek során használni k ívánt berendezésekhez. A leg fon tosabb szempon toka t az 

a lább iakban fog la l j uk össze. 

Négyzetmétertömeg és rizsmasúly 
A papír „súlyára" vonatkozik (közismertebb, de 
helytelen megnevezése: grammsúly), a metrikus 
rendszert használó országokban gramm per négy
zetméterben (g/m2) adják meg - ez az egy négyzet
méternyi felületű papír tömege grammban kifejez
ve. Az Egyesült Államokban a papír súlyát valamely 
szabványméretű ívből vett egy rizsma (500 ív) 
súlyával jellemzik. Például egy könyvhöz használt 
papír súlyát megadhatják 60 fontban, ami ebben az 
esetben 500 ív szabványos, 25x38 hüvelyk méretű 
papírlap súlyát jelenti. A 218. oldalon található 
átszámítási táblázat lehetővé teszi a két rendszer 
számainak összehasonlításét. 

Méretek 
A metrikus rendszert használó országokban - így 
nálunk is - az ívek méretét és a tekercsszélességet is 
milliméterben adják meg. A kisebb munkákat az opti
mális papírkihasználás érdekében a szabványos papír
méretekhez és a nyomdagépekhez kell igazítani (a 
szabványos amerikai és metrikus papírméreteket lásd 
218. o.), ezért a legtöbb könyvet is a szabványos 
méretek valamelyikében állítják elő. (Lásd még a 
Függeléket a 214. oldaltól kezdve, és a Szószedetet.) 
A világviszonylatban is nagynak számító munkák -
így nagy példányszámú magazinok és könyvek - ese
tén a papírt gyárthatják kifejezetten a munka számá
ra, és az (a papírgyártó gép szélességétől függően) 
gyakorlatilag bármilyen széles lehet. 

Szálirány (íves papírok esetén) 
A papír száliránya a papírgyártó gépen alakul ki, 
amikor a rostok a szita haladásának irányába kezde

nek beállni. A szálirány a kötészet és a nyomtatás 
szempontjából is fontos. Kötött kiadványoknál a 
lapok könnyebben nyílnak, a könyv könnyebben 
kezelhető, ha a papír száliránya a gerinccel párhuza
mos, emellett a kötésen is kisebb a terhelés. A szál
iránnyal párhuzamos hajtogatásnál a papír a hajtás
nál kevésbé „törik ki" . A nyomtatásnál viszont elő-
nyösebb, ha a szálirány a nyomtatási irányra merőle
ges, mert így megelőzhető a nyomtatás következ
tében vagy nedvesség hatására előálló megnyúlás, 
és a színilleszkedés jobb lesz. 

A szálirány meghatározása 
Előfordul, hogy ez a két követelmény ütközik egymás
sal, és rendszerint a nyomtatási követelmények élvez
nek elsőbbséget. A szálirány megadásakor azt kell 
meghatározni, hogy az az ív hosszabbik vagy rövideb
bik oldalával legyen párhuzamos. A papírmegrendelés 
kitöltésekor a gyártási vagy száliránnyal megegyező 
méret kell legyen a második méret, és ezt alá kell 
húzni. Tekercsnyomtatásnál magától értetődő, hogy 
a szálirány a tekercspapír hosszirányával megegyező. 

Papírvastagság (volumen) 
A papír vastagsága főként a könyvgyártásban szá
mít fontos adatnak. A megfelelő papírvastagság 
eléréséhez nem feltétlenül szükséges a papír négy
zetmétertömegének (rizsmasúlyának) a növelése. 
Bizonyos papírok, például a simítatlan velinpapír, 
több „levegő" és töltőanyag hozzáadásával anélkül 
is vastagabbá tehető a gyártás során (volumenizált 
papír), hogy súlya szükségképpen növekedne. Ezért 
létezhetnek azonos súlyú és különböző vastagságú 
papírok. Az USA-ban a papírok vastagságának jel-
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lemzésére használt fogalom a „búik factor", amely 
az egy hüvelyket kitevő oldalak számával határozha
tó meg. Az erre vonatkozó kifejezés a PPI (pages per 
inch - lap/inch). A méterrendszert használó orszá
gokban - így hazánkban is - a volumenitással (bulk-
ing index) jellemzik a papírvastagságot, amely a 
mikronban megadott papírvastagság, és a g/m2-ben 
megadott négyzetmétertömeg hányadosa. 

Színárnyalat 
A papír színezete vagy árnyalata szintén fontos jel
lemzője. A papírgyárak saját házi szabványú színei
ket kínálják, saját kódok vagy megnevezések alatt 
(az árnyalatok a természetes színtől a kékesfehérig 
terjedhetnek). Ha valamilyen speciális színre van 
szükségünk, tanácsos a színegyeztetéshez nagymé
retű mintát kérni. Megjegyzendő, hogy egyes papí
rok metamerikusak, vagyis különböző megvilágítási 
körülmények között más és más a színük. Részben 
emiatt, a fehér árnyalatát a legnehezebb megadni és 
egyeztetni. 

Opacitás (átlátszatlanság) 
A vékonyabb papírok esetén az ív egyik oldalán lévő 
nyomat látszik a másik oldalon. Ez kisebb probléma 
olyan könyvek esetén, ahol az egyik oldal szövege 
fedésben van a másik oldalon lévővel, de a kis opa
citás gondot jelenthet a szabadabb elrendezésű szö
veget és illusztrációkat tartalmazó munkák esetén. 
A probléma kiszűrhető például papírminta nyomta
tásával. Az opacitás műszerrel mérhető, és ponto
san megadható; a legtöbb papír opacitása 90-95% 
közötti. 

Különleges előírások 
Az összes, csomagolásra, palettaméretre, elfogad
ható maximális súlyra, tekercscsomagolásra, szállítá
si feltételre, valamint szállítási dátumokra és időpon
tokra vonatkozó utasítást meg kell adni - röviden és 
világosan. 

Papírellenőrzés 
A papír minőségét a gyártás során ellenőrzik - ez 
a papír legtöbb jellemzőjére kiterjed, mint például 
papírvastagság, fehérség, négyzetmétertömeg, 
fényesség, nedvességtartalom, opacitás stb. 

5.19 Mikrométer 
A papírok és kartonok mik
ronban kifejezett vastagságá
nak a mérésére szolgál. 
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Lehetséges papírproblémák 
A papír folyamatosan kölcsönhatásban van környezetével, ami nyomtatási és feldolgo

zási problémákat jelenthet. Maga a gyártási eljárás is okozhat kisebb hiányosságokat, 

amelyek később feldolgozási problémákhoz vezethetnek. A következőkben ezek közül 

mutatunk be párat. 
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Hullámosodás 
A papírra jelentős hatással van a hőmérséklet és 
a légnedvesség változása. Talán a legfontosabb 
tényező a relatív légnedvesség, mivel ez önmagában 
is befolyásolja, hogy az ív sima marad-e vagy meg
nyúlik, rövidül, illetve hullámosodik. Ez jelentős 
hatással van a végtermékre, különösen, ha a nyom
tatási eljárás pontos színilleszkedést kíván. 

Ideális esetben a nyomógépterem hőmérsékle
te és páratartalma szabályozott, és megegyezik 
azon helyiségével, ahol a papírt kondicionálták. 
Ez biztosítja, hogy a papír nedvességtartalma 
állandó maradjon, és az ívek jellemzői időközben 
ne változzanak. 

Porzás, feltépődés 
A mázolt és mázolatlan papírok közös problémái 
a feltépődés és a porzás. Ezek rendszerint a papír
felület minőségével kapcsolatos problémák, ame
lyeket a felszínhez nem megfelelően kötődő rost
szálak vagy töltőanyag-darabkák (rossz minőségű 
papír, csiszolási por) okoznak. Feltépődés esetén 
ezeket az apró részeket a tapadós festék választja 
le a felületről. Végeredményként a nyomtatott 
felületen fehér foltok jelentkeznek. A modern 
papírgyártási technológia ezeket a problémákat 
minimálisra csökkentette. 

Négyszögletesség 
Nyilvánvaló, hogy jó eredményű nyomtatás csak úgy 
érhető el, ha a papír négyszögletes. A modern pre
cíziós vágási technológia nagyon pontos vágásra 
képes, a négyszögűségtől való eltérés ritka. 

Hosszabb oldal 
Rendszerint a könnyebb papíroknál (60 g/m2 vagy 
az alatt) jelentkező probléma, ami abban nyilvánul 
meg, hogy a papírtekercs egyik széle laza. Okozhat
ják a gyártás során a tekercs két széle közötti válto
zó profilok. Ez külön problémaként jelentkezhet, ha 
különböző tekercseket kell összevezetni többrészes 
nyomtatványok esetén. 

Papírvastagság csökkenése 
A papír vastagsága megváltozhat a nyomtatás 
során. Ez különösen laza szerkezetű, volumenizált 
könyvpapírokkal fordulhat elő, amelyeknél a nyom
tatáskor a papírt érő nyomóerő hatására az ívek 
vékonyabbak lesznek; vastagságuk öt százalékkal 
is csökkenhet. 

Festékledörzsölődés 
Matt műnyomó papírra nyomtatott illusztrált kiad
ványok esetén jelentkezhet, amikor a papír matt, 
mázolt felülete a szemben lévő oldal festékét 
dörzsöli. Előfordulhat akár a nyomtatás, akár a 
nyomtatás utáni kötészeti műveletek (különösen 
hajtogatás) során. Kiküszöbölhető speciális összeté
telű festékek használatával, hosszabb száradási idő
vel és a képek helyén lakkréteg felvitelével. Az is 
segíthet, ha a nyomtatott íveket kisebb ívoszlopok-
ba rakják ki, így csökken a rájuk nehezedő nyomás 
és ezzel együtt a dörzsölődés veszélye. 
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Kötészeti problémák 
Mint már korábban említettük, gyakran más az 
optimális szálirány a nyomdász és más a könyvkötő 
számára. Érdemes megjegyezni, hogy bizonyos for
mátumok esetén a szálirány komoly kötészeti prob
lémák forrása lehet. Talán a legjobb példa erre a 
nehéz műnyomó papír használata nagy, fekvő for
mátum esetén. A rossz szálirány (a hosszabbik oldal
lal párhumazosan) a gerincnek óriási megterhelést 
okoz, és legyen a könyv bármilyen jól kötve, a kötés 
idővel töredezni kezd. Az oldalak elkezdenek hullá-
mosodni, és meggörbülnek a kötés után. 

5.20 Az öregedés jelei 
A többinél nagyobb savtartal
mú papírok gyorsabban meg
sárgulhatnak - ez probléma 
lehet a kiadók számára, ami
kor könyveiket hosszabb 
ideig raktárban tárolják. 
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A papír és a környezet 
A papírgyártással kapcsolatos környezetvédelmi szempontoknak egyre nagyobb figyel
met szentelnek, az iparág egyre több szereplője törekszik kötelezettségei teljesítésére, 
mind a törvényi előírások betartása, mind a környezetbarát eljárások kidolgozása tekin
tetében. 
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Megújuló erdők 
Mind a környezet, mind a papírgyárak érdeke, hogy 
a papírgyártáshoz használt fákat pótolják. Sok erdő
ben, amelyet a papírgyáraknak telepítettek, két vagy 
három fát ültetnek minden kivágott példány helyett. 
Nem szabad összekevernünk a papírgyártáshoz kivá
gott fák kérdését a trópusi esőerdőkben végzett pusz
títással, ahol a fákat nem pótolják; vagy azzal a rom
bolással, amit a tarvágás jelent, kiirtva a növényzetet, 
tönkretéve az állatok természetes életterét, talajeróziót 
és az élővizek eliszaposodását okozva. A papírgyártás
hoz használt fa sokkal inkább termés, ahogyan a búza 
is, amelyet aratás után ismét elvetnek. Emellett a papír
gyártásban felhasznált faanyag jelentős hányada 
a fának abból a részéből származik, amelyet a bútor
gyártás és az építőipar már nem tud felhasználni. 

Az elmúlt években két szervezet jött létre abból a 
célból, hogy előmozdítsák a világ erdeinek felelősség
teljes kezelését: a Forest Stewardship Council (Felelős 
Erdőgazdálkodás Tanácsa - FSC), és a Programme for 
Endorsement of Forest Certification schemes (Erdő
tanúsítási Rendszereket Jóváhagyó Program - PEFC). 
Mindkét szervezet olyan cégek munkáját hitelesíti, 
akik tanúsítani tudják, hogy az általuk használt ter
mékek felelős és fenntartható erdőgazdálkodás ered
ményei. Ez azt is jelenti, hogy a fakitermelés nem vág 
ki régi telepítésű fákat. Mindez egy „felügyeleti lánc" 
elismerésével történik, amelyben az összes, az adott 
nyomtatott termék előállításában részt vevő szereplő 
hiteles - az erdőtulajdonos vagy -fenntartó, a cellu
lózgyár, a papírgyár, a nyomda és a kiadó. így a vég
felhasználó is tudhatja, hogy az összes érintett részt
vevő bizonyítani képes, hogy az általa használt fa 
megújuló és megfelelően kezelt erdőből származik. 

Az FSC előírásai szigorúbbak, mint a PEFC-é, ezért 
kevesebb az FSC-tanúsítású erdő, mint a PEFC-tanú-
sítással rendelkező, de az FSC-hitelesítések száma 
is egyre nő. Ennél fogva környezetvédelmi szempon
tokból biztonságosabb az FSC-papírok használata, 
de előfordulhat, hogy nincs az adott munka minő
ségi követelményeinek vagy költségvetésének meg
felelő FSC-papír- ilyenkor rendszerint PEFC-papírral 
helyettesíthető. Az FSC-papírok használatát olyan 
szervezetek támogatják, mint a Friends of the Earth, 
a Green Press Initiative az USA-ban és Kanadában, 
a Rainforest Alliance, a Sierra Club, a Greenpeace 
és a World Wildlife Fund. A hitelesített gyártók 
nyomdatermékei az FSC vagy a PEFC emblémájával 
lehetnek megjelölve. Egyre több nagyvállalat és kor
mány írja elő a fenntartható erdőkből származó 
papír használatát. 
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Újrahasznosítás 
Az újrahasznosítás nagymértékben csökkentette a fel
használt szűz fapép mennyiségét és egyben jó felve
vőpiacot jelent a papírhulladék számára, amelyet 
egyébként szemétként eldobnánk vagy elégetnénk. 

Energiatakarékosság 
A papírgyárak hatalmas mennyiségű energiát hasz
nálnak fel; manapság jelentős erőfeszítéseket tesz
nek a felhasznált energia csökkentésére - egyrészt 
a környezet védelme, másrészt saját költségeik 
csökkentése érdekében. A napjainkban használt 
alternatív energiatermelési módszerek között ott 
szerepel a biogáz és a szélenergia. 

Víztakarékosság 
A papírgyártás óriási mennyiségű víz felhasználásá
val jár. Sok papírgyár a vizet zárt rendszerben újra
hasznosítja. 

Környezetszennyezés 
A múltban a papírgyártás során mérgező mellékter
mékek is keletkezhettek, ilyenek voltak, például, a 
fehérítőszerek használatából származó anyagok; az 
egyik, az emberre és környezetre nézve legkárosabb 
anyag a dioxin. A levegőbe kiengedve vagy az élővi
zekbe eresztve már kis mennyiségű dioxin is környe
zeti károkat és egészségkárosodást - így rákot is -
okozhat. A papírpép legnagyobb része ma már klór
mentes vagy részben klórmentes fehérítési eljárással 
készül. A klór alternatívája a hidrogén-peroxidos és 
az ózonos fehérítés. A két fő eljárás a szűz papír
pépek esetén használt TCF (Totally Chlorine Free -
teljesen klórmentes), valamint a szűz és újrahaszno
sított rostok keveréke esetén használt ECF (Elemen-
tally Chlorine Free - elemiklór-mentes). 

5.22 Svédországi 
fakitermelés (balra) 

5.23 Eukaliptusz ültetése 
Brazíliában (jobbra) 

5.21 Az FSC weboldala 
(balra) 
A végterméken szereplő 
FSC-embléma azt jelzi, 
hogy a termékhez felhasz
nált papír hitelesített, 
fenntartható erdőből szár
mazik. 



Festék és toner 
Habár a leg több nyomdai munka költségének legfőbb té te le a papír, a festékköltség is 

jelentős lehet. M inden egyes nyomtatási eljárás k i fe jezet ten a számára k ia lakí tot t nyomda

festéket igényl i , sőt még az egyes eljárásokon belül is e lő fordu lnak eltérések a festékössze

té te lben, a konkré t nyomtatási fe ladat tó l , a nyomathordozó tó l , a szárítási követelmények

tő l , a fényál lóságtól (napfénynek k i te t t poszterek esetén) és a mérgezőanyag- tar ta lomtó l 

f üggően (élelmiszer-csomagolóanyag nyomtatása esetén). Egyes nyomdafestékek fo lyéko

nyak (mélynyomtatás, f lexonyomtatás), mások pasztaszerűek (ofszetnyomtatás). 

A XV. században, amikor Gutenberg először nyom
tatott mozgatható betűről, az általa használt festék 
lenmagolaj, gyanta, szappan és lámpakorom felfor
ralt elegye volt. A modern festékek a következő 
összetevőkből állnak: 

• Pigment (nem oldható) vagy színezék (oldat for
májában) - ez adja a festék színét. 

• Kötőanyagok - a pigmentek rögzítéséről gon
doskodnak. 

• Folyadékok - többnyire olajszármazékok; 
a festék folyékonnyá tételéhez szükségesek, 
hogy nyomtatásnál a festékezőhengerekre és 
gumikendőre felvihetők, illetve onnan levehetők 
legyenek. A kötőanyagokkal együtt ezek alkot
ják azt a közeget, amely a nyomdafestéket a 
papírra (vagy más nyomtatott felületre) szállítja. 

• Adalékanyagok - a megfelelő nyomtatási 
sebesség és száradás biztosítására szolgálnak. 

A legtöbb festék a fenti alkotók összekeverésével, 
majd egy háromhengeres malomban történő őrlé
sével készül. Ez az összetevőket addig aprítja, disz-
pergálja, amíg a festék állaga sima nem lesz. 

A nyomdafesték szárítása 
A festék szárításának öt módszere lehet: elpárologta-
tás, kémiai kezelés, hőkezelés, beivódás és oxidáció. 

Az elpárologtatás akkor használatos, ha a festék 
folyékony oldószert vagy vizet tartalmaz. Az elpárolog
tatás a szárítás gyors és hatékony módszere; a mély
nyomtatásban és a flexonyomtatásban használják. 

A kémiai kezelés a festékben lévő pigmentmoleku
lák megkötésével - így megszilárdításával - „szárít". 
A megszilárdítási folyamat elindítása közvetlenül 
a nyomtatás előtt, katalizátor hozzáadásával történik. 
Egy hasonló módszer ultraibolya vagy infravörös 
sugárzás alkalmazása a festék „kezelésére". Az UV-
vagy infraszárító egy külön egység a nyomógépen. 
Az ezzel a módszerrel szárított munka nyomtatás 
utáni műveletei azonnal megkezdődhetnek, míg a 
legtöbb ofszetnyomtatással készült és más módszer
rel szárított munkával néhány órát még várni kell. 

A hőkezelést alkalmazó tekercsofszet nyomógépek 
gáz vagy elektromos szárítókemencével rendelkez
nek, amely megszárítja a festék oldószerét. 

A beivódást olyan papír és karton esetén alkalmaz
zák, amelynek felülete képes a nyomdafestéket ita
táshoz hasonlóan magába szívni. Nem szívóképes 
anyagok - műanyag vagy fém - esetén nem alkal
mazható. 

Az oxidáció olyan szárítási módszer, amelynél az 
összetevők a levegőből oxigént kötnek meg. Ettől 
a festékmolekulák térhálósodnak, és a festékfilm 
lassanként megszilárdul. Lassú eljárás, ezért az elpá
rologtatásos módszerrel együtt használják. 
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5.24 Háromhengeres 
festékdiszpergáló gép 
(jobbra) 
Festékdiszpergáló gép, 
amely az összetevőket 
a megfelelő állag eléréséig 
keveri. 
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5.25 Festék a hengereken 
(balra) 
Sok különböző festéktípus 
létezik; némelyik magas 
„zsírtartalma" miatt leper
geti a vizet - ezen alapul 
az ofszetnyomtatás műkö
dési elve. 
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5.26 Készen kapható 
Pantone-festékek 
A Pantone színazonosító 
rendszer ipari szabvány. 

5.27 Festékkeverés 
Az egyedi színeket a nyom
dász kézzel is kikeverheti 
az ügyféltől kapott szín
minta alapján. 
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A nyomdafesték kiválasztása 
A papírral ellentétben a nyomdafesték típusát általá
ban nem a megrendelő, hanem a nyomda választja 
ki a használni kívánt nyomtatási eljárás, a nyomó
gép, a papír, és az egyéb speciális nyomtatás utáni 
müveletek - például lakkozás vagy fóliázás - figye
lembevételével. 

A négyszínnyomó festékek általában országos, 
bár egyre inkább nemzetközi szabvány szerint készül
nek, így ugyanazt az eredményt nyújtják a nyomta
tás helyszínétől függetlenül. Négyszínnyomó festékek 
használata esetén a nyomdai előkészítő műveleteket 
(pl. színre bontás) a szabványos festékszíneknek 
megfelelően kell elvégezni. 

Az egyedi színeket a nyomdász ugyan kézzel is 
kikeverheti a kapott színminta alapján, de ha lehető
ség van rá, a direkt színeket célszerű a Pantone 
Matching System (PMS) segítségével megadni. Ez 
a Pantone cég szabadalmaztatott rendszere, amely
nek hivatkozási számokkal ellátott szín minta könyve 
van mind a mázolt, mind a mázolatlan papírokon 
létrehozható színek számára. Az egyes színek készen 
is kaphatók, illetve pontos utasítások szerint ki is 
keverhetők. A rendszer lehetővé teszi a direkt színek 
sokkal pontosabb egyeztetését és reprodukálását. 

A fémfestékek finom fémport - alumíniumot, 
rezet vagy bronzot - tartalmaznak, így arany vagy 
ezüst hatást keltenek, esetleg fémesen csillogó 
kékeket, vörösöket, zöldeket stb. biztosítanak. 

Digitális nyomtatás 
A digitális nyomtatás egyes fajtái festék helyett to
riért használnak (pl. xerográfia). A tonerek lehetnek 
szárazak és folyékonyak, és olyan pigmenteket és 
részecskéket tartalmaznak, amelyek elektrosztatiku
sán feltölthetők vagy mágnesezhetők. A fejlesztések 
egyik célja, hogy a tonerek helyett alkalmazhatók 
legyenek a festékek, ami csökkenteni fogja az eljárás 
kellékanyagokból adódó költségeit. A tintasugaras 
nyomtatásban használt festék oldószeres. 

A nyomdafesték és a környezetvédelem 
A festékeket ma mér környezetre gyakorolt hatásuk 
figyelembevételével gyártják. Ebben benne van a 
megújítható források - növényi olajok vagy szója -
alkalmazása ásványi olajok helyett, és a flexonyom-
tatásban vagy mélynyomtatásban használt oldósze
res festékek helyett vizes festékek alkalmazása, 
hogy ezáltal is csökkenjen a környezet terhelése. 
Az ofszetnyomtatásban az alkoholmentes nedvesí
téshez vagy a szárazofszet nyomtatáshoz is megfe
lelő összetételű, speciális festékekre van szükség. 
A visszamaradt nyomdafesték (festékiszap) veszélyes 
hulladék, amit általában elégetnek, de ma már 
egyre inkább kezdik visszanyerni, az újrahasznosí
tott festékekben való felhasználásra. 

5.28 Tintasugaras 
nyomtatópatronok 
Az inkább otthoni, mint 
professzionális nyomtatás
ban használt tintasugaras 
nyomtatók patronjai egy 
látszólag olcsó eszköz fő 
rejtett költségét jelenthetik. 
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Nyomtatás utáni műveletek 
A nyomtatás után i kötészet i műveletek eredménye egyaránt lehet egy cél jának megfe le

lő, prakt ikus kiadvány, vagy egy nehezen kezelhető te rmék, amely hamarabb tönk re 

megy, m in t amennyi időre szánták. A megrendelőnek, a nyomdásznak és a könyvkö tőnek 

jó l együ t t kell működn iük ahhoz, hogy munká juk meghozza gyümölcsét. Bár a leg több 

nyomda rendelkezik kötészet te l , a speciális műve le teket á l ta lában kü lön kötészetben kell 

e lvégeztetn i . A leg több , könyvet is e lőál l í tó nyomdáná l az összes f ő fe lada to t egy helyen 

végzik el. 

Makettek 
Hacsak nem egy rendszeresen, változatlan formá
ban gyártott termékről van szó, célszerű a munká
hoz is használt papírból makettet készíteni. A makett 
segít a megrendelőnek a papírvastagság, a papírtí
pus és a kötészeti megoldás jóváhagyásában. Ha 
a terméknek gerince van (pl. könyv vagy magazin), 
a makettből a tervező is láthatja a gerincvastagsá
got, amivel majd számolnia kell a védőborító/fedél 
tervezésekor. 

Vágás 
A legtöbb nyomtatott terméket a gyártás valamelyik 
fázisában vágni kell, akár nyomtatás előtt, hogy 
a papír a nyomógépnek megfelelő méretű legyen, 
akár a nyomtatás után - hajtogatás előtt vagy 
kötés, illetve fűzés után - , hogy a széle hibátlan 
legyen. A vágás ívvágó gépen történik, amely egy 
nagy acél vágóasztalból, egy, a papír pontos pozi
cionálására szolgáló mozgatható acéllapból, az ún. 
hátsó illesztékből, egy, a papírt a vágás helyén rög
zítő leszorító présgerendából és egy nagyon éles, 
elektromosan vezérelt késből áll. Bár az ívvágó 
gépek lényegében nagyon egyszerű berendezések, 
bonyolult kiegészítőkkel is rendelkezhetnek, például 
fotocellás vagy lézersugaras védőberendezéssel, 
amely megakadályozza a kés mozgatását, amíg a 
kezelő keze a vágási területen van. A legtöbb mai 
vágógép számítógépes vezérlésű. Ebben az esetben 
a program a hátsó illesztéket automatikusan állítja 
a következő vágáshoz szükséges pozícióba, ami 
jelentős időmegtakarítással járhat, amikor bonyolult 
vágássorozatot kell végrehajtani. A program ismét
lődő munkák esetére eltárolható. A légpárnás vágó

asztal sűrített levegővel működik, ami lehetővé teszi 
a nyomtatott munkák megfelelő pozícióba „lebeg
tetését", kiküszöbölve a nehéz papírkötegek kézi 
emelgetését. A munka így gyorsabbá és a kezelő 
számára biztonságosabbá válik. 

Bígelés, riccelés és perforálás 
A bígelés a kartonok és a vastagabb papírfajták 
meghajtását segíti elő, a riccelés pl. öntapadó matri
cák hordozóról történő leválasztását könnyíti meg, 
a perforálás során keletkező lyuksor pedig a perfo
rált rész leválasztását vagy kitépését teszi lehetővé. 
Ofszetnyomtatás esetén a perforálóléniák a henger 
kerülete mentén vagy a hengeren keresztben rögzít
hetők; a bígelő/riccelőtárcsák a nyomómű és a kira-
kómű közé iktathatok; de a bígelés és a riccelés vég
rehajtható külön gépen is. Ugyanígy végezheti külön 
gép a perforálást is. A bígelés, riccelés, illetve perfo
rálás a stancolással (lásd 152. o.) együtt is végrehajt
ható, és a legtöbb hajtogatógépen is kivitelezhető. 

Dürer Nyomda Kft., Gyula 
www.durer.hu $ durer@durer.hu 
Tel: 66/466-844 + Fax: 66/463-105 

6.1 Polar 92 XT ívvágó gép 
Nagyméretű ívek nyomta
tás előtti, illetve utáni 
vágására szolgál. A nyom
tatott termékek méretre 
vágására is használják. 
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6.2 Könyvmakettek 
A kiadók gyakran kérnek 
maketteket" a tervezett 
könyvekből, hogy még 
nyomtatás előtt ellenőriz
ni tudják, milyen lesz a 
kiadvány méretre, kötésre, 
kinézetre és fogásra. 
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Hajtogatás 
A tekercsnyomógépek rendszerint képesek a 8, 16 vagy 32 oldalas ívek nyomtatást 

követő hajtogatására. Az íves nyomógépeknél azonban nyomtatás után az íveket 

különálló hajtogatógépen kell hajtogatni. Az egyik oldalon berakják a sima íveket, 

a gép pedig a kilövési sémának megfelelően hajtogatott íveket adja ki a másik oldalon. 

A legtöbb hajtogatógép 10 000 vagy még több ívet dolgoz fel egy óra alatt. 
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A hajtogatógépek az íveket késes vagy táskás haj-
togatóval (6.3. és 6.4. ábra), vagy a kettő kombiná
ciójával hajtogatják meg - a legmodernebb nagy 
sebességű hajtógatógépek a táskás rendszert hasz
nálják. A brosúrákat többféle módon lehet hajto
gatni - például egyszeres (6.6. ábra) vagy leporelló-
hajtással (6.7. ábra). 

Ideális esetben a könyvek, magazinok és füzetek 
íveit a gerinccel párhuzamosan futó szálirányban haj
togatják, így az oldalak sokkal könnyebben nyitha
tók, és a keresztirányú hullámosodésnak is kisebb a 
kockázata. Esetenként azonban, a papír nyomtatás 
közbeni megnyúlását elkerülendő, a szálirány ettől 
eltérő kell legyen - ez különösen négyszínnyomtatás
sal készült munkáknál fordulhat elő. A papír szálirá
nyát tehát több szempont figyelembevételével kell 
megtervezni. 

A nagyobb hajtogatógépek egy nyomtatott ívből 
egynél több hajtogatott egységet is el tudnak készí
teni, és kettős produkciók esetén gyakori, hogy 
kihasználják ezt a kettős hajtogatási lehetőséget. 
A hajtogatógépek a gerinc mentén egy ragasztási 
vonalat is képesek felvinni, így a saját anyagból 
készült fedelek esetén 16 oldal terjedelemig meg
spórolható az irkatűzés (lásd 144. o.). 

Előfordulhat, hogy az oldalpárt alkotó lapok a 
hajtogatás után nem pontosan „állnak egymással", 
erre már az oldalpáron átfutó képek tervezésekor 
gondolni kell. Vastag papír esetében figyelembe kell 
venni azt is, hogy a hajtogatott ív belső oldalai a pa
pírvastagság miatt kijjebb csúsznak, ezért az ív külső 
oldalainál rövidebbek lesznek. Ezzel a jelenséggel 
elsősorban az oldal vágás felőli margójára, a lap szé
léhez közel helyezett elemek esetén kell számolni. 

6.3 Táskás hajtogató 
A hajtás úgy keletkezik, 
hogy a nagy sebességgel 
haladó papír haladását 
megakasztják: két lemez 
között halad keresztül, 
majd egy illesztéknek 

ütközik. Mivel a papír 
nem tud továbbhaladni 
a pályán, adott ponton 
behajlik, és két, egymással 
szemben forgó hajtogató-
kerék közé kerül, amelyek 
meghajtják. 

6.4 Késes hajtogató 
A papírt egy tompa kés két 
görgő közé tereli. 
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6.5Stahl fo lderTi52 Proline 
táskás haj togatógép 

6.6 Egyszeres hajtás (balra) 
Üdvözlőkártyák esetén 
gyakran használatos. 
Az ív csak az egyik oldalon 
nyomtato t t ; a hajtást 
követően a nyomtato t t 
oldalak kívülre kerülnek, 
míg a nyomatlanok belül, 
rejtve maradnak. 

6.7 Leporellóhajtás (jobbra) 
Harmonikahajtásnak is 
nevezik. Reklámanyagok
nál és térképeknél haszná
latos. 

5.8 i rkafűzöt t k iadványok 
- a az i rkafűzöt t kiadványok 

-_■ Dsak, a beljebb levő 
z.dalak vágot t széle egyre 

ebb csúszik. Ezt az elcsú-
in- a tervezőnek vagy a 

nyomdának is f igyelembe 
e vennie, nehogy olyan 

részeket is levágjanak a szé-
e- en, amelyeknek a vágá-
: " oelül kellene esniük. 

a papírvastagság és a hajtás. a belső oldalak kicsúszását 
eredményezi 



Kötéstípusok és kötészeti anyagok 
Milyen kötészeti megoldásokat és anyagokat használjunk fel egy könyvben vagy más 
kiadványban? A választ alaposan meg kell gondolni, mivel döntéseink nagyban befo
lyásolják a késztermék esztétikai megítélését; hogyan néz majd ki, milyen lesz kézbe 
venni. Ezek a döntések a gyártás összköltségére is hatással vannak, meghatározzák, 
hogy a nyomtatás megvalósítható-e gazdaságosan. 
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KARTONÁLT KIADVÁNYOK 

Prospektusok és magazinok 
Prospektusok és magazinok kötészetének általáno
san használt módszere a drótfűzés - amely lehet 
irkafűzés és oldaltűzés. 

Az irkafűzés során az egymásba dugott, hajto
gatott íveket egy fémnyeregre helyezik egy fűzőfej 
alá, amely drótkapcsokat szúr át a gerincen (azokat 
egy folytonos dróttekercsről vágva le). A fűzőgépek 
sokfélék lehetnek az egy fűzőfejes, kézi adagolású 
gépektől kezdve a nagy sebességű irkafűző gépso
rokig, amelyek az önálló íveket összegyűjtik, egy
másba illesztik, majd fűzik és körülvágják - mindezt 
folyamatos üzemben, óránként 10 000 vagy még 
több példányt feldolgozva. Egy menetben a mellék
leteket is kezelni tudják. 

Az oldaltűzést egynél több ívből álló, vastagabb 
kiadványok esetén használják. Itt a hajtogatott íve
ket sorrendben összehordják, majd a fűzőkapcsokat 
oldalról tűzik át a gerinctől kb. 6 mm-re. A nagyon 
vastag kiadványokat elölről és hátulról is fűzőkap-
csozni kell. Nyilvánvaló, hogy az oldaltűzött kiad
ványt nem lehet teljesen kinyitni (és nehezen is 
marad nyitva), ezért a tervezőnek nagyobb belső 
margót (kötésmargót) kell hagynia. A fűzőkapcsok 
rejtve maradnak a fedél alatt, melyet a gerinctől 
6 mm-re lévő, nyitó bígelésig leragasztanak. A ra
gasztókötés tökéletesedésének köszönhetően az 
oldaltűzés ma már kevéssé használatos. 

Ragasztókötés 
A legtöbb kartonált könyv (valamint sok magazin 
és táblázott könyv is) ragasztókötött; ez az eljárás 
a „fűzés nélküli" kötés. Hajtogatás után az íveket 
egy ragasztókötő gépsorba adagolják, amely először 
a megfelelő sorrendben összehordja az íveket, kb. 
3 mm-t levágva eltávolítja a gerinchajtást, végül 
lemarja a vágott gerincet (frézelés), hogy az dur
vább felületű legyen, és így a ragasztó jobban hoz
zátapadjon. A most még különálló lapokból álló 
könyvtest gerincét ragasztóval kenik be, egyrészt, 
hogy a lapok együtt maradjanak, másrészt, hogy 
a könyvtestet és a fedelet egymáshoz rögzítsék. 
Általában kétféle ragasztót használhatnak: PVA-t 
(polivinil-acetát) vagy hőre lágyuló (hot melt) ragasz
tót. A PVA erősebb, de hosszabb a száradási ideje. 
Egyes kötészetek mindkettőt használják; PVA-t a 
könyvtesthez, és hőre lágyuló ragasztót a fedél rög
zítéséhez. A PUR (poliuretán gyanta) ragasztó is 
egyre inkább terjed; ez erősebb kötést biztosít, 
mégis lehetővé teszi, hogy a könyv könnyebben 
nyíljon. 

A könyveket ragasztás után háromkéses vágó
géppel körülvágják, így minden oldalon sima éleket 
kapnak, miközben kialakul a könyv végleges vágott 
mérete is. E művelet után a könyvek készen állnak 
a csomagolásra. 

A ragasztókötés másik változata a hornyolt 
kötés. Ennek során a hajtogatott íveken - a nyom
tatás, a hajtogatás vagy a kötés folyamán - a gerin
cen keresztirányban bevágásokat ejtenek, majd az 
ívek a könyvkötő gépbe kerülnek, ami a hajtást nem 
vágja le, mint az előzőekben leírt módszernél, így az 
ívek nem esnek szét külön lapokra. 
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6.9 IST BinderyMate II 
dróttűző gép 
A felső huzaltekercsről 
levágott kis huzaldarabok
ból lesznek a kapcsok, 
amelyek az irodai tűzőgé
pekből ismert kapcsokhoz 
hasonlóak. Ezeket a gép 
a füzet gerincén (irkafű
zés) vagy oldalán (oldaltű
zés) kívülről átszúrja, majd 
a túloldalon visszahajtja. 
Különféle méretű drótokat 
használnak a füzet vastag
ságától függően. 

6.10AHeidelberg 
Stitchmaster ST 350 nagy 
sebességű fűzögépsor 
A gép összehordja a nyom
tatott íveket és a fedelet, 
beszúrja az íveket összekap
csoló drótkapcsokat, és 

három oldalon körülvágja 
a könyvtestet - mindezt 
mintegy 10 000 példány/óra 
sebességgel. A végtermék 
lehet irkafűzött vagy oldal
tűzött. 
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6.11 Ragasztóanyag 
felvitele a ragasztókötésnél 
A megfelelő vastagságú 
ragasztóréteg kulcsszere
petjátszik a kötött kiad
ványtartósságában, meny-
nyiségét a rákelkés és a 
leszedőhenger beállításával 
szabályozzák. 

Könyvtest Könyvtest 

Rákel. 

Tartály. 

6.12 Könyvkötő üzem 
az Egyesült Királyságban 
A jobb oldalon egy sor auto
mata cérnafűzőgép, a bal 
oldalon pedig egy kartonált 
kötést készítő gépsor. 

Felhordóhenger 

. Leszedőhenger-beállító-

Ragasztó 

(ragasztóréteg vastagságának 
szabályozása) 
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A ragasztót a hajtás bevágásaiba préselik, ez tartja 
össze az íveket. Ez a kötés erősebb, mint a fűzés 
nélküli kötés, és olcsóbb, mint a cérnafűzés. 
Az így kötött könyvek ráadásul könnyebben is 
nyílnak, mint ha hagyományos ragasztókötéssel 
készültek volna. 

A fedélkartonok anyaga - a vágott mérettől és a 
gerincvastagságtól függően - 200 g/m2 és 300 g/m2 

között lehet, de kartonpapír helyett készülhet akár 
műanyagból is. A fedél négy bígeléséből kettő a 
gerinc két szélére kerül, egy-egy pedig 6-6 mm-re 
a gerinctől az elülső, illetve hátsó fedélre. Ez kihajt-
hatóvá teszi az elülső és hátsó fedelet, melyeket 
a jobb tartás érdekében a bígelési vonalig az első és 
az utolsó oldalhoz ragasztanak. A fülekkel ellátott 
fedél javíthatja a kartonált könyvek megjelenését, 
de ezeket is bígelni kell. 

Cérnafűzés 
A kartonált könyvek készülhetnek cérnafűzéssel is. 
Bár a cérnafűzés drágább, mint a ragasztókötés, 
csökkenti a lapok kihullásának veszélyét-elsősor
ban nehezen ragasztható fényes műnyomó vagy 
nehéz, merev papírok esetén alkalmazzák. A könyv 
jobban kiteríthető, és kihajtva a lapok is kevésbé 
hajlanak meg. A cérnafűzést a rendszeresen hasz
nált kiadványok - például kézikönyvek - vagy 
művészeti könyvek és fotóalbumok esetén alkal
mazzák. Hajtogatás és összehordás után a cérna
fűzőgép egy fűzőcérnával összevarrja a különálló 
íveket, ily módon létrejön a könyvtest. A fedelet 
ezután a gerinchez ragasztják, és a könyvet kör
bevágják. 

Az ívenkénti cérnafűzésen kívül a könyveket 
oldalról is fűzhetik, amikor a cérnafűzőgép -
6 mm-re a gerinctől - az egész könyvtesten átszúr
ja a szálakat. Az eljárást könyvtári kötésnek is hív
ják, általa a könyv nagyon erős lesz, akár tan
könyvként is használható. A könyv első és utolsó 
íveit ilyenkor további tartószalagokkal is elláthat
ják, így rögzítve ezeket a fedélhez az előzékpapír 
alatt. A Singer-fűzés esetén a könyvet -jellemző
en 16 vagy 32 oldalas gyermekkönyvet-, amely 
csak egy ívből áll, egyetlen folyamatos szállal fűzik 
össze a gerincnél. Egy másik technika a szálfelsü-
"és: ennél a módszernél hajtogatáskor cérna 

helyett műanyag szálakat szúrnak át az ívek gerin
cén, amelynek hőre lágyuló komponensét megol
vasztják, hogy ezáltal rögzüljön, majd az íveket 
összehordják, aztán a könyvtestet és a rögzítőszá
lak végét a gerincnél ragasztják. 

Spirálfűzés műanyag és fémspirállal 
A spirálozást kézikönyvek és kisebb példányszámú 
kiadványok esetén használják, vagy olyankor, ami
kor a terméknek teljesen kihajthatónak kell lennie 
(például autóstérképek esetén). 

A spirálkötésnél lyukakat fúrnak a fedeleken és 
az összes lapon keresztül, majd ezeket a lyukakon 
keresztülvezetett spirális fém- vagy műanyag dróttal 
fogják egybe. Az ikerspirálnak ujjakhoz hasonló 
szerkezete van; ezeket vezetik át a lapokon kialakí
tott réseken. A naptárak és hasonló kiadványok 
rendszerint fém ikerspirálozással készülnek. A mű
anyag spirál a fém ikerspirálhoz hasonóan növeli 
a gerincvastagságot, ezt például postázásnál figye
lembe kell venni. Általánosan használt, olcsó kötés
fajta belső vállalati dokumentumok esetén. 

KEMÉNYTÁBLÁS KÖNYVEK 

Az előzékpapírt (amely rendszerint mázolatlan 
papír) az első és utolsó ívhez ragasztják, ezután 
a hajtogatott íveket összehordják. Ha a papír elég 
erős, nem alkalmaznak külön előzékpapírt, hanem 
az első ív első lapja és az utolsó ív utolsó lapja 
működik előzékpapírként, ezeket ragasztják a 
könyvtesthez. Az előzékpapírt általában egyszínű 
tónussal nyomtatják, de lehet illusztrált is, amely 
fokozza az összhatást 

Ha a könyvben a szöveg mellett olyan illusztrá
ciók is vannak, amelyeket másfajta - rendszerint 
mázolt - papírra nyomtatnak (képtáblák), ezek 
külön 8, 16 vagy 32 oldalas ívekbe gyűjthetők, de 
négy vagy több oldalanként a szöveget tartalmazó 
hajtogatott ívek köré, illetve azok belsejébe is elhe
lyezhetők - ez utóbbi módszer esetén viszont jóval 
drágább a nyomtatás. Még ennél is drágább, ezért 
ma már ritkán használt megoldás a beragasztott 
melléklet, amelynél a képtáblét önálló lapra nyom
tatják, majd egyik szélén beragasztózva egy szöveg
oldalhoz rögzítik. 
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A könyveket a korábban leírtak szerint cérnafűzik, 
ezt követően préselik, hogy csökkentsék a hajtoga
tás és fűzés okozta gerinckiöblösödést, majd méret
re vágják. Bár sok keménytáblás könyvet ma is cér
nafűznek, egyre nő a ragasztókötés valamelyik típu
sával készült könyvek száma, mivel az újabb tech
nológiáknak köszönhetően a ragasztókötött köny
vek tartóssága jelentős mértékben javult. 

A könyvtest gerince lehet lapos („egyenes 
gerinc"), de gömbölyíthetik is („gömbölyű gerinc"). 
A vékony könyvek gyakran egyenes gerincűek, mivel 
nem elég testesek ahhoz, hogy a gömbölyítés során 
keletkező ív érzékelhető legyen. A gerinc gömbölyíté-
sénél az íveket erősen összeszorítják, hogy az ívek 
közepe előreessen. A következő művelet az ún. sap-
kázás: ennek során egy nátronpapír csíkot ragaszta
nak a gerincre, amelyet egy csíkban az első és utolsó 
előzékre is ráragasztanak - ez erősíti majd meg a 
könyv nyitását segítő gerincnyílást a könyvtábla felhe
lyezésekor. Ebben a fázisban, még a nátronpapír 
előtt, egy másik, textilből készült csíkot (könyvkötő 
vászon vagy nyersvászon) is felragasztanak. Igény ese
tén felső és alsó oromszegőt (egyszínű, félbehajtott 
textilcsík vagy -szalag a gerinc tetején és alján, a sap
ka alatt) is felragasztanak, amelyek ugyan nem erősí
tik meg a könyvet, de tetszetősek, és eltakarják az 
ívek tetejét, költségük pedig minimális. Kérésre könyv
jelző szalag is kerülhet a könyvbe. A könyvtestet 
ezután beakasztják - vagyis a kötéstáblába ragaszt
ják, majd erősen lepréselik, hogy tömör és egyenletes 
vastagságú legyen. Ha van védőborító, azt rendszerint 
a könyvkötő gépsoron hajtják a könyvre. 

Könyvtáblakészítés 
Keménytáblás könyvek esetén a könyvtáblát külön 
könyvtáblakészítő gépen készítik. Ez vászonnal vagy 
vászonutánzattal borítja be a könyvtábla három da
rabját (az alsó és felső táblalemezt és a gerinclemezt), 
és azokat ragasztóval a megfelelő helyzetben rögzíti. 
A könyvvászon gyakran egyszínű, de lehet nyomta
tott mintázatú is. A könyvtábla borítóanyaga készül
het papírból is, amelyet általában fóliáznak (nyomta
tott és fóliázott, vagy nyomtatott papír borítóanyag). 
A szögletes gerincű könyvek egyenes gerincét merev 
papírlemezből készítik, míg a gömbölyű gerinchez 
vékonyabb, rugalmasabb lemezt használnak. 

Gyakori, hogy a könyv címe vagy a kiadó neve fólia
nyomással (prégeléssel vagy aranyozással) kerül 
a gerincre vagy a könyvtáblára. A borítón elhelye
zett grafikai elem általában a védőborító egy-egy 
motívumát adja vissza (lásd fólianyomás - 154. o.). 

Kézi kötés 
A luxuskivitelű vagy igen korlátozott példányszám
ban megjelenő kiadványokat kézzel is köthetik, bőrt 
vagy jó minőségű textil szövetet használva. Ebben 
az esetben a keménytáblás könyvkötésnél ismertetett 
valamennyi műveletet kézzel hajtják végre. A kézi 
kötésben jártas szakemberből kevés van, a jó könyv
kötő mester nagyon keresett. 

A kötészet anyagai 
A legtöbb keménytáblás könyv borítója újrahasz
nosított papír, amelyet textilhatásúra (rendszerint 
kanavásznak vagy lenvászonnak) festettek és dom-
bornyomtak. Emellett sok egyéb drágább borító
anyag is létezik, többek között műanyag bevonatú 
papír, könyvkötő vászon, különböző anyagokból 
nemezeit textíliák, műbőr vagy valódi bőr. A könyv
kötő vászon anyaga is lehet pamut vagy műselyem, 
és készülhet a legkülönbözőbb színekben vagy 
natúr kivitelben, változatos vastagságban, kikészí
téssel és szálsűrűségben. Lehet vízbázis bevonatú 
vagy latexszel impregnált - a felhasználási céltól és 
az olvasóközönségtől függően - , és a felülete is vál
tozatos lehet - szemcsézett, erezett vagy dombor-
nyomott hatású. 

A keménytáblás könyvek táblájaként használt 
lemezek vastagsága a könyv vágott méretétől és vas
tagságától függően változhat. A táblalemez vastag
ságát mm-ben adják meg. Egy tipikus, A5 formátu
mú (142 x 197 mm vágott méretű) könyv táblája 
általában 2 mm vastag lemezből készül. A könyv
táblalemezek vastagsága 2 és 4 mm közötti. 

A táblalemezek lehetnek egyrétegűek vagy réte
geltek. A rétegelt lemezek ragasztással készülnek 
két vagy több, egymásra merőleges száliránnyal 
egymáshoz ragasztott kartonpapírból; ez a típus 
azonban vékonyabb és vetemedésre hajlamosabb, 
mint az egyrétegű. A könyvkötőlemez újrahasznosí
tott, zúzott anyagokból készül, egyrétegű és rendkí
vül jó mérettartással rendelkezik. 

148 



6.13 Kartonált kiadványt 
készítő gépsor 
Bal oldalon a ragasztó
egység, jobb oldalon 
pedig a szállítószalag, 
amely a háromkéses 
vágógéphez továbbítja 
a könyveket. A hosszú 
útvonal lehetővé teszi, 
hogy a könyvek a vágás 
előtt megszáradjanak. 

6.14 Könyvtáblakészítés 
A gerinclemezt, az alsó és a 
felső táblalemezt az előző
leg ragasztóval bekent borí
tóanyagon megfelelő pozí
cióba hozzák (1), majd a 
borítóanyagot mind a négy 
oldalon visszahajtva alakít
ják ki a kész kötéstáblát 
(2). Ez ma már automatiku
san, nagysebességű könyv
táblakészítő gépeken tör
ténik. 

-
45°-os levágás 

Táblalemez 

Gerincnyílás 

Borítóanyag 

Visszahajtott papírszél 

Tábla lemez 
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6.15 Könyvkötési 
módszerek 
A munka természetétől és a 
használt anyagoktól függő
en többféle módszer létezik. 
A hagyományos, védőborí
tóval ellátott, keménytáblás 
könyv (jobbra) kötésénél 
előforduló elemek az előzék 
(1), a felső oromszegő (2), 
a védőborító (3), a gerinc (4), 
a kötéstábla (5), a fémfólia
nyomás (6) és az alsó orom
szegő (7). A kartonált kiad
ványokat ragasztókötéssel 
látják el, vagy fűzik, mielőtt 
a fedelet a gerinchez ragasz
tanák. 

6.17 Félvászon (-bőr) 
kötés (jobbra) 
Vászonnal, illetve bőrrel erő
sítik meg a gerincet, vagy 
a gerincet és a sarkokat. 

6.16 Keménytáblás és 
kartonált kötés 
A könyvek kötésének két 
leggyakoribb, hagyomá
nyos módszere. Atipikus 
keménytáblás kötésnél 
a 16 vagy 32 oldalas hajto
gatott íveket összehordják 
(sorrendben egymás mellé 
rakják), és cémafűzőgép-
pel egymáshoz fűzik. A szé
leket levágják, és a cérna
fűzött gerincet ragasztóval 
borítják (1). A gerincet 
ezután gömbölyítik és 
(ha szükséges) sapkázzák, 
vagyis géz- vagy nátron
papír csíkot ragasztanak 
a gerincre úgy, hogy az 
mindkét oldalra átérjen 
(2). Végül a könyvtestet 
és a könyvtáblát (3) egy 
könyvbeakasztó gépbe 
vezetik, amely beragasz-
tózza az előzékeket, és 
a könyvtestet a könyvtáb
lába akasztja. A ragasztó
kötésnél a meghajtogatott 
és összehordott oldalak 
gerincrészét levágják, majd 
felmarják, hogy a ragasztó 
erősen hozzátapadhasson 
(4). A fedelet a helyére 
ragasztják (5), majd a köny
vet préselik. 
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6.18 Gyűrűs kötés 
Lehetővé teszi a k iny i tot t 
kiadvány teljes széthajtá-
sát. A gyűrűs dosszié (1) 
merev vagy puha fedélhez 
szegecselt kettő-négy 
gyűrűs megoldás lehe t 
A gyűrűk szétpatt inthatok, 
és a tartóba lyukasztott 

papír fűzhető. A sokgyűrűs 
dossziék (2) nagyobb terje
delmű, súlyosabb kiadvá
nyok tárolására alkalmasak. 

^ 

6.20 A mechanikai kötés 
többfé le kiv i te lben 
A ger incre fe lhelyezet t 
szoros műanyag sín együtt
tart ja a fedeleket és az 
oldalakat (1). A teljesen 
ki terí thető kötésnél lyuka
kat fúrnak a fedeleken és 
az oldalakon keresztül, 
és fém- vagy műanyag spi
rált fűznek rajtuk keresz
tü l . Ennek a módszernek 
a példái a fém ikerspirálo
zás (2), a spirálfüzés (3) és 
a műanyag-spirálozás (4). 
Az (1) módszertől eltérően 
a spirálozás lehetővé teszi 
a lapok teljes széthajtását, 
így kézikönyvek, jegyzet
füzetek és térképek szá
mára tökéletesen megfele
lőek. 

4 

6.19 A lapok rögzítése 
A lapok rögzítésének négy 
fő módszere van. I rkafű
zésnél (1) a füzetet a fűző
gép „nyergén" kinyitva 
a gerinchajtásban fémka
poccsal átüt ik . A drót ta l 
végzett oldaltűzésnél (2) 
a gerinctől körülbelül 
6 mm-re elölről drótkap
csokat szúrnak át, majd 
- a tűzőgéphez hasonló
an - a hátoldalon vissza
hajtják. Ragasztókötésnél 
(3) az összehordott, hajto
gato t t ívek hajtás fe lő l i 
szélét levágják, fe lmar
ják, és ragasztóanyaggal 
összeragasztják. Cérna
fűzésnél (4) az összehor
do t t ívek lapjait egymás
hoz varrják, majd a cérna
szálak segítségével az íve
ket is egymáshoz erősítik. 
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Egyéb nyomtatás utáni műveletek 
Ebben a fejezetben további, speciális fe ladatokat ellátó nyomtatás utáni műveleteket 

mutatunk be, illetve megismerhetjük az ezeket megvalósító technológiákat is. Mint 

ahogyan más kötészeti munkák esetén, itt is érdemes a nyomdával megbeszélni a mű

veletek költségeit. (További részletek a nyomdával való együttműködésről a 158. olda

lon találhatók.) 

LU 

Kikészítő műveletek a tekercsnyomógépeken 
A tekercsnyomógépek számos kiegészítőegységgel 
láthatók el a különböző kötészeti műveletek elvég
zésére, így ezekhez sokszor nem szükséges külön 
gépeket üzembe állítani. Ilyen művelet többek 
között az ívre vágás, a bígelés, a riccelés, a per
forálás, a drótfűzés, a ragasztás és a boríték
készítés. A hajtogatógépekhez hasonlóan egyes 
tekercsnyomógépek is el tudják végezni a 8 vagy 
16 oldalas nyomtatványok élragasztását, így példá
ul kiválthatják az irkafűzést. 

Összehordás 
Összehordani nem csak a könyv íveit szokták, léte
zik összehordógép egyedi ívek (A4) összegyűjtésére 
is. Ez kombinálható brosúrakészítővel, amely egy 
műveletben elvégzi a brosúra hajtását, tűzését és 
körülvágását is. 

Stancolás és bígelés 
Nevezik kivágásnak és hornyolásnak is. Lézeres 
CAD-rendszer segítségével késekből - vékony fém
szalagokból - álló, vastag falemezbe rögzített for
mát készítenek, amelyet egy átalakított magasnyo
mógép vagy speciális stancológép ágyába helyez
nek. A kések stancolásnál élesek, bígelésnél tom
pák. Az eljárást például dobozok esetén alkalmaz
zák, ahol szabálytalan alakzatokat kell kivágni, és 
a hajtások vonalában a papírt meg kell törni. A léze
res stancolást - amikor lézersugár vág bele a papír
ba - például kis példányszámú üdvözlőkártyáknál 
és kivágott emblémás névjegykártyáknál használják. 

Sarokgömbölyítés 
Elvégezhető stancológépen vagy egy vésőhöz hason
ló, íves vágóélű eszközzel ellátott speciális sarok
gömbölyítő gépen. A technikát gyakran alkalmaz
zák bibliákon, naplókon és zsebszótárakon. 

Dobozgyártás 
A kartondobozokat speciális gépeken készítik, ame
lyek a ragasztást is elvégzik. 

Lakkozás 
Az igényes munkák nyomtatott felületeit lakkréteggel 
láthatják el, ami fényes felületet és védelmet biztosít 
a nyomatnak. Az ív teljes felületének (pl. termékkata
lógus, kartonált könyv fedele) lakkozása elvégezhető 
akár a nyomógépen egy külön lakkozómű és UV-szá-
rító beiktatásával, akár külön lakkozógéppel. A leg
több kartonált könyv és sok kereskedelmi jellegű 
kiadvány borítója is kap ilyen felületnemesítést. A lak
kozás egy típusa a formalakkozás, amelynél a lakkré
teget nem az egész nyomatra, hanem csak tetszőle
ges alakú részeire viszik fel, kiemelve pl. a címet, a 
márkajelzést vagy egy grafikai elemet. 

Fóliázás, laminálás 
A fényes vagy matt külsőt és a felület védelmét a 
nyomatra hő segítségével felvitt átlátszó fóliával érik 
el. Ez az eljárás drágább, mint a lakkozás, azonban 
tartósabbá teszi a nyomtatott anyagot. Igen magas 
fény eléréséhez cellulóz-acetátot és gyöngyfényű 
polipropilént (OPP) használnak, így a fóliázott íveket 
hajtani is lehet anélkül, hogy azok berepedeznének. 
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A matt fóliázás - amely védelmet nyújt, de nem lesz 
tőle csillogó a felület - népszerű könyvfedelek és 
védőborítók esetén, de hajlamosabb a sérülésre, 
mivel puhább felületű, mint a fényes fólia. Figyel
jünk oda ennél a megoldásnál, ha nyomtatott 
anyagunk sötét színű, mert ezen a felületen a sérü
lés sokkal szembetűnőbb, mint világos színek ese
tén. Az egyoldalas fóliázás a kartonált kiadványokat 
megvédi a fedél hőmérséklet- vagy légnedvesség
változás hatására történő visszapöndörödésétől. 

Cserélhető lapos kötés 
Egyre növekvő terület az üzleti jelentések, számító
gép-kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények és olyan 
kiadványok cserélhető lapos kötése, amelyeknél 
az olvasók hetente vagy havonta megjelenő, vagy 
gyakran változó részeket gyűjtenek. Népszerűek 
a műanyag gyűrűs tartók; ezeknek külön gyártójuk 
van, és nagy gyűrűátmérő-, illetve színválasztékkal 
kerülnek forgalomba. 

Kikészítés digitális nyomtatásnál 
A digitális nyomtatás elterjedése a speciális, kifeje
zetten kis példányszámú munkákhoz tervezett köté
szeti és felületnemesítési műveleteket végző gépek 
megjelenését is eredményezte. Ezek a fejezetben 
ismertetett legtöbb nyomtatás utáni, illetve kötésze
ti művelet elvégzésére alkalmasak. 

6.21 Fóliázógép 
A fóliázással tetszetős, 
nagy védelmet nyújtó 
réteggel vonhatjuk be 
a nyomatokat. 
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Fólianyomás és dombornyomás 
Ezek a nyomtatás utáni műveletek a nyomtatott kiadvány, termék vagy csomagolás 
minőségét emelik - jóllehet ezen technikák használata ízlés és divat kérdése is. 
Az 1970-es és 80-as években például igen népszerűek voltak a bestsellerek borítóin, 
de ma már sok kiadó a visszafogottabb külsőt helyezi előtérbe. A csomagolásokon 
azonban napjainkban is mindennapos a használatuk. 

D 

í 

Aranyozás (fólianyomás) 
Az aranyozás (fólianyomás) elsősorban keménytáb
lás könyveken (lásd 6.23-as kép), védőborítókon és 
könyvfedeleken, valamint dobozokon használatos, 
hogy a polcon szembeötlőek legyenek. A fémfólia 
gyakran arany- vagy ezüstszínű, de lehet egyéb 
fémes vagy nem fémhatású homogén szín is. Létez
nek holografikus (mintás) fémfóliák is. A dombor-
nyomóforma a tervező által készített fájl felhaszná
lásával készül sárgarézből vagy más ötvözetből, 
úgy, hogy a nyomóelemek a magasnyomó kliséhez 
hasonlóan kiemelkednek. A fóliázógépen a dom-
bornyomóformát felhevítik, és a fém- vagy színes 
fólián keresztül a kötéstábla, nyomtatott védőborí
tó, fedél vagy doboz anyagába préselik. A dombor
nyomás (sem fóliával, sem a nélkül) nem alkalmas 
a finom részletek vagy apró betűk visszaadására, 
ezért a dombornyomott területek vonalainak elég 
vastagoknak kell lenniük. 

keménytáblás könyvek könyvtábláján a nyomtatott 
elemet a besüllyedő területen kell elhelyezni, hogy 
ne legyen magasabb, mint a védőborító anyaga. 

Hideg fólianyomás 
Ez az eljárás gyakorta használatos például élelmi
szerek, gyógyszerek és kozmetikumok címkéinél. 
Ofszet- vagy flexonyomtatással ragasztóanyagot 
nyomnak a papírra, majd ezután a fóliát a papírra 
laminálják; a fólia a nyomóelemekhez hozzáragad, 
a nemnyomó területekről pedig eltávolítják. Az 
eljárás közönséges nyomólemezeket használ dom-
bornyomóforma helyett. 

Vakdombornyomás 
A vakdombornyomás kiemelkedővé teszi a papír 
vagy karton egy területét (könyv esetén rendszerint 
a címet vagy a szerző nevét), így alig észrevehetően, 
de elválik a környezetétől. A látványosabb ered
mény érdekében alkalmazható fólianyomással 
együtt is. Ehhez az eljáráshoz két nyomóforma kell 
- egy kiemelkedő és egy bemélyített - , amelyeket 
felhevítenek, mielőtt kétoldalról egyszerre belepré
selik a papírba vagy kartonba. A vakdombornyomás 
levélpapírok esetén is gyakran használatos. A dom
bornyomás fordítottja esetén a nyomott terület 
a környező papírfelület alá mélyed, nem pedig fölé 
emelkedik. A nyomtatott illusztrációval ellátott 

6.23 Aranyfóliával 
nyomott címrészlet 
egy csomagoláson. 
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6.22 Nyomtatás utáni 
műveletek egy nyomdában 
Kötészeti üzem Kínában, 
a Midas nyomdában. 



Csomagolás és disztribúció 
Habár sz igorúan véve nem tartozik a nyomtatás utáni műveletek közé, a csomagolás és 

a disztribúció - kü lönösen, ha nemzetköz i beszál l í tókró l van szó - olyan fontos terület, 

amelye t szükséges előre megtervezni és felügyelni, biztosítva ezáltal, hogy a befekte

te t t kemény munka ne vesszen el, a késztermék ne károsodjon a szállítás során, és per

sze i dőben célba ér jen. 
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Csomagolás 
A csomagolás a gyártási folyamat gyakran figyel
men kívül hagyott, de fontos területe. Kiváló nyom
datermékek készülhetnek bonyolult, nagy tudású 
gépeken, és mégis sérülten érkeznek célba a nem 
megfelelő csomagolás miatt. Ha a szállítást a nyom
da saját szállítórészlege végzi, a csomagokat speciá
lis gépeken zsugorfóliázhatják, vagy a könyveket 
palettára pakolva és az egész palettát zsugorfóliázva 
védhetik meg a sérülésektől. Amikor a szállítást 
harmadik fél intézi, biztonságosabb a tételeket erős 
dobozokba csomagolni, különösen, ha a munka 
exportra kerül, amikor is dupla falú dobozok hasz
nálata ajánlatos (ezek kétrétegű hullámkartonból 
készülnek). 

A legtöbb nyomdai terméket fogadó raktárnak 
részletes csomagolási és elosztási előírásai vannak, 
amelyek kitérnek a szükséges csomagolóeszközökre 
és palettákra, a csomagolások feliratára, a raktár 
nyitvatartási idejére és a kiszállítás rendjére. 

tatható. A fejlettebb gépek akár különböző postai 
irányítószámok vagy országok szerint is gyűjthetik 
a példányokat. A címkék gyakran tintasugaras vagy 
lézernyomtatóval készülnek. 

Szállítás 
Szállítani sokféleképpen lehet; szállíthat a nyomda 
saját szállítórészlege is, de igénybe vehetünk normál 
vagy gyorspostai szolgáltatást vagy nemzetközi 
futárszolgálatot is. 

DISZTRIBÚCIÓ 

Címzés és postázás 
Sok nyomda, kötészeti üzem és könyvgyártó cég 
nyújt címzési és postázási szolgáltatásokat is; ez külö
nösen igaz a magazinokra és folyóiratokra, amelyek 
esetében a kiadó arra is felkéri a nyomdát, hogy 
címezze meg és postázza az előfizetői példányokat. 

A címkézőgépek többfélék lehetnek: az egysze
rűbbek csak az előnyomtatott címke felragasztására 
képesek, míg a bonyolultabb rendszerek ki is nyom
tatják a címkét, miközben a példány a gépen keresz
tülhalad. A címzés közvetlenül a magazinra is nyom-

6.25 Kartondoboz 
csomagolás 
Elsősorban a könnyen 
sérülő kiadványok ese
tében fontos, hogy szál
lításkor biztonságban 
és védve legyenek. 
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6.24 Raktárcsarnok 
Az igény szerinti nyomta
tás vonzereje abban rejlik, 
hogy szükségtelenné teszi 
a hatalmas mennyiségű 
anyag tárolását. 
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Nyomdaválasztás 
Hogyan válasszuk ki a munkához a megfe le lő nyomdát vagy nyomdai előkészítő stúdiót , 

és hogyan működjünk vele együt t úgy, hogy a végeredménnyel mindnyájan elégedettek 

legyünk? Az ügyfél azt szeretné, ha a munka megfelelő áron és a kívánt minőségben időre 

elkészülne. A nyomda is ezt akarja, mégis gyakran e lő fo rdu l , hogy a késztermékkel az 

egyik vagy mindkét fél elégedet len. Jóllehet csaknem minden nyomdai munka egyedi, és 

minden nyomtatás során fe lmerülnek a feladatra je l lemző problémák, de ha a megrendelő 

előrelátóan tervez, a legtöbb probléma elkerülhető. 
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A nyomda kiválasztásánál az ár, a minőség és a szol
gáltatások egyensúlyát kell megtalálni. Mielőtt ezek
nek a területeknek a részleteibe belemennénk, a 
szolgáltatók körét le keli szűkíteni azokra, akik képe
sek az adott munka hatékony elvégzésére. A nyom
dák a nyomdai munkák egy vagy több részterületére 
specializálódnak, és nyilvánvalóan nem sok értelme 
van olyan specifikációt küldeni a nyomdának, ame
lyet a gépparkjával nem képes megoldani. A nyom
da bemutatkozó anyaga és referenciái információt 
adnak arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e a munka 
elvégzéséhez szükséges eszközökkel. 

Ár 
A lehetséges nyomdák közül a megrendelő általá
ban azt választja, amelyik a legkedvezőbb árat 
ajánlja, és emellett a minőség és a szolgáltatások 
tekintetében is legalább olyan jó, mint a versenytár
sai. Nincs értelme azonban az árból néhány száza
lékot spórolni, ha a munka várhatóan gyenge minő
ségű lesz, csúszhat a szállítási határidő, vagy a kap
csolattartás színvonala nem megfelelő. 

Általános javaslat, hogy nyomdai munkák esetén 
legalább három versenyképes árajánlatot kell besze
rezni, kivéve, ha a feladat egy olyan korábbi munká
hoz hasonló, amelynél a nyomda már bizonyította, 
hogy versenyképes más szolgáltatókkal szemben. 

Néhány megrendelő csak az első árajánlatot veszi 
figyelembe, és nem ad lehetőséget a nyomdának új 
árajánlat készítésére. Bár ez az etikusabb megközelí
tés, sok vevő alkudozni kezd az első árajánlat után; 
ők elérhetik, hogy a jobb szolgáltatást és minőséget 
nyújtó nyomda lemegy az olcsóbban, ám gyengébb 
minőségben teljesítő nyomda áráig. Nyilvánvalóan 

van egy határ, ameddig ez járható út, mivel a nyom
dák is a piacról élnek. Mindazonáltal az ilyen tárgya
lások nagy megtakarításokat is eredményezhetnek, 
különösen, ha a megbízást akkorra időzítik, amikor 
a nyomda viszonylag kevés munkával rendelkezik, 
vagy ha több munkát összekapcsolnak, és így a 
megrendelő hatékonyan érvényesítheti a munka 
volumene utáni kedvezményt. A megrendelőnek 
ugyanakkor óvatosnak is kell lennie, nehogy kedve
zőtlen hírnevet szerezzen a szolgáltatóknál, hogy 
túlságosan lefelé nyomja az árakat. Nem megfelelő 
taktikával egy idő után céljainkkal éppen ellentétes 
hatást válthatunk ki. 

A nyomdai minőség 
A nyomtatás minősége valójában azt jelenti, hogy 
a késztermék megfelel-e a célnak. Egy csillogó kata
lógusnak minden esetben jobb minőségűnek kell 
lennie, mint egy egyszerű szórólapnak. Az elektroni
kus vezérlőberendezésekkel ellátott modern nyomó
gépekkel jobb minőségű nyomtatott anyagok állít
hatók elő, mint a múltban, de még így is vannak 
különbségek az egyes nyomdák között. A nyomdai 
színvonal mérésének kevés kockázattal járó, ám jó 
módszere, ha figyelembe vesszük más ügyfelek 
ajánlásait. Emellett bekérhetünk referenciamunká
kat és sort keríthetünk egy üzemlátogatásra is. 

Dürer Nyomda Kft, Gyula 
www.durer.hu # durer@durer.hu 
Tel: 66/466-844 # Fax: 66/463-105 
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4C Nyomda 
ÁRAJÁNLAT 

Megrendelő: 
Cím: 

Megnevezés: 

Vágott méret. 

Színek száma 

Anyagleadás: 

Papír: 

Kötészet: 

Mennyiség: 

Ár: 

Scolar Kiadó 
Budapest 
Naphegy tér 8. 
1016 

Hivatkozási szám: 6251 

Ajánlatkészítés dátuma: 2007. 05. 14. 

Ügyintéző: Szabó Mária 

Telefonszám: 06 1 466-7648 
Fax: 06 1 466-7635 

8 oldalas prospektus 

90x130 mm 

: 4+2 szín 

CD-n, PDF formátumban 

130 g/m2 matt műnyomó 

Vágás és hajtogatás 

40 000 db Többletnyomás: 1000 db 

610 000 Ft Ár: 10 000 Ft 

Megjegyzések: Az ár a nyomdai próbanyomatokat magában foglalja. 

7.1 Példa nyomdai 
árajánlatra 
Legalább ilyen részletes 
és áttekinthető árajánlatra 
számíthat egy jó, profi 
szolgáltatótól. 
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A szolgáltatás minősége 
A színvonalas szolgáltatás magában foglalja a szállí
tási és az összes közbülső határidők betartását, és 
ha lehetséges, az időveszteség behozását, ha a 
munka bármelyik stádiumában csúszna. Egyúttal 
a megrendelő kérdéseire adott gyors válaszokat és 
a részletekre való odafigyelést is jelenti. A szolgálta
tás nyilvánvalóan elsődleges fontosságú a határ
időkhöz kötött kiadványok - magazinok, jelentések, 
beszámolók stb. - esetén. Amikor nagyon rövid a 
határidő egy bizonyos feladatra, a szolgáltatásokért 
felárat kell fizetni, mivel a nyomdának biztosítania 
kell a megfelelő munkaerőt (néha éjszakai műszak
ban vagy túlórában) és a gépidőt, hogy a megren
delő sürgősen felmerülő igényeit teljesíteni tudja. 

Nyomdaválasztás 
A nyomdaválasztásra nem alkalmazhatók szigorú 
és merev szabályok, vagyis az a jó nyomdai meg
rendelő, aki tanul a tapasztalatokból, és jó ösztön
nel választja ki a munkához a megfelelő szolgálta
tót. A sikeres nyomdaválasztás igazi kulcsa azon
ban a jó viszony kialakítása a nyomdával. Ez folya
matos megbízásokkal érhető el, tehát ajánlott 
kevés számú alvállakozót igénybe venni, és ezek
nek ésszerű mennyiségű munkát adni, mintsem 
elaprózni a munkákat számos szolgáltató között. 
Fontos még a kölcsönös engedmények gyakorlata 
- adott esetben a nyomda kérheti, hogy a munkát 
néhány nap késéssel szállíthassa, és ha az ügyfél 
ezt megengedi, nyilvánvalóan jobb esély van arra, 
hogy a nyomda egy jövőbeli munkánál viszonozza 
a szívességet. 

A nyomdai üzletszerző 
A nyomda értékesítési munkatársai sokfélék lehet
nek, a kiválótól a kevésbé készségesig. A jó üzlet
kötő egy bemutatkozó levéllel kezdi, amelyben 
ismerteti cége szolgáltatásait, ezt követi egy talál
kozó megbeszélése telefonon, majd egy látogatás, 
amelynek során vázolja, miként segíthet a megren
delőnek a vállalat, gyártási tanácsokat nyújt, ha 
erre igény van, gyorsan ad árajánlatot, és utána 
telefonon érdeklődik, milyen az árajánlat a többi 
versenytárséval összevetve. Az az üzletszerző, aki 
már dolgozott egy adott ügyfélnek, az ügyfél refe

rensévé válik, és követheti a munka folyamatát a 
kezdetektől a befejezésig. A rossz üzletszerző meg
beszélés nélkül esik be a potenciális ügyfélhez, 
rosszul foglalja össze, mire képes a vállalat, nincs 
teljesen tisztában a műveletekkel, késve ad áraján
latot, esetleg egyáltalán nem ad, és vagy nem 
követi nyomon az ügyfél munkáit, vagy ami még 
rosszabb, naponta zaklatja a megrendelőt. 

Nyomtatás-menedzselés 
Ez a fogalom csak az elmúlt évtizedben körvona
lazódott határozottabban, mint a nyomdai kapaci
tások kihasználásának egy módszere. Gyökerei a 
„nyomdai ügynökösködésben" erednek, amikor is 
egy közvetítő az ügyféltől nyomdai megrendelést 
fogadott el, majd azt elhelyezte egy nyomdában, 
amiért ügynöki jutalékot kapott. A nyomtatás
menedzselés ennek a fogalomnak egy sokkal kifi
nomultabb változata. A nyomtatás-menedzselő 
cég megkeresi az ügyfelet (olykor igen nagy válla
latokat), és felajánlja összes nyomdai igényének 
kezelését a levélpapírtól kezdve a reklámkiadvá
nyokig, éves beszámolókig és kézikönyvekig. Pró
baárajánlatokat készítenek, amelyekkel bizonyítani 
kívánják, hogy olcsóbban tudják elvégeztetni a 
nyomdai munkát (saját kezelési költségeikkel és 
hasznukkal együtt is), mint ha az ügyfél közvetle
nül fordulna a nyomdához. „Önkiszolgáló" számí
tógépes rendszereket is működtethetnek, amelyek 
lehetővé teszik az ügyfél munkatársai számára a 
nyomdai tételek közvetlen megrendelését (meg
határozott összegig), és így a megrendelésnek 
nem kell még az ügyfél központi beszerzési osztá
lyán is keresztülfutnia. A nyomtatás-menedzselés 
része annak a vállalati irányzatnak, amely azon fel
adatok kiszervezésére törekszik, amelyek nem kap
csolódnak szorosan a vállalat tevékenységéhez. 
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Nyomdai árletörő aukciók 
Ezek e-aukcióként is ismertek; az internet korának 
újdonságai. A rendszerint az interneten lezajló 
folyamat során az ügyfél megadja a specifikációt, 
lehetőség szerint az elfogadható árat is megjelöli. 
Az aukciós oldalon rengeteg olyan nyomda találha
tó, akik előfizettek a szolgáltatásra, és érdeklődő 
ügyfél esetén értesítést kapnak, hogy árajánlatkérés 
érkezett. A nyomdák ezután nyíltan egymás ellen 
licitálnak, hogy a munkát megszerezzék. Ez olcsóbb 
árat eredményezhet, mint a normál árajánlatkérés, 
különösen, ha a nyomdáknak az adott időszakban 
kevesebb megrendelésük van, és kapacitásukat ki 
akarják használni -természetesen a nyereségesség 
határain belül, bár néha veszteség árán is megsze
reznek egy adott munkát. Az aukciók olyan egysze
rű nyomdai termékekre állnak rá, mint az irodai 
nyomtatványok vagy űrlapok, mert az igényesebb, 
egyedi megrendelések esetében az megrendelő 
általában biztos kíván lenni abban is, hogy a minő
ség és a szolgáltatás megfelelő. Az ilyen aukciók nem 

f > ^ dolgain | the bookmatk for book production 
a | | C | | fi | | A A I | + | f*http://www.dotgain.co.uk/core.php3?svc=wh&tid= 

7.2 Nyomdai aukciós 
webhelyek 
A weboldalak egyike, ahol 
licitálni lehet, illetve áraján
latot lehet kérni a nyomdai 
munkára- Keresse meg a 
működési területének leg
megfelelőbb weboldalt. 
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alkalmasak a nyomda és a megrendelő közti hosszú 
távú kapcsolatok kialakítására sem. 

Ezeknél a megrendeléseknél lényeges, hogy 
a munka leírása a lehető legprecízebb legyen, 
nehogy a számla összege a pontatlanul leírt vagy 
kimaradt tételek miatt magasabb legyen a vártnál. 
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NYOMTATÁS-MENEDZSELÉS 

Előnyök 
• Alacsony nyomdai ár: a több ügyféltől begyűj

tött rendelések garantálják a magas éves for
galmat, melynek fejében a nyomda kedve
zőbb árat ajánlhat. 

® A nyomdaválasztást és a nyomtatás-mene
dzselést tapasztalt nyomdai szakemberek 
intézik, míg ha a megrendelő közvetlenül 
választ nyomdát, nem biztos, hogy munka
társa jártas ezen a területen. 

• A nyomtatásért nem az ügyfél felel, a felelős
séget a nyomtatást menedzselő szerződés 
alapján átvállalja, akárcsak a kapcsolattartást 
a különböző alvállalkozókkal. 

Hátrányok 
• Mivel a megrendelő egy köztes céggel szer

ződik, nem pedig közvetlenül a nyomdával, 
nincs lehetősége a folyamatok kontrollálásá
ra, illetve a közvetlen jó viszony kialakítására 
a nyomdával. 

© Mivel minden nyomdai megrendelés egyedi 
paraméterekkel bír, a megrendelő számára 
nehezen megítélhető, hogy a legjobb árat 
alkudták-e ki számára. 

Papírvásárlás 
A megrendelő számára előnyös lehet, ha a papírt 
maga vásárolja meg és biztosítja a nyomda számá
ra, de általában csak olyan nagy volumenű mun
kák esetén érdemes ilyet fontolgatni, mint a köny
vek vagy magazinok nyomtatása. A módszer hátrá
nyai közé tartozik azonban, hogy a papír árát már 
a szállításkor ki kell fizetni, nem pedig a gyártás 
befejezése után, és ez likviditási problémát okoz
hat. Ha nyomtatáskor bármilyen probléma adódik 
a papírral, az a nyomda és a papírgyár közötti 
vitákhoz vezethet, és ez a megrendelő felé kiállí
tott számlában is megjelenik. A megrendelő általá
ban csak akkor jut a nyomdánál olcsóbban papír
hoz, ha igen nagy tételben vásárol. Mi több, egy 
ilyen akció úgy is végződhet, hogy a megrendelő 
túl nagy készlettel fog rendelkezni, aminek tárolá
séért a nyomda számára fizetnie kell. 

Tény azonban, hogy ha az ügyfél kevés fajta 
papírból sok tonnányit vásárol, jobb árat érhet el, 
mint ha a beszerzést a nyomdán keresztül intézi, 
emellett a várható áremelkedésekről is korábban 
szerez tudomást, és a beszerzési problémákra is 
jobb lesz a rálátása. Szerződéses munkák esetén 
(pl. könyvek, magazinok) gyakori, hogy a megren
delő a szerződéses nyomdai partnerével és a papír
gyárral együttműködve választja ki a kívánt papír
minőséget, azt saját nevében a nyomdával vásárol
tatja meg és vele is tároltatja, hogy folyamatosan 
rendelkezésre álljon, de olyan áron, amely mind
egyik fél számára előnyös. Sok könyvgyártónak és 
nyomdának „Just In Time", vagyis az igényeknek 
megfelelő szállításra vonatkozó megállapodása van 
egy-egy papírgyárral vagy papírforgalmazóval, biz
tosítva ezzel, hogy a papír azonnal rendelkezésére 
álljon. Ilyen esetekben a nyomda és a kiadó nem 
teszi ki magát a raktározási költségeknek. 
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Kiszervezés (külsős munka vagy alvállalkozók) 
A nyomda néha a teljes műveletsorra árajánlatot ad, 
de a munka egy részét alvállalkozóval végezteti el. 
Ez különösen a speciális nyomtatás utáni, illetve 
kötészeti műveletekre igaz, amelyekhez a nyomdá
nak nincsenek meg a szükséges eszközei. A dolog 
rendszerint nem okoz problémát, amíg a nyomda 
teljes felelősséget vállal a külső vállalkozóért is. 
Néhány megrendelő tudni kívánja, hogy a projekt 
kihelyezett része kihez kerül, többnyire azért, hogy 
elkerülje olyan szolgáltató igénybevételét, akivel az 
együttműködés korábban már problémát jelentett. 

Szövegszedés, tördelés 
A szedést végző cég kiválasztásakor ugyanazok 
az elvek érvényesek, mint nyomdaválasztásnál, de 
további szempontokat is számításba kell venni. 

Ma a szedő egészen más szerepet tölt be, mint 
a múltban. A legtöbb szöveges anyag már szedve, 
lemezen, e-mailben vagy FTP-n (fájlátviteli proto-
<ollal) érkezik a DTP-stúdióhoz, így a feladat való
jában nem is a szedés, hanem a szöveg formába 
öntése, tördelése. Sok kéziratot már a kiadó is 
szignált, néha úgy, hogy az megfelel valamelyik 
Korábban elfogadott dizájnnak, amelyet a DTP-stú-
dió a kiadó megbízásából a saját archív rendszeré
ben tárol. A DTP-stúdió véglegesre tördeli az olda-
'akat, mielőtt a proofokat - megint csak elektroni-
KUS formában - visszaküldené a kiadónak. Ritka, 
iogy a szedő (tördelő) végezze el a munka első 
epését, vagyis a szöveg begépelését. Ez a szerző 
"eladatává vált, aki a kéziratot elektronikus adattá-
rolón adja át a kiadónak, ahol a szerkesztő az 
anyagok szerkesztését szintén számítógépen hajtja 
.'égre valamilyen szövegszerkesztő program segít
ségével. A „szerzői javítások" és korrektúrafordu
ló :erülete sok vitára ad okot; mindig nehéz meg
kelni, hogy a javítások költsége korrekt-e. Elő-
"z'dulhat, hogy egy tördelő alacsonyabb árat kér 
3 "unkáért, de többet számláz a javításokra. Van, 
1 előre meghatározott árat kér a soronkénti javí-
iásért - ebben az esetben viszonylag könnyen 
s enőrizhető a javítás számlája - , míg mások inkább 
Í - jnkaóra szerinti díjazást kedvelik, amelynél 

nehéz előre felbecsülni a költségeket, így az ár egy
fajta bizalmi kérdés a megrendelő és a tördelő 
között. 

Előkészítés 
A proofok és PDF-ek készítését a nyomda mint a 
munka nagyságától függő, változó árakat szerepel
tetheti az árajánlatban. A módosítások és a terve
zetten túl elvégzendő feladatok díjának tekin
tetében - ugyanúgy, mint a szedés esetén - , félre
értések merülhetnek fel, amennyiben azt nem 
határozták és beszélték meg a munka korai szaka
szában. A szolgáltató számára a legegyszerűbb, 
ha a pluszfeladatoknak szabott díjuk van, akár 
tételenként, akár órában elszámolva. Mindez része 
a munka tervezési szakaszának: előre kell látni és 
át kell gondolni, hogy milyen egyéb munkafolya
matok merülhetnek fel, és a pluszszolgáltatások 
költségét előre meg kell állapítani. Ha ez a fázis 
kimarad, a szolgáltató árkalkulációja kevésbé lesz 
versenyképes, illetve a stúdió folyamatban levő 
többi munkáját is megzavarhatja, ha hirtelen 
merülnek fel újabb sürgős megbízások. 

„Az olcsóságnak számos előnye van. És számtalan 
hátránya." 

egy ismeretlen felszámoló 

Copy Generál - Digitális és ofszet nyomdai 
szolgáltatások 
www.copygeneral.hu # Értékesítés: (1) 210-2717-6^ 
Non-stop: (1)303-3206 
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Nemzetközi szállítók 
A nyomdai piac egyre inkább nemzetközivé válik, mivel a munkát a megrendelő ot t 
készítteti el, ahol az ár-minőség-szolgáltatás legjobb kombinációja érhető el. A digitális 
nyomdai előkészítés és a számítógépes nyomóforma-készítés legújabb fejlesztései 
is elősegítik a munka külföldi lebonyolítását, ha ez a megrendelő számára előnyöket 
jelent. 
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Egy évtizeddel ezelőtt a külföldön végzett nyomta
tás a levilágított filmek futáros küldését, és különbö
ző proofok és kéknyomatok futáros visszaküldését 
jelentette, annak minden költségével és késedelmé
vel együtt. A fájlok ma már a világ bérmely pontjára 
azonnal elküldhetők e-mailben vagy FTP-n, és 
a soft-proofokat (PDF- vagy JPG-formátumban) a 
nyomda is elektronikusan küldi vissza. A soft-proof 
a plotter proof elektronikus megfelelője, és inkább 
csak a pozíciók, mint a színek ellenőrzésére jó. Kül
földi nyomtatás esetén hazai nyomdai előkészítő 
stúdióban készíttethetjük el a nyomtatáshoz hasz
nált PDF-fájlokat és a szerződésben előírt digitális 
proofot, amelyet a fájlokkal együtt futárral küldhe
tünk el a nyomdának. A külföldi nyomda vagy 
nyomdai előkészítő is elkészítheti a digitális proofot, 
amelyet azután jóváhagyásra visszaküldenek a meg
rendelőnek. Bár mindkét esetben szükség van futár
ra, aki a digitális proofot elviszi vagy elhozza, a soft 
proofolás terén várható fejlesztések révén igen 
hamar lehetővé válhat, hogy bármi elektronikusan 
elküldhető legyen, kivéve a nyomdai készterméket. 

A tördelés ellenőrzésére szolgáló proofokat is 
küldhetik digitálisan, amelyeket azután a kiadónál 
nyomtatnak ki. A végleges, jóváhagyott PDF-ek a 
tördelőtől FTP segítségével a világ bármely részére, 
közvetlenül a kijelölt nyomdába kerülhetnek, ha ott 
a fájlok fogadására fel vannak készülve. 

A hajón történő szállítás Távol-Kelet és Európa 
között négy-öt hétbe telik, Európa és az USA között 
pedig körülbelül három hétbe - de ez nemcsak a 
tengeren töltött időt foglalja magában, hanem a 
szárazföldi szállítást is az ügyfél raktáráig. Légi úton 
történő szállítás esetén ez az időtartam három-négy 

napra csökkenhet, viszont igen költségessé válhat, 
ha a nyomdai termék nagy súlyú (például könyv). 
Légi úton általában előzetes példányokat vagy kis 
terjedelmű dokumentumokat szoktak szállítani. 
Európán belül a közúti szállítás általában kettő-négy 
napot vesz igénybe. 

Ha a külföldön végzett munka tördelés vagy ter
vezés, nem történik fizikai szállítás, így nincsenek 
szállításból adódó költségek és késedelem sem. 

7.3 Könyvgyártó üzem 
Kínában 
Az üzem sok munkást alkal
maz a kötészetileg munka
igényes gyermekkönyvek 
kézi összeállítására. 
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7.4-7.6 A Midas nyomda
üzem Hongkongban 
Az épület, a recepció 
és a bemutatóterem is 
mutatja, hogy a belföldi 
megrendelők mellett 
mennyire fontosak a kül
földi ügyfelek is a nyomda 
számára. 

mi MIDAS 

- ; J 
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7.7 Teherszál l í tó hajó 
Amenny iben a tenge ren 
túli nyomdából megren
delt munka terjedelmes és 
nagy súlyú, a szállítás kon
ténerben, tengerjáró hajó
val történik, amelynek 
költségeivel és a szállítás 
időtartamával szintén szá
molnunk kell. 
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A külföldön elvégzett nyomdai munkák többsége 
könyvek vagy termékcsomagolások nyomtatása, 
amelyeknek nincs olyan szoros, kötött határidejük, 
mint más kereskedelmi vagy hirdetési anyagoknak. 
A külföldön megrendelt nyomtatás fő oka az 
olcsóbb munkaerő. Ezért inkább a munkaigényes 
■'eladatokat viszik külföldre - jó példák erre a 
Kínában vagy Szingapúrban készített művészeti 
.agy fotóalbumok, gyerekkönyvek, vagy a bonyolult 
szedésű tudományos könyvek, amelyeknek például 
India a specialistája. 

A megrendelők általában az ár miatt döntenek 
a külföldi nyomtatás mellett. Vajon miként lehet fel
mérni a külföldi szolgáltató minőségét és szolgáltatá
sait? A legtöbb, exportra dolgozó nyomda is éppo
lyan, a legutolsó részletéig modern berendezésekkel 
rendelkezik, mint a hazaiak, és ez a felszereltség 
képessé teszi őket a kívánt nyomdai minőség eléré
sére. A nagy külföldi szállítók rendszerint nemzetkö
zi minősítésekkel is rendelkeznek, amelyek ellenőr
zési pontok sorával biztosítják a nyomdai, kötészeti 
hibák kiszűrését. Ami a szolgáltatásokat illeti, az 
exportszállítók olyan ügyfélszolgálati csapattal bír
nak, amelynek tagjai (a jó műszaki felkészültség 
—ellett) beszélik az angol nyelvet. A nyomda föld
rajzi elhelyezkedésétől függően viszont problémát 
jelenthetnek az eltérő időzónák; előfordulhat, hogy 

- ncs közös munkaidő, ami azt jelenti, hogy a teljes 
<ommunikációt e-mailben kell lebonyolítani. 
- távol-keleti nyomdákban előfordul olyan export
csapat, amely eltolt műszakban dolgozik, hogy az 
ügyfél igényeinek e téren is megfeleljen. A külföldi 
szállítónak értékesítési részlege is lehet az ügyfél 
szájában, ami megkönnyítheti a kommunikációt 

Tengeri vagy légi szállítás esetén lényeges, hogy 
~ szállítási és csomagolási specifikációk helyesek és 
teljesek legyenek, tartalmazzák a kívánt szállítási fel-
f e l eke t - Ex-works (EXW), FOB vagy CIF - , mivel 
ezek a szerződés egyes résztvevői számára más és 
~-~5s felelősséggel és költségekkel járnak. 

nyomdai árut a nyomda, illetve kötészet berakodó-
rámpáján átvette. 

FOB 
A rövidítés a Free On Board - költségmentesen 
hajóra rakva - kifejezésből származik. A költség- és 
kockázatátszállás helye azonos, az elhajózási kikötő
ben a hajó korlátja felett; itt szűnik meg a nyomda 
felelőssége, és kezdődik a megrendelőé. 

CIF 
A nyomda az árajánlatban szereplő árba beleszámít-
ja a biztosítás és a szállítás költségeit is (Cost of the 
Insurance and the Freight). Ezek gyakran külön 
tételként szerepelnek a megrendelt áru gyártási 
költségei mellett. A szállítmányozási szerződés alap
ja ez esetben lehet a célország kikötőjébe érkezés 
vagy a háztól házig történő szállítás, míg az áru az 
ügyfél raktárába nem ér. 

Ha a szállítást EXW vagy FOB paritáson intézzük, 
a szállítmány biztosítása és a megfelelő papírok idő
ben történő előkészítése érdekében a munkába be 
kell vonnunk egy vámügyintéző céget és egy szállít
mányozási vállalatot, akik a vámolással és a további 
szállítással kapcsolatos lépéseket is intézik. Érdemes 
a tapasztalatukra bízni magunkat, az egyes áruféle
ségek szállítására vonatkozó alapos ismereteik sok 
kellemetlenségtől kímélhetnek meg bennünket. 

Fontos már az elején tisztázni, hogy a számla 
ellentételezése milyen pénznemben történik, pl. 
gyakori, hogy a távol-keleti szállítók az európai ügy
felekkel USD-ben fizettetnek. Gondolni kell az árfo
lyam-ingadozásra, amely megnövelheti a munka 
költségét. Nagy költségvetésű munkák esetén érde
mes lehet előre megvenni a devizát, így a számla
költség előre tudható. 

Ex-works (EXW) 
I-,árból, raktárból. A költség- és a kockázatátszállás 
~: drajzi helye az eladó telephelye, tehát az ügyfél 
~e!el mindenért attól a perctől kezdve, hogy a 
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Nyomdai specif ikációk 
A specifikáció a nyomdai megrendelő és a gyártmánygazda által használt kulcsfon
tosságú eszköz. Meghatározza a nyomdatermék fizikai jel lemzőit, és az ebben 
megadott adatok felhasználásával kommunikálnak egymással házon belül a munka
társak - a szerkesztők, a tervezők és a nyomdai stáb - , valamint az alvállalkozók, 
beleértve a nyomdai előkészítő stúdiókat, a nyomdákat és a vámügyintézőket, valamint 
a szállítmányozási társaságok ügynökeit. 

A specifikáció összeállítása előtt a következő kér
déseket kell feltenni: 

• Milyen tartósnak kell lennie a készterméknek? 
• Ki használja majd, és milyen körülmények 

között? 
• Mekkora az első nyomás és az utánnyomások 

valószínűsíthető mennyisége? 
• Milyen gyorsan kell előállítani? 

Ezekre a kérdésekre elsősorban az ügyfélnek kell 
megadnia a választ, még mielőtt a nyomdával fel
venné a kapcsolatot. Más szempontok alapján is 
lehet árat kérni a nyomdától, de ezzel a fent említett 
legfontosabb pontokat akkor sem kerülhetjük el. 

Amennyiben minden kérdésre válaszoltunk, a spe
cifikáció már összeállítható, és a szállítónak áraján
latkérésre elküldhető. Ezt követi majd a fizikai ter
mék előállításának első munkafázisa, a szedés (tör
delés) és a nyomdai előkészítés. Ezeket - ha nem az 
ügyfél intézi - elvégezheti a nyomda vagy egy másik 
külső stúdió. 

Szedési-tördelési specifikációk 
Ha a szedő nem a kész szöveg (kézirat) alapján nyi
latkozik, tudnia kell a szószámot, oldalterjedelmet, 
betűtípust és -fokozatot, ismernie kell a grafikai ter
vet, hogy vannak-e az oldalakon képek (fotók, raj
zok), a korrektúrák típusait és számát, tisztában kell 
lennie a tőle várt végtermék jellemzőivel. A korrek
túrázás általában a betördelt oldalak átolvasásával 
történik (amelyek elektronikus formában PDF-ként 
elküldhetők), és a munka végterméke is rendszerint 
PDF. Bár a szedő adhat árat anélkül is, hogy látná 

a szöveget, rendszerint fenntartja magának azt a 
jogot, hogy a kézirat megtekintése után új árajánla
tot adjon. A különösen nehéz vagy rossz minőségű 
kéziratokat a szakma csak „foul copynak" nevezi, 
és megemelt összegű szedési díjat kell fizetni érte. 
Jó példa erre, amikor kis betűkkel írt, rossz minősé
gű fénymásolatról kell a szöveget begépelni. 

Nyomdai előkészítési specifikációk 
Gyakran az ügyfél adja a nagy felbontású beszken-
nelt képeket is, de amikor az előkészítő stúdiónak 
kell beszkennelnie az eredetiket, a specifikációban 
rögzítik a beszkennelendő eredetik számát, jelezni 
kell, hogy azok papírképek vagy diák, megadva 
egyúttal a végleges méretet, amelyben majd megje
lennek. Azt is szükséges tisztázni, hogy csak nagy 
felbontású szkenre van-e szükség, vagy a kiadvány
szerkesztő programban könnyen használható kis 
felbontásúra is igényt tart a tervező, és majd az elő
készítő stúdió vagy nyomda illeszti be a nagy fel
bontású szkent a munka egy későbbi szakában. 

A proof- és PDF-készítés árajánlatához a megren
delőnek közölnie kell, hogy milyen fájlok kerüljenek 
átadásra (milyen alkalmazásban készült fájlok és/vagy 
PDF), tisztáznia kell az oldalméretet, hogy vannak-e 
kifutó illusztrációk, a nyomda igényel-e kilövés sze
rinti forgatókat, valamint hány darab és milyen fajta 
proofra van szükség. Nagyon fontos meghatározni, 
hogy az előkészítés szakaszában kinek mi a felada
ta, mert ezzel elkerülhetők a félreértések és a járulé
kos költségek is. 
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7.8 Szignált nyomat 
Jól tesszük, ha egy meg
jegyzésekkel el látott lézer-
nyomatot is mellékelünk 
a nyomdai megbízáshoz 
és a CD-n elküldött anyag
hoz. A szignálás többek 
között a képre, a stancra, 
a vetett árnyékokra, a 
tónusokra stb. vonatkozó 
írásos utasításokat foglalja 

magában. A fent i , szita
nyomtatásra szánt példa 
egyebek mellett a fehérrel 
nyomtatott és a nyomatlan 
felületek - ahol a fehértől 
eltérő színű karton látható 
marad - között i különbsé
get teszi egyértelműbbé. 
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Nyomdai és kötészeti specifikációk 
A túloldalon példaként látható egy árajánlatkérő 
formanyomtatvány. 

O Anyagleadás formátuma 
Az Anyagleadás formátuma rovat tartalma informá
ciót nyújt a nyomdának arról, hogy mit kap az ügy
féltől. Ezek lehetnek a munka nyomdakész PDF-fájl-
jai vagy a szerkeszthető anyag a kiadványszerkesztő 
program saját formátumában (pl. QuarkXPress vagy 
InDesign), kiegészítve a nagy felbontású képfájlok
kal. Ha a munkához előzőleg nem készült ún. kont-
rakt proof, a nyomdát kell megkérni a jó minőségű, 
színhelyes digitális proof elkészítésére, mivel pl. egy 
irodai színes lézernyomtatóval készített nyomat nem 
alkalmas a színek ellenőrzésére. Ha a munkához 
már készült színhelyes proof, a nyomdának csak egy 
plotter proofot vagy diazólevonatot (szalmiákot) 
kell adnia, amelyen ellenőrizhető a kilövés helyessé
ge. Az egyszerűbb (leginkább fekete-fehér) munkák 
esetén, amelyekhez adott a PDF és a digitális proof 
is, a nyomdának nem szükséges további proofot 
készítenie. 

Esetenként az ügyfél kérhet a tényleges nyomó
gépen és a végső munkához használt papírra készí
tett valódi próbanyomatot is. Ez igen költséges eljá
rás, mivel a nyomdának el kell készítenie a nyomó
lemezeket, és ugyanúgy, mint a végső munkánál, el 
kell végeznie a beigazítást is. Ilyen proofra azonban 
szükség lehet, például, ha rendkívül igényes, nagy 
példányszámú kiadványt készítenek, és az ügyfél 
cégénél a tényleges nyomtatás előtt többeknek jóvá 
kell hagyniuk a végső formát. Könyvekkel kapcso
latos példa lehet, amikor a kiadó egy múzeummal 
közösen művészeti alkotásokat tartalmazó kiad
ványt tervez, és mindkét helyen egy egész stábnak 
kell jóváhagyni a fényképek minőségi reprodukcióit. 

0 Vágott méret 
A vágott méret talán a specifikáció egyik legfonto
sabb eleme, mivel meghatározza, hogy milyen 
nyomdai és kötészeti gépek felelnek meg a munká
nak, és ez közvetlen hatással van az árra is. 

A 172. oldalon látható táblázat a B1 (707x1000 
mm) méretű ívből gazdaságosan nyerhető oldalmé
reteket mutatja, attól függően, mennyi az ívre 
nyomtatott oldalak száma. A legjobb kihasználtság 
érdekében a munkát a maximális ívmérethez leg
közelebb eső méretben kell nyomtatni. Ha az adott 
méretnél csak egy kicsivel is nagyobb a kért munka 
mérete, az ár jelentősen nőni fog. Például egy kifu-
tós, 162 x 235 mm méretű oldalból 32 fér el az íven. 
Ugyanakkor, mondjuk, 172 x 235 mm-es méretet 
választva, csak 24 oldal nyomtatható ívenként, így 
egyharmaddal több nyomólemezre és beigazításra 
lesz szükség, és ugyanennyivel több papírt kell 
majd nyomtatni, hajtogatni és összehordani. Ez 
jelentősen megnöveli a költségeket, pedig a méret 
csak néhány mm-rel nagyobb, mint az optimális. 
Ugyanez érvényes természetesen a kisebb gépekre 
is. A pontos méreteket a munka megkezdése előtt 
mindig érdemes egyeztetni a nyomdával. 

Az egyidejűleg nyomtatható oldalak száma befo
lyásolja a nyomtatás utáni műveleteket és a köté
szetet is. Például ívenként 24 oldal nyomtatásakor 
gazdaságosabb a könyvet 24 oldalas egységenként 
hajtogatni, összehordani és fűzni, mint 16-osával. 
A4-nél nagyobb oldalméret esetén előzetes infor
mációt kell kérni a kötészettől, mi az a maximális 
méret, amit még fel tud dolgozni. 

A méret után következhet a formátum megadá
sa, amely lehet „fekvő" vagy „álló" (lásd 7.1 l-es 
ábra). Magyarországon csakúgy, mint a legtöbb 
európai országban és az USA-ban, a szélességet 
adják meg először, ellenben az Egyesült Királyság
ban a magasság az első, így nemzetközi együttmű
ködés esetén mindig célszerű azt is megadni, hogy 
a munka álló vagy fekvő, és ezt jelezni a méretek 
sorrendjével is. Fontos információ, hogy a munka 
kifutó-e (vagyis a képek túlnyúlnak-e az oldal vala
melyik szélén), mivel ilyenkor nagyobb ívméretre 
van szükség a képek vágáson túlnyúló részei miatt. 
A könyvkiadásban tanácsos a kötészeti lehetősége
ket elsők között ellenőrizni, például, hogy a nyomda 
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7.10 Vágott oldalméretek 
B1-es(707x 1000 mm) 
nyomógépen elérhető 
oldalméretek. A méreteket 
befolyásolja többek között 
a továbbfeldolgozás (pl. 
kötés) módja is, ezért elő
zetesen egyeztetni kell a 
nyomdával. 

Oldalak 
szama 
az íven 

8 

12 

16 

24 

32 

Kifutós 
anyag vágott 
mérete (mm) 

332 x 480 

332 x 320 

332 x 237 

218x237 

162x235 

Kifutó nélküli 
anyag vágott 
mérete (mm) 

340 x 490 

340 x 323 

340 x 240 

225 x 240 

167x240 

7.11 Fekvő és álló 
formátum 
Az oldalméret megadása
kor először a horizontális 
oldal hosszát adjuk meg: 
a fekvő formátum első 
mérete a hosszabb, az álló 
formátum első mérete a 
rövidebbik oldal mérete. 
(Az Egyesült Királyságban 
ez pont fordítva van!) 



a fekvő könyvek kötéséhez milyen maximális széles
ségű automata géppel rendelkezik, amivel elkerül
hető az igen költséges kézi kötészet. 

O Terjedelem 
A terjedelem (oldalak száma) nyilvánvalóan függ 
attól, hogy a tervezőgrafikus hogyan helyezi el a 
szöveget és a képeket, de a gazdaságos gyártáshoz 
a végleges oldalszámnak az ív méretétől függően 
oszthatónak kell lennie 4, 8, 12, 16, 24 vagy 32 
oldallal - a nyomda ebben is tanácsot tud adni. 
Jó példa lehet erre egy 16 vagy 20 oldal terjedelmű 
brosúra esete. Szerencsés esetben a 16 oldal ponto
san elfér a használni kívánt nyomóformán, a plusz 
négy oldalhoz azonban külön munkamenet kell, 
beleértve az új nyomólemezeket és a beigazítást is. 
Ez azt jelenti, hogy bizonyos műveletek csaknem 
megkétszerezik a költségeket, miközben a terjede
lem csak 25%-kal nő. Ez az a terület, ahol a gazda
ságosság érdekében az ügyfélnek és a nyomdának 
szorosan együtt kell működnie. 

O Nyomtatás 
Meg kell adni a színek számát, mind a fedélen, 
mind a belíveken - és a védőborítón is, ha lesz. 
Ennek a rövidítései; 

4+4: Négy szín az ív mindkét oldalán 
2+2: Két szín az ív mindkét oldalán 
1 +1: Egy szín (általában fekete) az ív mindkét 
oldalán 

A fentieknek bármilyen kombinációja lehetséges, 
például 4+0, 4+1, 4+2 vagy 2+1. Bár három színné 
is lehet nyomni, ez szokatlan dolog, mert a legtöbb 
színes nyomógép kétszínes vagy négyszínes, így a 
-~.áromszínes nyomtatással nem takaríthatunk meg 

számottevő költségeket. Négyszínes munkák ese
tén, ha egyik szín sem a négy alapszín (CMYK) egyi
ke, meg kell adni, hogy milyen direkt színekből 
(Pantone - lásd 40. o.) áll a nyomat. Ez a négyszín
nyomtatáshoz képest többletköltséget jelent. 

© Papírtípusa 
Hacsak nem ragaszkodunk kifejezetten egy adott 
papír- vagy kartonmárkához, legjobb csak a papír 
vagy karton típusát (például „matt műnyomó 
papír") és a kívánt négyzetmétertömeget megadni, 
és a nyomdára bízni, hogy kiválassza azt a márkát, 
amelyből raktárkészlettel rendelkezik, vagy kedvező 
áron be tudja szerezni. Ebben az esetben az áraján
lattal együtt kérhetünk egy nyomtatott mintát is, 
esetleg bonyolultabb kötészeti megoldások esetén 
egy kötészeti makettet is. Ez a kívánt típusú és 
négyzetmétertömegű papírból, az árajánlatban sze
replő méretben és terjedelemben elkészült nyomat
lan kiadvány, könyv. Ha az ügyfél vásárolja a papírt, 
a nyomdától meg kell kérdeznie az ív- vagy tekercs
méretet, a nyomtatáshoz szükséges mennyiséget 
(a rontott íveket [veszteséget] is beleértve), valamint 
íves nyomtatás esetén a szálirányt is. 

A papír g/m2-ben kifejezett négyzetmétertömegét 
viszont általában a megrendelő választja ki. A volu
men mellett leginkább ez a tulajdonság befolyásolja 
a papír vastagságát, tartását. Papírminták begyűjté
sével hamar rutin szerezhető a kiadvány jellegének 
leginkább megfelelő papírok kiválasztásában. 

7.12 Hajtogatott ívek 
(balra) 
Egy kiadvány oldalainak 
száma általában néggyel 
vagy nyolccal osztható. 
Gyakran 32 oldalt is nyom
tatnak egyetlen ívre. 

Az oldalak megfelelő sor
rendje a hajtogatás során 
alakul ki. Ez a könyv 224 
oldalas, vagyis 14 íves, az 
ívek mindegyike 16 oldal
ból ál l . 
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Mennyiség (db) 

1000 db A6-os szórólap 

2 500 db A6-OS szórólap 

5 000 db A6-OS szórólap 

10 000 db A6-os szórólap 

15 000 db A6-OS szórólap 

20 000 db A6-OS szórólap 

25 000 db A6-OS szórólap 

50 000 db A6-OS szórólap 

100 000 db A6-os szórólap 

Összköltség (Ft) 

21 600 

25 200 

27 600 

42 000 

57 600 

74 400 

91 200 

164 400 

244 800 

Darabár (Ft) 

21,60 

9,60 

5,52 

4,08 

3,84 

3,72 

3,65 

3,29 

2,45 

7.13 Darabár és 
összköltség 
Ez a táblázat a darabár 
és az összköltség közötti 
összefüggést mutatja, és 
azt illusztrálja, hogyan 
csökken a darabár a 
nagyobb mennyiségek 
nyomtatásakor. Ez az egyik 
oka annak, amiért viszony
lag drágák a kis példány

számú vagy kisebb érdek
lődésre számot tartó kiad
ványok a populáris termé
kekhez képest. Ha az 
árképzésük a nagy pél
dányszámban megjelenő 
kiadványokhoz hasonlóan 
történne, azon a megren
delő vagy a kiadó sokat 
veszítene. 
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O Kötészet 
Egyedi hajtogatású prospektusok, reklámkiadvá
nyok esetén itt adhatjuk meg a hajtások számát, 
a több ívből álló kiadványok esetén pedig az ívek 
egymáshoz rögzítésének módját, ami kisebb terje
delemnél - például füzetek, brosúrák - legtöbbször 
irkafűzés vagy spirálozás. Nagyobb oldalterjedelem 
esetén, például könyveknél, a ragasztókötés vagy 
a cérnafűzés a leggyakoribb kötésmód. Könyveknél 
meg kell adni azt is, hogy kartonált (kartonpapírral 
borított puhafedelű) vagy keménytáblás kötést 
képzeltünk-e el. 

A nyomatokon elvégezhető egyéb kötészeti 
műveletek közé sorolhatjuk például a stancolást, 
a dombornyomást, a riccelést, a perforálást. 

O Csomagolás 
Ki kell deríteni annak a raktárnak a csomagolási és 
szállítási követelményeit ahova az elkészült munka 
beszállításra kerül, hogy az áru a tárolási rendszer
nek megfeleljen: a feliratozásra, a csomagokra, a 
dobozokra vagy a palettákra ugyanis eltérő előíráso
kat alkalmazhatnak. A nyomdai termékek csoma
golópapírba, zsugorfóliázott csomagokba, egy- vagy 
kétfalú dobozokba csomagolhatók a csomag súlyá
tól és attól függően, hogy - a csomagokat a célállo
máson egészben vagy további kisebb egységekre 
bontva - esetleg még továbbküldik-e, s így több utat 
is meg kell majd tennie. 

óvatosan kell bánni, mivel félrevezető lehet, ha az 
összmennyiség jelentősen változik. Például, ha egy 
munka 40 000-ről 80 000 darabra változik, a több
letnyomtatás árára alapozott számítás egészen rossz 
eredményt adhat, mivel előfordulhat, hogy a nyom
da 50 000 példány feletti megrendeléseknél átáll 
íves nyomtatásról tekercsnyomtatásra, amelynek 
nagy mennyiség esetén sokkal kisebbek a nyomta
tási költségei. 

Mivel a legtöbb nyomtatási eljárásnál az egy pél
dányra eső ár a példányszám növekedésével jelentő
sen csökken (mivel a tervezés, előkészítés és beiga-
zítás költségei több példány között oszlanak meg), 
nagy lehet a kísértés a szükségesnél több példány 
nyomtatására. Ehelyett-például kis példányszám 
esetén - érdemes fontolóra venni, hogy a digitális 
nyomtatás nem gazdaságosabb-e, rnint az ofszet. 

© Az árajánlat érvényessége 
Fontos pont, mivel a munkaerő és a papír ára bizo
nyos időszakonként emelkedik. 

© Extrák 
Extrák alatt opcionális tételek szerepelhetnek (pl. a 
fényes helyett választott matt fóliázás többletköltsé
ge, vagy drágább papír). A legjobb, ha megkérjük 
a nyomdát, hogy ezeket külön árként tüntessék fel, 
hogy eldönthessük, élünk-e a munka során ezekkel 
a lehetőségekkel. 

O Szállítás 
Fontos megadni a szállítás dátumát és a pontos 
szállítási címet. 

O Mennyiség 
A mennyiség megadásánál ajánlott a többletnyom
tatás költségeiről (a megrendelt mennyiséggel egy-
időben nyomtatott pluszpéldányok költségéről) is 
ajánlatot kérni. Ennek kettős célja van: ha a meg
rendelő úgy dönt, hogy valamivel kevesebbet vagy 
többet nyomtat, nem kell újabb árajánlatot kérnie; 
illetve mivel a végleges, leszállított mennyiség szinte 
sosem egyezik meg a megrendelt darabszámmal, 
így a feltüntetett többletnyomtatás költsége lehető
vé teszi a számla ellenőrzését. Ugyanakkor a több
letnyomtatás darabárára alapozott számításokkal 
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A könyvgyártás specifikációi 
A túloldalon egy fekete-fehér keménytáblás könyv 
specifikációja látható. Erre is érvényesek az előzőleg 
említett adatmegadási szempontok, de ezeken kívül 
még néhány dologot tekintetbe kell venni. 

Az előzékpapír általában 115 vagy 135 g/m2-es 
mázolatlan papír, amely jobban tapad a fedélhez, 
mint a mázolt papír. Néha az előzéket négyszín
nyomtatással megnyomják, ekkor általában mázolt 
a papír, mivel a nyomtathatóság elsőbbséget élvez 
a tapadási tulajdonságokkal szemben. A saját 
anyagból lévő előzékpapír megtakarítást jelenthet, 
de ennek a tartása gyengébb lesz. 

A 4+1-színes nyomtatás (négy szín az ív egyik 
oldalán, egy szín a másikon) jó színelosztást ered
ményezhet a könyvben, kisebb költséggel, mint 
a 4+4-színes (négy szín mindenütt), és az eredetik 
költségét is csökkenti. Másik módszer a könyv szí
nes oldalainak elhelyezésére a hajtogatott ívet kívül
ről befoglaló vagy az ívbe helyezett négyoldalas 
ívrészek alkalmazása; ez a gyakorlat nyomtatási 
költséget takarít meg, de szükségszerűen megnöveli 
a kötészeti költségeket. 

A kartonált könyvek fedele általában egy oldalon 
mázolt (C1S), ami azt jelenti, hogy a fedél belső fele 
durvább felületű, a ragasztó jól tapad hozzá és a 
könyvtesthez; a sima vagy mázolt belső felületű fedél
karton kötészeti problémákat okozhat. 

A lemez, amelyből a kötéstábla készül, mindig 
könyvkötőlemez legyen, a legolcsóbb könyvek kivé
telével, amelyeknél viszont rétegelt papírlemez (rizs
szalma papír) használható. Ez utóbbiról fontos meg
jegyezni, hogy hőmérséklet- vagy légnedvesség-vál
tozás hatására megvetemedhet. A könyvkötőleme
zek vastagságát milliméterben kell megadni, a jel
lemző lemezvastagság 2,5-3 mm. 

Árajánlatkéréskor hasznos lehet kérni a különbö
ző extrák külön tételként történő feltüntetését. Bár 
lehet, hogy ezeket az extrákat nem fogjuk megren
delni, de legalább nem kell majd külön árajánlatot 
kérni, ha mégis szükség lesz rájuk. Az extra költsé
gek magukban foglalhatják a fekete színkivonat tel
jes nyelvi cseréjének (nyelvi mutáció) költségét, első
sorban olyan idegen nyelvű kiadásnál, amikor több 
nyelvet együtt nyomnak (közös kiadás esetén a cián, 
a bíbor és a sárga lemez az összes nyelv számára 

közös). Ebben az esetben árat kell kérni a fedél, 
illetve védőborító, címoldal és impresszumoldal 
cseréjének költségéről is. Sok kiadó a négyszínes, 
illusztrált kiadványok szövegéhez külön ötödik feke
te színt használ, hogy lehetővé tegye több nyelv 
egyidőben történő nyomtatását - ilyenkor csak a 
szövegszín mutálódik, a könyv négyszínes részét az 
összes nyelv számára egyszerre, nagy példányszám
ban nyomtatják. Ha az első nyomtatást követően 
igen rövid időn belül utánnyomás várható, érdemes 
egyidejűleg az utánnyomás árát is megkérdezni, és 
a nyomólemezeket konzerváltatni. 

A nyomdai árajánlat 
A nyomdákból visszaérkezett árajánlatokat gondo
san ellenőrizni kell. Lehet, hogy a nyomda megvál
toztatta a specifikáció valamelyik részletét, hogy 
az a műszaki felszereltségének jobban megfeleljen. 
Különös figyelemmel kell ellenőrizni a méretet -
bár a nyomda nem tüntethet fel az árajánlatban 
más méretet anélkül, hogy az ügyfelet erről ne érte
sítené. Emellett szintén ellenőrizni kell a papír négy
zetmétertömegét és típusát, és hogy a papírminta 
vagy makett (ha van) megfelelő-e. Ellenőrizni kell az 
árajánlat érvényességének dátumát is. Abból, hogy 
a nyomda az árat több részre bontja, még nem 
következik, hogy módunkban áll csak egyes munka
fázisokat elvégeztetni az adott nyomdával, a többi 
részfeladatra pedig más alvállakozót vonhatunk be, 
mert a nyomda általában a teljes munka megrende
lése esetére érvényes árat kalkulál. 

Különbséget kell tennünk árajánlat és árbecslés 
között. Az árbecslés általában csak egy előzetes, 
hozzávetőleges kalkuláció egy munka áráról, amely 
inkább alakulófélben lévő terveken alapul, semmint 
végső, konkrét specifikáción. A szigorúan vett áraján
lat e tekintetben sokkal kidolgozottabb, és mélyebb 
jogi értelme van: hivatalos ajánlat arra vonatkozóan, 
hogy közreadója garantált áron elvégez számunkra 
egy bizonyos munkát, és ajánlata számonkérhető. 
Bármilyen, a specifikációban bekövetkező változás 
az árajánlat felülvizsgálatát jelenti, és ez alapján gyak
ran a megrendelés módosítását is. 
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KÖNYVSPECIFIKÁCIÓ 

Küldi: 
Címzett; 
Dátum; 
Szerző/cím: 
Anyagleadás formátuma 

Vágott méret: 
Terjedelem: 
Nyomtatás: 
Papír: 
Előzékpapír 
Könyvtábla: 

Védó'borító: 
Kötészet: 

Csomagolás: 
Mennyiség: 
Szállítás: 
Extrák: 

7.14 Nyomdai és kötészeti 
spacifikáció 
Fekete-fehér, keménytáb
lás könyvhöz, árajánlat
kérés céljára elküldve 
több, versenyeztetett 
nyomdának. 

Érvényes: 

Egy kiadó 
Egy nyomda 
2008. 0114. 
Egy könyv 

Szöveg PDF-ben, védó'borító PDF-ben + digitális 
proof. A nyomda adja a szöveg és a védőborító 
plotter proofjait. 
146x213 mm, álló 
160 oldal 
1+1 

80 g/m2, krémszínű, simítatlan velin 
Nyomatlan, 115 g/m2 ofszet 
Fekete vászonutánzat, 3 mm-es lemez, 
arany fólianyomás a gerincen 
4+0, matt fólia, 150 g/m2 fényes műnyomó 
Cérnafűzés, nyomatlan előzék, gömbölyű 
gerinc, oromszegő felül-alul, védó'borító 
Kettősfalú dobozok paiettázva 
10 000 és 1000 többletnyomtatás 
A kiadó raktárába 

Kiadónév változása feketével a védőborítón és 
a címnegyedoldalon, fólia nyomtatás változása 
a gerincen 
6 hónapig 
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Minőség-ellenőrzés 
A munkafolyamatba bevont alvállalkozókkal való együttműködés érzékeny pontja 

a minőség-ellenőrzés, hiszen a felelősség kérdése nagymértékben függ például attól, 

hogy a nyomda minden szükséges adatot vagy információt helyesen kapott-e meg. 

Néha a nyomdába leadott, hibátlannak gondolt digitális anyagban lévő hiba csak 

később derül ki, és a proofkészítés vagy a nyomtatás és a nyomtatás utáni műveletek 

során is bekövetkezhetnek olyan hibák, amelyekért a felelősség már a nyomdát terheli. 

A nyomdai munka megrendelőjének feladata a 
kimenő anyagok és a nyomdától visszakapott anya
gok minőségének ellenőrzése. Azonban, míg a 
közelmúltban a megrendelő még az eredetiket 
ellenőrizhette, manapság erre a célra már csak fáj
lok állnak rendelkezésre, ezért a képek minőségé
nek ellenőrzése a szerkesztő vagy a tervező felada
tává vált. A kritikusabb képekről érdemes legalább 
digitális proofot készíteni, és bár ezek - az analóg 
proofokkal ellentétben - egyes kevésbé gyakori 
hibaforrásokat, mint pl. a rácsozás miatti moirét 
vagy a durva rács miatt elvesző részleteket nem 
képesek megmutatni, azonban színprofilok segítsé
gével a nyomdai színeket jól adják vissza. 

A színek reprodukciójával kapcsolatos problémák 
elkerülése érdekében érdemes a szkennelést és 
nyomdai előkészítést végző cégnek minél előbb 
kapcsolatba lépnie a nyomdával, hogy az előkészítés 
a nyomdagép és a papír színprofiljának felhasználá
sával történjen. Ezt megkönnyíti a nemzetközi szab
ványnak számító ICC-profilok egyre nagyobb elter
jedtsége. 

Amikor egy munka igényes vagy nagy volumenű, 
a minőség ellenőrzésének feladata átadható a nyom
dának. A munka befejeztével megrendelőként kér
jünk előzetes példányokat, amelyeket a teljes meny-
nyiség átvétele előtt jóváhagyhatunk (amennyiben 
a határidők ezt engedik), így ha kérdéses dolog merül 
fel, az ellenőrzés és - ha szükséges - a javítás meg
történhet. Nyomdailag nehezen kivitelezhető mun
kák esetén még az előtt kérjünk előzetes példányo
kat, hogy a nyomtatás utáni műveletekre sor kerülne. 
A következő oldalon röviden felsoroljuk azokat 
a pontokat, amelyekre különösen oda kell figyelni. 

7.16 A kötés ellenőrzése 
A nyomda számára a köté
szeti munka korrekciója 
lehet a legköltségesebb és 
legproblémásabb. A javítás 
akár a munka újranyomta-
tását is jelentheti, ha pél
dául rosszul lett megadva 
a vágott méret vagy magát 
a kötészeti eljárást rontot
ták el. 
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7.15 Nyomdagépről lejövő 
ívek 
Ezeket a gépmester szúró
próbaszerűen ellenőrzi, így 
biztosítva, hogy a minőség 
a nyomtatás teljes időtar
tama alatt egyenletes 
maradjon. 

A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS FŐBB PONTJAI 

® Lehúzódás 
Az a jelenség, amikor a még meg nem száradt festék a kirakóműben egymásra kerülő nyomatok 
felső oldaláról átkenődik a következő ív hátoldalára, és különösen feltűnő például olyan borító ese
tén, amelyiknek a belső oldala fehér. A problémát okozhatja, ha nem elegendő a lehúzódás elleni 
porozás, ha nem elég gyorsan szárad a festék, valamint papírproblémák is közrejátszhatnak. 

• Színingadozás 
Akkor fordul elő, ha a gépmester nem tartja a színek állandóságát a nyomógép futása során; ez 
azonban a nyomógépek modern szabályozóberendezéseinek köszönhetően ma már ritka probléma. 
A gépmester a nyomtatás során rendszeres időközönként kihúz egy mintaívet, és a jóváhagyott 
proofhoz, illetve - ha a megrendelő jelen volt a „gépinduláskor" - az aláírt nyomdai ívhez hasonlítja. 

• „Poloska" 
Ezek olyan nemkívánatos foltok a nyomtatott területeken, amelyeket fehér „udvar" vesz körül; a nyo
mólemezre vagy gumihengerre került szennyeződés, papírpor vagy megkeményedett festék okozhat
ja. Nyomtatás közbeni rendszeres ellenőrzéssel és a gumikendő rendszeres tisztításával elkerülhető. 

• Színilleszkedési hiba (passzerhiba) 
Látványos hiba, a négy alapszín nem pontosan fedi egymást: eredménye elmosódott vagy életlen kép. 

• Kötészeti hibák 
A kötészeti hibákat a legköltségesebb helyrehozni, mert ezek a problémák nagyon gyakran azt jelen
tik, hogy a nyomtatást elölről kell kezdeni. A ragasztókötést mindig tüzetesen meg kell vizsgálni, 
különösen vastag műnyomó papírok esetén. A kötészetek ellenőrző berendezései képesek a kötés 
erősségének és a nyitáshoz szükséges rugalmasságának vizsgálatára, amit rendszeresen ellenőrizni 
kell. A pontatlan vágás néha probléma, mint ahogy a mázolt papírok maszatolódása is; ilyenkor a 
papír a kötészeti műveletek folyamán a festékledörzsölődés miatt bemaszatolódik. Lakkozással pél
dául ez a probléma elkerülhető. 
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Az ütemezés és a nyomdai megrendelések 
A késztermék előállításához szükséges technológiától és a gépi műveletektől eltekintve 
talán az ütemezés az egyik legfontosabb terület, amely a nyomdatermék előállításának 
hatékony irányítását és kézben tartását lehetővé teszi. Ez az, amin a munka sikere iga
zán múlik. Az ütemezés nem csupán a nyomtatásra vonatkozik, meg kell határozni 
- mégpedig előre - a proofkészítés, hibajavítás, csomagolás és terjesztés időpontjait, 
és mindezeket szerződésben kell rögzíteni. 

Még a legegyszerűbb nyomdai munkát is ütemezni 
kell, megadva az egyes fázisok határidejét. A meg
rendelőnek a saját kollégáival is ellenőriztetnie kell, 
hogy a részfeladatukra megadott időpontok tartha-
tóak-e, mielőtt a nyomdával egyeztetné, hogy az 
egyes fázisokhoz mennyi időre van szükség. Ahol 
lehetséges, a váratlan események számára is időt 
kell biztosítani, bármilyen javítás vagy megismételt 
proof, vagy más, előre nem látható probléma eseté
re. Nem szabad elfelejteni, hogy egy nap csúszás 
a nyomdai anyagleadásban nem szükségszerűen 
jelent ugyanekkora csúszást a szállításban - ha egy 
munka elveszti a nyomda ütemezésében betöltött 
helyét, lehet, hogy beelőzi egy nagyobb munka, 
ami az anyag leadásához képest több nap csúszást 
is okozhat. 

A szállítási határidő mellett fontos az is, hogy az 
ütemterv - ahol szükséges - tegye lehetővé proofok 
elkészítését is (pl. az ügyfélnek készített prezentá
cióra szánt proofok). Az ütemezés kulcsa az összes 
érintettel fenntartott folyamatos kommunikáció. 

mékek esetén, mert sok raktár automatizált, és pre
cíz előírásai vannak a feliratozásra, a dobozok vagy 
paletták típusára és méretére, valamint a palettára 
rakott könyvek magasságára vonatkozóan. Ezeknek 
az utasításoknak a be nem tartása átrakodási költ
ségekhez vezethet - néha a rakományt a raktárból 
visszafordítják a nyomdához, hogy csomagolja vagy 
rakodja át. Fontos, hogy a könyveket lapjával, fek
tetve kell csomagolni, nem pedig állítva. 

A nyomdai megrendelésnek ki kell térnie az elfo
gadható többletre vagy hiányra is - bár a nyomdá
nak az a célja, hogy a kívánt mennyiséget szállítsa, 
a sok művelet miatt, melyeken egy munkának 
keresztül kell mennie, rendszerint van valamekkora 
tűrés (pl. +/- 5%). 

A nyomdai megrendelő hivatalos dokumentum, 
jelzi, hogy az ügyfél elfogadta a nyomda által meg
adott árat, és az ügyfél és a nyomda közötti szerző
dés alapját jelenti. Ezért fontos, hogy a későbbi 
problémák elkerülése érdekében a részletek világo
san legyenek megfogalmazva. 

A nyomdai megrendelés 
A nyomda kiválasztása után írásos megrendelést kell 
küldeni, a specifikáció, az ár és a szállítási határidők 
részletezésével. 

Olyan részletek, mint a megrendelő nyitvatartási 
ideje, szintén fontosak - nincs értelme egy munkát 
pénteken 16.00 órakor leszállítani, amikor a meg
rendelő raktára 14.00 órakor bezár! Ugyanígy meg 
kell adni a raktári kapcsolattartó nevét, telefonszá
mát és e-mail címét. 

A részletes csomagolási utasítások könyvek ese
tében még fontosabbak, mint az egyéb nyomdater-

Az internet használata 
Napjainkban az ügyfél és a nyomda egyre több ada
tot küld egymásnak az interneten keresztül, a kom
munikáció egyre nagyobb része folyik digitális for
mában. Például a nyomda weboldalán lehet egy 
megrendelési űrlap, amely tételesen közli a megren
delővel, milyen részleteket kell megadnia a munká
ról. Ezután a nyomda árajánlat-készítő részlege 
kiszámolja az árat, és e-mailben megküldi az ügyfél
nek. Tipikus munkák esetén az árajánlatkérés inter
aktív is lehet, vagyis az árat egy szoftver számolja ki 
automatikusan a nyomda díjszabása alapján, és 
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azonnal közli; így az ügyfél különböző specifikáció
kat is kipróbálhat és azonnali visszajelzést kap. 
Egyszerű munkák esetén az ügyfél ugyanezen a 
felületen jelezheti, hogy elfogadja az árajánlatot, 
ami ettől kezdve jogilag is érvényessé válik, és meg
rendelésként működik. Bonyolultabb munkák ese
tén a megrendelés külön e-mailben, további ada
tokkal kibővítve is elküldhető. Az internet használa
ta csökkenti mind az ügyfél, mind a nyomda papír
munkáját és adminisztrációját. 

Egyes, szinte teljesen automatizált rendszerek
ben sablonok vannak kialakítva olyan gyakori, jel-
iemző munkákra, mint a levélpapírok vagy névjegy
kártyák. Ezekben az ügyfél kitöltheti a személyes 
adatokat (telefonszám, e-mail cím stb.), és azonnal 
meg is rendelheti a nyomtatást, anélkül, hogy fájlt 
kellene küldenie. 

A munka megrendelését követően néhány nyom
da lehetővé teszi az ügyfeleinek, hogy egy webolda
lon keresztül nyomon kövesse a haladását, és pon
tosan láthassa, milyen stádiumban van, és mi az 
elfogadott szállítási határidő. A Munkaleíró formá
tum (JDF) használata - amelyet egyre több nyomda 
oevezet - azt jelenti, hogy a nyomdai folyamat 
összes fázisa - az ügyfél megrendelőjétől kezdve az 
ügyfélszolgálati munkatársakon át az egyes nyomó
gépekig és kötészeti gépekig - elektronikusan össze-
<apcsolható, és az egyes szereplők a munkafolya
maton belül előre-hátra információkat küldhetnek 
egymásnak. 

Azok az idők lassan múlttá lesznek, amikor fel 
kellett hívni a nyomdai kapcsolattartót, hogy meg
tudjuk, milyen fázisban van a munka, neki pedig le 
kellett mennie az üzembe a folyamat ellenőrzéséhez. 



Jogi szempontok 
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• A megnövekedett költségek miatti 
árváltozás 
(ez különösen a papír árára vonatkozik; 
előfordulhat, hogy a papírgyár vagy-kereskedő 
rövid időintervallumon belül árat emel) 

• Általános forgalmi adó (ÁFA) 

• A proofok elfogadása az ügyfél részéről 

• A fájlok tulajdonjoga 

9 Mennyiségi változások 

• Az áruk és fizetőeszközök tulajdonjoga 

• Reklamáció 

• Biztosítás 

• Felelősség 

• Fizetésképtelenség 

• Törvénytelenség (pl. rágalmazás) 

Mivel ezek a záradékok vita esetén előkerülnek, 
fontos, hogy az ügyfél elolvassa az „apró betűs" 
részeket is, és külön egyezségre jussanak mindab
ban, amiben ellenkező a véleményük - vagy az ügy
fél kérheti a nyomdát, hogy az ő (az ügyfél) szerző
dési feltételeit fogadja el. 

Szerencsére ritkán fordul elő, hogy a vita odáig 
fajuljon a nyomda és az ügyfél között, hogy bíró

sághoz forduljanak. Tárgyalások útján általában 
egyezségre jutnak, vagy ezek sikertelensége esetén 
valamiféle döntőbíráskodás révén, ahol a vitás felek 
elfogadják egy független harmadik fél ítéletét. 

A számlák ellenőrzése 
Amikor a munka befejeződött, az ügyfél ellenőrzi 
a számlát, és jóváhagyja a kifizetést. Ez az árajánlat
ra és a nyomdai megrendelőre történő hivatkozás
sal, és a munkára terhelt pluszköltségek elfogadásá
val történik. 

Nemzetközi távlatok 
Míg a nyomdai és kiadói tevékenységet - és különö
sen a szellemi tulajdon védelmét - szabályozó törvé
nyek országról országra változnak, állandóan lépést 
kell tartanunk a globális technológiai változások és 
az internet révén felvetődő új jelenségekkel, ame
lyek a szellemi tulajdonról alkotott képet teszik kér
désessé egy olyan korban, amikor a digitális tarta
lom végtelen sokszor „ellopható", hiszen az eredeti 
dolog a tulajdonosának is birtokában marad. Egyes 
társaságok, mint pl. a Google, a szellemi tulajdon és 
a szerzői jogok tiszteletben tartásával célként jelöl
ték meg könyvek digitalizálását, és azok tartalmá
nak elérhetővé tételét a keresőmotorjukon keresz
tül. Ezen kívül is van olyan terület, amelyet jól át kell 
gondolni, például a tengeren túli nyomdai szolgálta
tók igénybevétele. Bizonyos országokban - mint pl. 
Kínában - a nyomdai szállítók megbüntethetők, 
amennyiben a hatóságok azt állapítják meg, hogy 
az általuk nyomtatott anyag lázítónak, obszcénnek, 
a hatóságokat bírálónak tekinthető - a politikai 
ellenvéleményt is beleértve. 
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7.17 Jogászok 
A lehetséges jogi követ
kezmények átgondolása 
es figyelembevétele fon-
: : s , amikor nyomtatot t 
E " agok kiadásara vállal 
«x-zunk. 



Szószedet 
írta Tony Crouch és Chris Middleton 

A méretek A papír végső vágott mérete az ISO Internati-
onal PaperSizes (ISO Nemzetközi Papírméret Szabvány) 
szerint. Lásd még a Nemzetközi Papírméret Szabványt a 
214. oldalon. 
acél pántszalag Palettákon alkalmazott erős fémszalag, 
amely megakadályozza a dobozok szállítás közbeni elcsú
szását. 

Acrobat Az Adobe cég által szabadalmaztatott technoló
gia, amely lehetővé teszi az egyik számítógépes rendszeren 
létrehozott dokumentumok másik rendszeren, változatlan 
formában történő kinyomtatását. A rendszer lelke a PDF 
(Portable Document Formát - hordozható dokumentumfor
mátum), amely a forrásfájlból vagy a Acrobat Distilleren 
keresztül PostScript-kódból is előállítható. A végfelhasználó
nak a PDF olvasásához csak az Acrobat Reader programra 
van szüksége. Széleskörűen használják korrektúrázáskor és a 
fájlok nyomdai leadásakor. A PDF-dokumentum minden for
mázást, fontot, szöveget és képet tartalmaz. 
adatbázis Meghatározott szisztéma szerint digitális rend
szerben tárolt, kereshető, módosítható és visszanyerhető 
adatok. 

addírozás Kis méretű dokumentumok - pl. névjegyek, 
címkék - sorozatos egymás mellé másolása. Célja a papír 
optimálisabb kihasználása. 
akcidens nyomtatás Kereskedelmi vagy reklámcélú nyom
datermék előállítása. A munkák többségére jellemző a rövi
debb terjedelem és a viszonylag alacsony példányszám. 
akromatikus színvisszavétel Lásd GCR 
aláhúzás Szedési kifejezés, vékony vonal közvetlenül a 
betűk alapvonala alatt, amellyel egyes szavakat nyomaté-
kosíthatunk. Elsősorban írógépeken használták; a számító
gépes szövegszedésben már más, finomabb eszközökkel 
(pl. kurziválés) is megoldható a szavak kiemelése. 
alátöltés Két különböző színű, éles határvonalú grafikai 
elem találkozásánál a nyomtatás pontatlansága miatt a szí

nek gyakran nem pontosan illeszkednek egymáshoz, kö
zöttük kivillanhat a papír fehérje. Az alátöltés során a vilá
gosabb elem méretét a körvonalai mentén megnövelve el
érhetjük, hogy a két szín kissé fedje egymást, így két- vagy 
többszínes nyomtatásnál a passzért könnyebb tartani. 
alias effektus Az a jelenség, amikor egy képen a ferde 
élek fogazottak, fűrészes szélűek, lépcsők látható rajtuk. 
Általában az alacsony képfelbontás okozza. Olyankor for
dul elő, ha egy képet túlságosan felnagyítanak. 
állásidő Amikor egy nyomógép vagy kötészeti sor munká
ra várva kihasználatlanul áll. 

álló forma Formazáró keretben vagy kilövés szerint ren
dezett oldalak formájában újranyomásra váró szöveges ma
gasnyomó forma; a fogalom kiterjesztésével filmmontirung 
(álló montírung) vagy fotózásra kész szöveget is jelenthet. 
álló formátum Amikor a lap vízszintes oldala (szélessége) 
rövidebb, mint a függőleges (magassága). 
álló számok Lásd verzál számok 
alsó margó A lap alján lévő, a szöveges terület és a vá
gott szél közötti fehér terület. 
alsó oromszegö Keménykötésű könyvnél alkalmazzák; 
ugyanaz, mint a felső oromszegő, de a gerinc alján található. 
Lásd oromszegő 

AM-rácsozás Egymástól azonos távolságban elhelyezke
dő, a világosabb vagy sötétebb képrészleteknek megfelelő
en kisebb vagy nagyobb méretű rácspontokat alkalmazó 
rácsozás. Az AM (amplitúdómodulált) a pontok változó 
méretére utal, szemben az FM (frekvenciamodulált) ráccsal, 
ahol a pontok egymástól való távolsága változik. 
analóg proof Nyomdai filmek felhasználásával, de nem a 
nyomógépen készített négy- vagy többszínes proof. Töb
bek között ebbe a kategóriába tartozik a DuPont Cromalin, 
a Kodak Matchprint, az Agfa Dry Proof és a Fuji ColorArt 
Proof is. 

anilin festék A flexonyomtatásban használt folyékony 
nyomdafesték, helyette ma már pigment alapú festékeket 
használnak. 
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anti-aliasing (elsimítás) A számítógépes képfeldolgozó 
programok egy technikája; a fogazottság, lépcsőzöttség 
megszüntetése érdekében az átlós éleket egyre világosodó 
pixelekkel simítja el. 
antikva Olyan betűkészlet neve, amelyben a betűk - a 
kurzívokkal ellentétben - egyenesen állnak. További meg
nevezései: álló vagy normál. 
APR Asahi Photopolymer Resin (Asahi fotopolimer 
gyanta) Átlátszó és rugalmas fotopolimer folyadékból ké
szült magasnyomó vagy flexonyomó forma. 
arányos szélességű karakter Tipográfiai fogalom; az 
ábécé minden egyes betűje a szélességének megfelelő he
lyet foglalja el, tehát egy szélesebb m többet mint egy i. 
archiválás Szöveg és képek tárolása a könnyű visszakeres
hetőség érdekében, pl. utánnyomás vagy másik médiában 
történő felhasználás esetére. 

árnyalat Papírra nyomtatott világosabb vagy sötétebb fe
lület, színét rendszerint a festékkitöltés százalékos arányá
val adhatjuk meg. Árnyalati értéke denzitométerrel mér
hető. 
árnyalatos kép Autotípiai árnyalatokat tartalmazó kép, 
mint például egy fotó, ideértve a fekete különböző árnya
lataiból álló szürkeárnyalatos képet is. A csak feketét és fe
héret tartalmazó képeket vonalas képnek hívjuk. 
árvasor A bekezdés első sora, amely a bekezdés többi so
rától elszakadva a hasáb vagy az oldal alján maradt. Fordí
tott esete az özvegysor. 

ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange) Amerikai szabvány szerinti kódolás az infor
mációcseréhez. Digitális szövegfájlformátum, amely szö
vegformázást nem tartalmaz. 
átfordítás Lásd nyomtatás buktatással/átfordítással 
átfutó kép Oldalpár mindkét szemben fekvő oldalára át
nyúló illusztráció. Egészen pontosan ez csak a hajtogatott 
ív legbelső oldalpárján fordul elő; mindenütt máshol csak 
hamis oldalpár alakul ki -jóllehet a kifejezés a könyv- és 
magazinkiadésban, a reklámiparban és a grafikai tervezés
ben is általánosan használt. 
átlátszóság A papír fényáteresztő képessége. A nagyobb 
fényáteresztő képességű papírokon az egyik oldal nyomata 
átüthet a túloldalon. 
áttördelödés Szavak átkerülése az egyik sorból a másikba 
(vagy több soron keresztül), valamilyen szövegmódosítás 
vagy betűtípuscsere hatására. 
átütés A papírba szívódott festék okozta elszíneződés 
a papír hátoldalán. 
automatikus sortörés Szövegbevitelkor, ha egy szó túl 
hosszú és már nem fér el a sorban, a sor automatikusan 
megtörik, és a teljes szó átkerül a következő sor elejére. 
automatikus tekercsváltó Tekercsnyomógép része, 
amely a csaknem lefutott aktuális tekercshez új papírteker

cset ragaszt. Segítségével elkerülhető a nyomógép leállítá
sa tekercsváltás közben. 
autotípia Hagyományos ráccsal reprodukált színes vagy 
egyszínű kép filmje vagy nyomata. 

B 
B méretek Elsődlegesen poszterekhez, falitérképekhez 
stb. használt, az ISO Nemzetközi Papírméret Szabvány sze
rinti méretek; az azonos számozású A méretektől jelentő
sen eltér. Lásd 215. o. 
balra/jobbra zárt A fix méretű szóközök használata kö
vetkeztében a sorok jobb vagy bal széle nem egy vonalban 
érvéget. Szabadsoros szedésnek is hívják. 
bankjegypapír A legjobb minőségű, legellenállóbb papí
rok egyike. A papírba gyakran védelmi elemeket építenek 
be, amelyek tovább növelik a biztonságot, segítik a hamisí
tások megelőzését. 
beakasztás Az az eljárás, amelynek során a borítót rögzí
tik a gerinchez. Kartonált könyveknél a borító ragasztott 
része néha 3-3 mm-re benyúlik a könyv két oldalára, hogy 
ezáltal is erősítse a gerincet. 
becsukódás Rácsjelenség, amikor a túl sok festék hatásá
ra egyes betűk - pl. az e - udvara betömődik. 
beégetés A könyvkötésnél a beakasztást követően a 
könyvnyílásra alkalmazott nyomás, amely megkönnyíti a 
könyv kinyitását. 
behúzás (1) Margónál beljebb kezdett szövegsor, 
amely általában a bekezdés első sora. Nagyobb terjedel
mű szövegeken belül speciális információkra hívja fel 
figyelmet. (2) Kézzel vagy géppel a könyvbe vagy maga
zinba helyezett, de be nem kötött, szabadon álló papír 
vagy karton. 
behúzott ív Könyv - gyakran más papírra - nyomtatott és 
a bekötésnél a másik ívbe helyezett külön íve/ívrésze (pl. 
mézolatlanra nyomtatják a szöveget, mázoltra az illusztrá
ciós mellékletet). 
beigazítás A nyomógép, a hajtogatógép vagy kötészeti 
gépsor előkészítése a gyártásra. 
bekapszulázás (1) A nyomtatásnál vagy papírkészítésnél 
mikrokapszulába zárt kémiai anyagok kerülnek a hordozó
anyagra, ilyenek például a reklámnyomtatásnál használt 
illatanyagok vagy az önátírós papírok színező vegyi anya
gai. (2) Gyógyszerek bliszterbe csomagolása. 
berakómű íves nyomógép vagy hajtogatógép része, amely 
a papíríveket a nyomóműbe, illetve a hajtogató egységbe 
továbbítja. 

bérmunka Alvállalkozói szerződés alapján, cégen kívül el
végeztetett részfeladatok, mint például a szedés vagy a 
kötészet. 
besütés Lásd beégetés 
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betördelt oldal A reprodukcióra vagy nyomtatásra kész, 
szöveget és illusztrációkat tartalmazó digitális anyag. 
betűcsalád Egyazon betűterv alapján megtervezett betű
változatok; a betűcsaládba a normál, kurzív, félkövér mel
lett a széles és keskeny változatot is beleértjük. 
betűcsere Korrektúránál gyakran használt jelölés, két 
betű vagy más kiszedett elem nem a megfelelő helyen sze
repel, ezért fel kell cserélni őket. 

betűhiba Tipográfiai hiba (elütés, szedési, gépelési hiba). 
betűkészlet Közismert angol neve: font. Szoftver, amely 
egy adott betűtípuson belüli betűváltozat (pl. normál, fél
kövér vagy kurzív) karaktereinek és jeleinek előállításához 
szükséges adatokat tartalmazza. 

betűköz A betűk, számok és egyéb karakterek közötti tá
volság. Lásd betűritkítás, -sűrítés. 
betűöntés Az ólombetűt karakterenként készítették úgy, 
hogy egy öntőformán keresztül forró, folyékony fémötvö
zetet öntöttek a speciálisan kialakított matricába. A fém 
kihűlés és megkeményedés után felvette a karakter alakját, 
és szedésre készen állt. 

betűosztályozás A betűtípusok osztályozása jellemzőik 
és stílusuk vagy történelmi eredetük szerint történik, pl. 
talpas lineáris, reneszánsz antikva, reneszánsz írott betű, 
klasszicista. 

betűritkítás, -sűrítés Kijelölt szövegrészben a betűk kö
zötti térközök egységes növelése, illetve csökkentése. 
betűtalp A talpas betűtípusok, pl. Garamond vagy Basker-
ville, betűszárainak lezáró vonalai, amelyek a talp nélküli 
lineáris betűk (mint például az itt használt betűtípus, a 
Frutiger) esetében hiányoznak. Lásd még 50. o. 
betűtervező A betűtípusokat tervező személy. Nem tévesz
tendő össze a tipográfussal. 

biblianyomó papír Szótár, biblia és enciklopédia nyomta
tásához használt igen könnyű és vékony, mázolatlan, fényes, 
kevéssé átlátszó papír. 
bíbor Lásd magenta 
bígelés Horony, bemélyedés kialakítása kartonon vagy 
vastagabb papírokon, ami lehetővé teszi, hogy a nyomat
hordozót a kívánt helyen meg lehessen hajlítani. Kivitele
zése görgővel vagy egy tompa éllel történő préseléssel 
történik; a görgős technika a gyorsabb. Hornyolásnak is 
nevezik. 

bittérkép Bármely, szabályos vízszintes és függőleges so
rokban elrendezett pixelek alkotta egyszínű vagy színes kép. 
Ellentéte a vektorgrafika, amely az ábrákat nem pixelek, 
hanem geometriai objektumok formájában tárolja. 
biztonsági másolat Dokumentumok, fájlok digitális má
solata. 

black printer A nyomóforma, amelyet a fekete nyomda
festék alapszínnel történő nyomtatásához használnak, illet
ve a színkivonati film, amelyről ez a nyomóforma készül. 

blisztercsomagolás Átlátszó műanyagból készült, a ter
mékel körülfogó félgömb alakú buborék, amely egyik ol
dalán - rendszerint alumíniumból készült - zárófóliát kap. 
Gyógyszerek elterjedt csomagolási módja. 
Blu-Ray (lemez) Új fejlesztésű, DVD-szerű lemez, amely
nek kétoldalas változata 50 GB tárolókapacitást biztosít; 
írásához kék lézert használnak, amelynek hullámhossza ki
sebb, mint a szokásos vörös lézeré. 
bordázóhenger A papírgyártó gép szita felőli végén lévő 
henger, amely reklámcélokból vagy biztonsági okokból 
mintázatot vagy emblémát visz fel a papírra. 
bordázott papír A papírgyártás során, még a szitán fel
vitt ismétlődő vonalas mintázattal ellátott papír, amelyet 
merőlegesen ismétlődő vonalak is keresztezhetnek. A min
tát a bordázóhenger nyomja a papírba, és a gyártás után 
is látható marad. Főleg levélpapírokon alkalmazzák. 
borjúbőr A borjú bőrének belső oldala, korlátozott pél
dányszámban megjelenő kiadványok, exkluzív könyvek be
kötéséhez használatos. 

bővített jelkészlet (expert set) Az alap betűkészletben 
meg nem található, ritkábban használt karakterek - pl. 
törtszámok, zenei jelek, ugráló számok, kiskapitálisok -
gyakran csak a fontok expert változatában találhatók meg. 
BPOP Búik Packed on Pallets (palettázott rakomány). 
brisztol karton Nagy négyzetmétertömegű, minőségi 
karton, amelynek merevségét két vagy több réteg összera
gasztásával nyerik. 

bronzolás A még nedves nyomatra kézi vagy gépi úton 
fémpigmentet tartalmazó festékport szórva speciális hatás 
érhető el. 

buktatás Lásd nyomtatás buktatással/átfordítással 
búik factor Az egy hüvelyk (inch) vastagságot kitevő papír
ívek száma. Az USA-ban használt fogalom. 

C méretek Az ISO Nemzetközi Papírméret Szabványon 
belül a C sorozat a szabványos A méretű papírok befogadá
sára szolgáló borítékok és tasakok mérete. Lásd 215. o. 
CCD (Charge Coupled Device) Olyan optoelektronikai 
félvezető érzékelő, amelyet a digitális fényképezőgépek és 
egyes szkennerek a képek elektronikus jelekké alakítására 
használnak. 

CD (Compact Disc - kompakt lemez). Általános, olcsó tá
rolóeszköz körülbelül 700 MB-nyi digitális információ táro
lására. Létezik csak olvasható (CD-ROM), írható (CD-R) és 
többször írható (CD-RW) változata is. 
cellulózkarton Facellulózból Fourdrinier-gépen vagy 
hengeres gépen egyetlen lapként gyártott lemez. 
cérnafűzés A meghajtott íveket a hajtás vonalában nej
lonszállal egyenként összefűzik. A cérnafűzött könyv elő-
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nye a ragasztókötött vagy oldaltűzött kiadvánnyal szem
ben, hogy teljesen kinyitható. 
cellulóz A papírgyártás alapvető rostanyaga. Elsősorban 
fatartalmú papírpépből nyerik. 
cián A négyszínnyomtatás színeinek - melyeket együttesen 
CMYTC-nak rövidítenek - egyike, a kék speciális árnyalata. 
A pigment árnyalata gyártónként és festékrendszerenként 
íSWOP, Euroscale) némileg eltérő lehet. 
CIF Nemzetközi szállítmányozási kifejezés, a Cost, Insurance, 
and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj) rövidítése, ami 
a szállító költsége, és amit általában továbbszámláz a meg
rendelőnek. 
cifra Nyomdai dísz. 

címbetű Címek megjelenítésére használt betűk, megkü
lönböztetésül a főszöveg kenyérbetűjétől. Használata 
gyakori a a reklámszövegekben, kiemelésekben, fejezet
kezdésnél stb. 
címkép Egy könyv címoldalával szemközt elhelyezett il
lusztráció, kép, arckép. Nyomtatható a könyvtest részeként 
vagy mázolt papírra külön oldalként, amit a könyvbe ra
gasztanak. 
címnegyed Egy könyv főszövegét megelőző oldalak, úgy
mint szennycímlap, címlap, impresszum, tartalom stb. 
címsor Újságcikk, könyv fejezetének stb. nagyobb méretű 
oetűkkel szedett címe. A címsor után üres hely marad, mi
előtt elkezdődne a főszöveg. 
cinkklisé Magasnyomtatáshoz használt vonalas klisé. 

CIP4 Mozaikszó az angol International Cooperation for the 
Integration of Processes in Prepress, Press, and Postpress 
(nemzetközi együttműködés a nyomdai előkészítés, a nyom
tatás és a kötészeti műveletek integrálására) szervezet nevé
ből. A független szervezet célja a nyomdaipari digitális szab
ványok (pl. JDF, JMF) kidolgozásának előmozdítása. 
CMS Color Management System - színkezelő rendszer, 
amely az ICC-profilok alapján összehasonlítja a különböző 
eszközök színtereit, és a színek konvertálásával biztosítja az 
adott szín lehető legpontosabb reprodukcióját a különböző 
eszközökön. 
CMYK A Cyan, Magenta, Yellow és BlacK vagy Key (cián, 
bíbor, sárga és fekete vagy kulcs) négyszínnyomtatás alap
színeinek rendszere. 
cold set Tekercsofszetnyomás, amelynél a nyomdafes
ték száradáséhoz nincs szükség hőközlésre. Ilyen eljárás a 
szívóképes újságpapírra történő nyomtatás. 
CorelDRAW Elsősorban a Windows rendszereken elter
jedt vektorgrafikus rajzolóprogram, amellyel például a bit-
map képek is vektorokká alakíthatók. Lásd még lllustrator 
és Freehand. 

Cromalin A DuPont cég által szabadalmaztatott, jó minő
ségű, a négyszínbontás filmjeit használó próbanyomat-he-
yettesítő rendszer, amellyel a nyomtatásban megjelenő szí

nek viszonylag jól reprodukálhatók. Gyakran az analóg 
proof szinonimájaként használják, holott a Cromalin csak 
egy eljárás a sok közül, más cégek más márkanév alatt is 
forgalmaznak hasonló nyomatminőséget produkáló analóg 
proofkészítő berendezéseket. 
CTF Computer to Film - számítógépről filmre történő levi
lágítás. Lásd CTP 
CTP Computer to Plate - számítógépről nyomólemezre 
történő levilágítás (digitális nyomólemez-készítés). A nyom
tatandó anyag digitális fájlját közvetlenül a nyomólemezre 
világítják le a közbülső filmkészítési lépés nélkül. A legtöbb 
könyv- és magazinkiadó ma már ezt a CTF-nél sokkal ha
tékonyabb és pontosabb rendszert használja. 

Cs 
csatolt előzékpapír Olyan kötészeti megoldás, amelynél 
az előzékpapír a könyv első és utolsó hajtogatott ivé
nek a része, szemben azzal az esettel, amikor külön van 
beragasztva. Ritkán használatos. 
csésze A mélynyomó henger nyomdafesték megtartásá
ra szolgáló apró bemélyedése. 
csúcsfény Az árnyalatos kép legvilágosabb része. Lásd 
még denzitás. 

D 
DAT (Digital Audio Tape) Kompakt, de csak lineáris adat
rögzítést támogató, mágneskazettás tárolási mód. A DAT-
mentések általában naponta, a nap végén történnek. Meg
szűnő technológia, a könnyebb visszakeresést és elérést biz
tosító alternatívák javára, amelyekhez képest lassú. 
DCS2 (Desktop Color Separation) EPS-képformátum, 
amely képes direkt színekből álló képek tárolására is. 
denzitás A nyomat denzitométerrel mérhető festék-
fedettségét jellemző szám, gyakorlatilag egy tárgy fényel
nyelésének jellemzője. A denzitás jellemzi a nyomat ár
nyalatterjedelmét is: nyomat csúcsfényei nem lehetnek 
világosabbak, mint a papír színe, a legsötétebb árnyalatot 
pedig a papír, a festék minősége és a nyomási eljárással 
elérhető festékvastagság határozza meg. Nagyobb árnya
latterjedelem érhető el fényképészeti filmen vagy dián, 
mint nyomtatással. 
denzitométer A denzitás mérésére szolgáló eszköz. 
diakritikus jel Lásd mellékjel 
diazólevonat/szalmiák/kéknyomat Olcsó proof, amelyet 
úgy készítenek, hogy a filmet kontaktmásolóban speciális be
vonatú papírra világítják át, és a képet ammóniatartalmú gőz
zel hívják elő. Az eredmény lehet kék, fekete, vörös vagy bar
na; egy- és kétoldalas; negatív vagy pozitív. A CTP térnyerésé
vel és a film háttérbe szorulásával egyre ritkábban használják. 
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digitális nyomat Tonert (elektrofotográfia) vagy folyékony 
és szilárd festéket használó eljárással, digitális adatokból, 
nyomóforma nélkül készített nyomat. 
digitális nyomógép Nyomógép, amely a hozzá kapcsoló
dó RIP segítségével képes a DTP-rendszerek adatainak fo
gadáséra, és papírra vagy más hordozóra nyomatot készí
teni xerografikus, tintasugaras vagy ofszetnyomtató eljárás
sal úgy, hogy ehhez nyomóformát nem igényel. A nyomó
gép lehet íves és tekercsnyomógép is. 
digitális nyomólemez-készítés Lásd CTP 
digitális nyomtatás Nyomóforma használata nélküli 
nyomtatás, festék vagy toner alapú technológiával. A nyo
mat hordozója általában papír, de lehet más anyag is. 
digitális proof A digitális anyagból közvetlenül, film készí
tése nélkül készülő, négyszínes, jó minőségű próbanyomat. 
A legtöbb digitális proof color-menedzsment rendszert is 
magában foglaló RIP-pel vezérelt tintasugaras nyomtatókon 
készül, de léteznek hőviaszos, festékszublimációs, lézeres 
vagy elektrosztatikus elven működő rendszerek is. 
DIN Németországban kifejlesztett papírméretszabvány, 
amely az USA és Kanada kivételével mindenütt ISO-szab
vánnyá vált. Lásd 214-215. o. 

dingbat Tipográfiai díszeket tartalmazó betűtípus, segítsé
gével szimbólumok vagy nyilak helyezhetők el az oldalon. 
direkt szín Rendszerint valamilyen rendszerbe foglalt szín
gyűjteményből (pl. Pantone) választható szín. A négyszín
nyomtatással nem reprodukálható színeket direkt színként 
nyomtatják, külön kikevert nyomdafestékből. 
díszpont Kövér, középen álló pont (•) egy szövegrész ki
emelésére, vagy nem számozott lista elemeinek elkülöníté
sére. 

dokumentum-ellenőrzés levilágítás előtt Az ún. „pre-
flight" programok képesek a betördelt kiadvány proofké-
szítést vagy nyomtatást megelőző ellenőrzésére, hogy biz
tosítsák a képek megfelelő felbontását és színmódját, a 
szükséges betűkészletek és egyéb elemek meglétét és 
nyomtatásra alkalmasságát. A nyomda szintén végez ilyen 
ellenőrzést a nyomólemez készítése előtt. 
dombornyomás A papír felületének síkból kiemelkedő 
mintázása. Lehet színes vagy vakdombor (festék nélküli). 
dongle Lásd hardverkulcs 

DPI (Dots per inch) Lézernyomtató vagy levilágító kime
neti felbontásának mértékegysége. (Az egy hüvelykre eső 
rácspontok száma.) Lásd még pixel per inch/centiméter 
DTD (Document Type Definition) Dokumentumtípus 
definíciója. Speciális kódolási rendszer, amely lehetővé 
teszi a dokumentumok XML-es keresését és megjeleníté
sét. Azonosítja a dokumentum különböző elemeit, és a 
számítógép által értelmezhető címkék segítségével egyfaj
ta hierarchiát hoz létre. Az eredmény a végfelhasználó 
elől rejtve marad. 

duotone Kétszínneí nyomtatott kép, amelynek nyomtatá
sához ugyanabból a képeredetiből - rendszerint fekete
fehér fotóból - készített két színkivonatot használják fel. 
A duotone-ként nyomtatott kép nagyobb árnyalati terjede
lemmel rendelkezik, mint ami egyszínes reprodukcióval elő
állítható. A duotone egyik színe rendszerint fekete, a másik 
gyakorlatilag bármilyen szín lehet. 
duplafalú Olyan dobozok, amelyeknek dupla, hullámkar
tonból készített faluk van, biztosítva a nyomat vagy könyv 
szállítás közbeni védelmét. Nehéz árukhoz vagy olyan ese
tekben javasolt a használatuk, amikor a dobozoknak egy
nél több utat kell megtenniük. Vesd össze egyfalú 
duplexkarton Olyan kétrétegű karton, amelynél az egyes 
rétegek anyagösszetétele eltér, a két oldalon különböző 
színt eredményezve. 

durva rács Általában a 120 Ipi (47 vonal/cm) vagy annál 
kisebb rácssűrűségű autotípiai rendszerek neve. Újságpapí
ron vagy hasonló gyengébb minőségű papíron használják. 
DVD (Digital Versatile Disc, Digital Videó Disc) Általá
nos használatú, olcsó, digitális tároló-archiváló eszköz. 
Névleges tárolókapacitása 4,8 GB. Az új lemeztechnológiák 
- pl. Blu-Ray - 25-50 GB-nyi tárolókapacitást kínálnak. 

EAN (European Article Number) Lásd vonalkód 
ECF Elementally Chlorine Free - elemiklór-mentes. Cellu
lózgyártási módszer a fehérítőanyagként használt klór al
kalmazása nélkül. 

egalizálás Az egyes karakterek közötti térköz állítása; célja 
a könnyebben olvasható, egyenletesebb ritmusú szöveg. 
egész ív Bármely ív az alapméretében (nincs hajtva vagy 
vágva). A tablóid méret a nagy formátumú újságok méreté
nek fele, így a félbehajtott újságba mellékletként berakható. 
egész számú ívek Főként könyvek esetén alkalmazott, a 
könyvtestet alkotó ívek számára vonatkozó kifejezés. A ter
jedelem és a kilövés megtervezése oly módon, hogy a 
munka egész számú ívre fusson ki, és ne kelljen üres olda
lakat tartalmazó ívet felhasználni. 
egészvászon/egészbőr kötés Keménytáblás kötés, 
amelynél az egész könyvtáblát ugyanaz az egy darab vá
szon/bőr borítja. Ellentétben a félvászon/félbőr kötéssel, 
amelynél csak a gerincet és a sarkokat fedi vászon vagy 
bőr, a többi részt pedig papír. 

egyenes gerinc Szögletes gerinckialakítás, szemben a 
gömbölyített gerinccel. Kartonált kötésnél általános, ke
ménytáblás kötésnél viszont csak ritkábban alkalmazzák, 
főleg kisebb terjedelmű könyvek (pl. gyerekkönyvek) ese
tén, ahol a keskeny gerinc miatt nem kivitelezhető. 
egyfalú A nyomatok vagy könyvek szállítására használt 
dobozokra vonatkozik. A tételektől függően különböző 
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erősségű - pl. 90 kg-tól 120 kg-ig terhelhető - , egy réteg
ben használt lemezből készítik. Vesd össze duplafalú 
egymenetes kikészítés Amikora kívánt felületnemesí
tést vagy egyes kötészeti utómunkákat még a nyomógé
pen, közvetlenül a nyomtatást követően végzik el, rendsze
rint speciális kiegészítő segítségével. 
egyoldalas Csak az egyik oldalán nyomtatott ív. Nyomdai 
megrendelésekben a nem nyomtatott oldalt rövidítve nul
lával jelölik, pl. 4 + 0 - egy oldalon négy színnel nyomta
tott munka, vagy 1 + 0 - egy oldalon egy színnel nyomta
tott munka. 

egység Tipográfiai kifejezés. A kvirtet kisebb egységekre 
bontják; ezek segítségével tudják például a betűkészlet ka
raktereinek szélességét kifejezni, lényeges szerepet játsza
nak a sorkizárt tördelés megvalósításában. A kvirtet alkotó 
egységek száma betűkészítőnként eltérő. 
egyszínnyomógép Nyomógép, amely menetenként csak 
egy szín nyomtatására képes. 
életlen maszk Fényképészeti sötétkamra-eljárás, digitáli
san szoftverek - pl. Photoshop - segítségével is megvalósít
ható. Eléletlenített pozitívot használ az eredeti kép „maszk
jaként", amely a negatívval egyesítve a nagyobb élesség il
lúzióját kelti. A többi élesítési technikához hasonlóan ez 
sem javítja meg a bemozdult, teljesen életlen képeket, de 
képes a digitális feldolgozás és a rácsrabontás során némi
leg elmosódó éleket határozottabbá tenni. Az élesítési 
technikák az egymás melletti pixelek kontrasztját növelik 
úgy, hogy a világosabb pixeleket még világosabbá, a söté
teket még sötétebbé teszik. 
ellenőrzőcsík Lásd nyomtatásellenörző csík 
ellenőrzőszám A vonalkód utolsó számjegye; a leolvasó 
számítógépét segíti a vonalkód ellenőrzésében. 
ellennyomóhenger A nyomómű része, amely a nyomat
hordozót a nyomólemezzel/formahengerrel/gumikendővel 
érintkezésbe hozza. 

élmetszés A hajtogatott ív bármelyik, nem kötésbe eső, 
vágott széle. 
előérzékenyített nyomólemez Ofszetnyomtatásnál 
használt nyomóforma lapja. 
élőfej/élőláb Ismétlődő információ a kiadvány minden ol
dalának tetején/alján; rendszerint a könyv, magazin, cikk 
vagy fejezet címét tartalmazza. 
előrenyomtatott ívek Raktáron tartott, részlegesen 
nyomtatott ívek, amelyeket az aktuális információk vagy pl. 
nyelvi mutációk esetén az alternatív nyelvű szöveg utólagos 
nyomtatásával tesznek teljessé. 
előzékpapír Keménytáblás könyv elején és végén hasz
nált papír. A könyv első és utolsó ívéhez, valamint a könyv
tábla első és hátsó táblájához vannak hozzáragasztva. 
elválasztás és zárás (H&J, az angol Hyphenation & Justi-
fication rövidítéseként) Szoftverek elválasztáskor használt 

algoritmusa, amely meghatározza, hol lehetnek elválasztá
sok a sorkizárt szedésben. Előre programozott elválasztási 
szótárak és a felhasználó által készített kivételszótárak ké
pezik a rendszer lelkét. 
emulziós réteg Általában a film vagy nyomólemez fényér
zékeny bevonatát értjük alatta, de reklámanyagok nyomta
tása esetén bekapszulázott íz- és illatanyagokat is jelenthet. 
emulzió felőli oldal Lásd rétegoldal 
enyv Gyanta, enyv vagy más, szintetikus komponens a 
papírpépben; a papírgyártás során a cellulózszálak megkö
tésére és tömörítésére, a festékbeszívódás ellen, és meg
erősítés céljából használják. 

EPS (Encapsulated PostScript) Fájlformátum, amelyet 
gyakran használnak az objektumorientált rajzolóprogra
mok - például az lllustrator vagy a Freehand - de a 
beszkennelt képeket is elmenthetik ebben a formátumban. 
Tartalma egy PostScript fájl - amely a képet írja le - és egy 
kisfelbontású nézőkép, amely a képernyős megjelenítést 
szolgálja. 

eredeti Bármilyen illusztrációs anyag vagy szöveg, ame
lyet nyomtatással reprodukálni kell. 
erratum vagy errata cédula Lásd sajtóhibajegyzék 
eselék Az ívek méretre vágásakor keletkező papírhulladék. 
Ethernet Számítógépek összekapcsolására használt nagy 
sebességű hálózati protokoll. 
et-jel Az „&" karakterjelentése: és. 
EXW Szállítmányozási kifejezés, Ex-works(a gyárban átvé
ve), amelynél a vevő visel minden költséget és anyagi fele
lősséget attól a ponttól kezdve, hogy az áru a szállító bera-
kodórámpájához érkezett. 

F 
fájlszerver Biztonságos központi számítógép, amely a há
lózatban dolgozó személyek munkafájljait tárolja. Csök
kenti a nagy mennyiségű adat tárolásának szükségét a he
lyi számítógépeken, az adatok könnyebben hozzáférhetők, 
és a központi tárolóhelyről biztosági másolatot készítése is 
könnyebb. 
fájltömörítés Speciális algoritmusok használata a ki
sebb fájlméret érdekében; történhet észrevehető minő
ségromlással (veszteséges tömörítés), vagy olyan algorit
musokkal, amelyek az adatokat veszteséget nem okozó 
módon tömörítik (veszteségmentes tömörítés). A web
oldalakra készített képek erősen tömörítettek lehetnek, 
ami nagyobb letöltési sebességet tesz lehetővé, de ugyan
ilyen fokú tömörítés nyomtatásban már látható képminő
ségromlást eredményezhet. A különböző fájlformátumok 
- pl. a JPEG - különböző „codec"-eket (compression/ 
decompression method - tömörítési/kibontási módszer) 
használnak. 
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famentes Csak kémiai papírpépből készített, fatartal
mú papírt vagy mechanikai papírpépet nem tartalmazó 
papír. 
fatartalmú papír/-pép Facsiszoiatból készített papír, illet
ve papírpép. 
fattyúsor Lásd árvasor és özvegysor 
fedél Nyomtatott puhafedelű {kartonált) könyv könyvtest
hez ragasztott borítása. 
fedél azonos papírból Olyan kiadvány, amelynek fedele 
ugyanabból a papírból vagy anyagból készül, mint a belső 
oldalak. 
fedél bígelése A kartonált könyv fedelét négyszer bígelik; 
ebből két hajtás a gerinchez esik, kettő pedig jellemzően 
5 mm-re helyezkedik el a gerinc élétől, és megkönnyíti a 
fedél kihajtását. Lásd még bígelés 
fedélkarton Általános kifejezés a kartonált kiadvány 
borítóanyagára. 
fedettség Lásd denzitás 
fej Nyomtatott oldal felső része. 

fej a fejhez/fej a lábhoz Kilövési sémák, amelyek az ol
dalak ívekre rendezésekor figyelembe veszik a kiadvány kö
tészeti továbbfeldolgozását is. Fej a fejhez kilövésben az 
oldalakat elforgatják oly módon, hogy azok feje (felső 
része) egymás közelébe kerüljön. 

fejben vágás Az ívek hajtása következtében felül egybe
függő oldalak különválasztásához, a könyvtest rendezett 
felső élének kialakításához fejben rendszerint 3 mm-t 
(vagy ha a kiterített íven nézzük, ennek kétszeresét) levág
nak a papírból. Kifutóknál ezt figyelembe kell venni. 
fejléc Időszaki kiadvány első oldalán, általában az oldal 
tetején látható, az aktuális kiadás legfontosabb adatait 
- periodika neve, alcíme, évfolyam, dátum - tartalmazó 
rész. 

fekete színkivonat A négyszínnyomtatásban a fekete 
szín nyomtatásához használt film és nyomólemez. Módosí
tásával azonos képanyaggal rendelkező, de különböző 
nyelvű kiadványokat készíthetünk. 
fekvő formátum Téglalap alakú oldal vagy ív, amelynek 
a vízszintes oldala a hosszabb. Könyvek esetében ez azt je
lenti, hogy a könyv rövidebbik éle van a gerincnél. 
felfutószekrény A Fourdrinier-ié\e papírgyártó gép 
része, amely a szita előtt helyezkedik el, és a papírt alkotó 
kémiai anyagokkal, összetevőkkel elegyített papírpép 
egyenletes szitára terítéséről gondoskodik. 
félkövér Betűtípus normál és háromnegyedkövér változa
ta közti vastagsági változata. Angol neve: médium vagy 
semibold. Lásd még háromnegyedkövér 
felnyúló szár Kisbetű - pl. b, d, k - középmagasság fölé 
nyúló része. 

felső margó Az oldal nyomtatott területének teteje és a 
felső vágott szél közötti terület. 

felső oldal A papír azon oldala, amely a papírgyártás 
során nem érintkezett a szitával. Nyomtatás szempontjából 
a felső oldal kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik. 
feltöltés Fájl átvitele egyik számítógépről a másikra, jel
lemzően az internet használatával. Egy fájl feltölthető FTP 
szerverre vagy fájlküldő szolgáltatást nyújtó weboldalak fe
lületén keresztül. Ellentéte a letöltés. 
felületi enyvezés A papírgyártási eljárás során enyv felvi
tele a papír felületére. Nyomtatásnál csökkenti a papírfelté-
pődés veszélyét. 

felületkezelés A felület, amelyet a papír a kalanderezés, 
mázolás vagy dombornyomás révén kap. 
felületnemesítés Különféle, a nyomógépen vagy azon 
kívül végzett, nyomtatást követő művelet, amelynek célja a 
papírfelület tartósságának vagy a nyomat esztétikai értéké
nek növelése. Lásd UV, formalakkozás, fóliázás 
felülettömeg (basis weight) Az USA-ban használt, a 
négyzetmétertömeghez hasonló papírjellemző, amely az 
ún. alapméretek valamelyikére vágott, 500 ívből álló rizsma 
fontban megadott tömege (Ib/ream). 
félvászon/félbőr kötés Az egészvászon/egészbőr kö
téssel szemben három textil-, illetve bőrdarabot használó 
kötésfajta. A gerinc és az oldaltáblák gerinc felé eső részét 
az egyik darabbal fedik be, az oldaltáblák vágás felőli ré
szét - vagy gyakran csak a sarkokat - a másik kettővel. 
Ennek a kötésfajtának a változatai, amikor két textildara
bot, két papírt, vagy egyikből is, másikból is egyet-egyet 
használnak. 

fémfesték Festék, amelyben a közönséges pigmentek he
lyett rendkívül finom -jellemzően arany vagy ezüst színű -
fémrészecskék vannak. 

fényálló Festék vagy színes anyag, amelynek színét a fény, 
de még az erős napfény sem fakítja ki. Gyakran használa
tos eladótérben vagy kirakatban elhelyezett nyomtatott 
anyagok, pl. eligazítótáblák esetében. 
fényceruza Egyes CAD-alkalmazásokhoz vagy vonalkód-
olvasáshoz használt, fényérzékeny, ceruza alakú eszköz. 
fénynyomás Síknyomtató eljárás. Zselatint visznek fel egy 
érzékenyített nyomólemezre; a ráhelyezett szöveget és ké
peket - rács használata nélkül - átvilágítják. Lassú és költ
séges eljárás. A virágokat és műalkotásokat igen jó színhű
séggel és gazdag részletezettséggel adja vissza. 
fényszedés A nyomdai filmen a szöveget a betűk negatív 
képét tartalmazó filmmatricán keresztül, villanófényes 
megvilágítással előállító eljárás. A betűket egyenként expo
nálták a fényérzékeny filmre. A fényszedőgép billentyűze
tén kiszedett szöveget lyukkártya tárolta, a levilágítógép az 
ezen tárolt adatok alapján végezte a levilágítást. 
festékadagolás A nyomógép festékezőművében a fes
tékmennyiség szabályozása. A gépmester is állíthatja, rend
szerint számítógép vezérli. 
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festékdomborítás A dombornyomás utánzása. Festék, 
por és hő kombinációjával hasonló kidomborodó felületi 
hatás érhető el. 
festékezőhengerek Hengerek sorozata, amelyek a 
nyomdafestéket a festékvályútól a nyomóformáig továbbít
ják a nyomógépben. 
festékszóró eszköz (Air-brush) Nevét a régebben fény
képek kézi módosítására használt festékszóró eszközről 
kapta. Ma az eszköz több szoftverben, pl. a Photoshop-
ban is megtalálható, így ugyanazt az eredményt digitális 
úton érhetjük el. 
festéktartály Nyomógép festéket tartalmazó egysége a 
festékezőműben. Zónacsavarokkal szabályozható a henge
rekre jutó festék mennyisége. 
filmgarnitúra Lásd többszörös produkció 
finom levélpapír Könnyű, vékony író- (légiposta) vagy 
gépírópapír. 
fix szóköz A szavak vagy karakterek közötti rögzített mére
tű szóköz, amelynek mérete sorkizárt szedéskor sem válto
zik. Használható pl. párbeszédek kezdő gondolatjele után. 
flekk (1) Egyszínű, homogén, nyomtatott felület. (2) 
A szövegterjedelem megadásának egyik módja, 1 flekk kö
rülbelül 1500 leütés, a szóközöket is beleszámítva. 
flexibilis tábla Hajlékony könyvborítás, köztes megoldás 
a merev lemezből készült könyvtábla és a puhafedelű kar
tonált kötés között. A bibliák és útikönyvek borítása gyak
ran ilyen kivitelű. A könyvtest rendszerint cérnafűzött. 
flexi-kötés Kötészeti megoldás fűzött ívekkel; az ívek ge
rincnél kialakított hurkain egy rendkívül rugalmas anyagból 
készült pecket húznak keresztül. Útikalauzok esetén gyak
ran használatos. 
flexonyomtatás Magasnyomtató eljárás, amely hajlékony 
(flexibilis) gumi vagy műanyag nyomólemezeket, és oldó
szeres, folyékony festéket használ. Többszínes tekercsnyo-
mögépeken, főként a csomagolásiparban és egyes napila
poknál használják. 
FOB Szállítmányozási kifejezés, a Free on Board (költség
mentesen hajóra rakva) rövidítése. A kikötői berakodástól 
kezdve a vevő viseli a teljes szállítási költséget és a kocká
zati biztosítás felelősségét. 
fólia (1) Szövegek és képek leggyakrabban könyvborítóba 
vagy csomagolásba préseléséhez használt fémes (pl. arany, 
ezüst) vagy színes pigmentekkel bevont réteg. (2) Átlát
szó, a montírozásnál hordozóként használt tartós mű
anyag film. (3) Nyomatok védelmét szolgáló bevonat. Lásd 
fóliázás 

fólianyomás Lenyomat készítése egy speciálisan keményí
tett és a fóliafelvitelhez felmelegített kliséről. Lásd prégelés 
fóliázás Polipropilén vagy más szintetikus anyagból ké
szült vékony, átlátszó fóliaréteg felvitele a védőborító, kar
tonált fedél stb. nyomtatott felületére a többféle kivitel 

(fényes, matt, selyemfényű) valamelyik változatában. Alkal
mazhatják egyrészt a külső megjelenés esztétikusabbá téte
le, másrész védelem céljából. Kartonált könyveknél a fedél 
hullámosodásának elkerülése végett a borító bekötése 
előtt, még kiterített állapotában viszik fel. 
folio (ívrét) Nagyméretű papírív; az egyszer meghajtott 
teljes méretű ív neve. 
font Lásd betűkészlet 
fordítórúd Tekercsnyomtatáskor a papírpályát hajtogatás 
előtt néha kettévágják. A több részre osztott papírtekercset 
az előző papíriránynak megfelelő jobb vagy bal oldalra iga
zítják, a tengelyhez képest 45 fokos szögben elhelyezett 
fordítólécpárok segítségével, ami a papírpályát kétszer 45 
fokkal elforgatja. Kettős párhuzamos hajtásnak is nevezik. 
forgató Kiadvány kicsinyített, bekötött makettje, amely
ből a nyomda vagy a levilágítóstúdió számára egyértelmű
en kiderül az oldalak sorrendje, elrendezése. Célszerű az 
oldalakat úgy rögzíteni, hogy ne essenek szét. 
formahenger Nyomógép hengere, amelyre a nyomófor
mát rögzítik. 

formalakkozás Fényes vagy matt lakk alkalmazása a nyo
mat bizonyos területein. A lakk felvitele történhet a nyom
tatással egyidőben, de külön menetben is. 
formátum A kiadvány oldalarányait adja meg, lehet pl. 
álló, fekvő, négyzet. Az oldalméretek megadásakor az első 
szám mindig a szélességet (horizontális él), a második pedig 
a magasságot (vertikális él) jelenti. Pl. 210 x 297 mm, álló, 
A4 méretű oldal. 

forrásfájl Valamely szoftveralkalmazás - pl. InDesign - saját 
formátuma. Gyakran csak maga az alkalmazás képes meg
nyitni. Nevezik nyitott dokumentumnak is, utalva arra, hogy 
a fájl tartalma szerkeszthető, szemben a nehezebben változ
tatható, zárt formátumokkal, mint a PostScript és a PDF. 
fotogravírozás A magasnyomtatás kiemelkedő nyomó
felületű nyomólemezeit előállító fotomechanikai eljárás. 
fotolitográfia Fotó- és litográfiái eljárás ötvözésével előál
lított nyomat. 

fotopolimer Fényérzékeny polimer vagy műanyag, ame
lyet az ofszetnyomtatáshoz használt nyomólemezek bevo
nataként, illetve magasnyomtatás vagy flexonyomtatás 
nyomóformáinál használnak. 
Fourdrinier A papírgyártó gépek egyik fajtája, amelyben 
a papírpép egy mozgó szitán jut el a szárítást végző fűtött 
hengerekre. A folyékony pép víztartalma kezdetben 90% 
feletti, a gyártósor végén pedig már csak 5%. A gép által 
elvégzett további műveletek lehetnek a kalanderezés, a 
mázolás és az ívekre vágás. 

francia hajtás Négyoldalas papírív, amelynek csak egyik 
oldalát nyomtatják, majd két egymásra merőleges hajtással 
négyrét hajtják, anélkül, hogy fejben megvágnák. A belső 
oldalak fehérek maradnak, a nyomat az 1., 2., 3. és 4. olda-
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Ion jelenik meg (a kilövés szerint viszont az 1., 4., 5. és 8. 
oldalon van). 
Freehand A Macromedia cég objektumorientált rajzoló
programja. Grafikonok, emblémák és műszaki jellegű il
lusztrációk készítésére használható. Lásd még lllustrator 
és CorelDRAW. 
frézelés A ragasztókötés egyik részművelete; a könyvtest 
gerincének lemaratása, érdesítése, hogy az így létrejött fe
lületen a ragasztó jobban megtapadjon. 
FTP (Filé Transfer Protocol) Fájlátviteli protokoll. Adatátvi
teli és kommunikációs protokoll nagy mennyiségű adat, in
terneten keresztül, webböngészővel vagy kifejezetten erre 
a célra készült FTP-szoftverrel történő küldéséhez. (Vesd 
össze HTTP [Hypertext Transfer Protocol], amely számítógé
pek weboldalhoz való csatlakozását teszik lehetővé.) 
futtathatóság A papírok azon tulajdonságainak összessé
ge, amelyek a nyomtatás és továbbfeldolgozás szempont
jából jelentősek. 

függelék Egy könyv utolsó oldalai, pl. irodalomjegyzék, 
szószedet és tárgymutató. 
fülszöveg Reklámszöveg a könyv borítóján. 
fűzés Kötészeti művelet; az oldalak egymáshoz erősítése 
varrással, fűzőkapoccsal vagy más módon, nejlonszállal 
vagy dróttal. 

gerincvászon A kötés során a könyv gerincéhez ragasz
tott erős muszlinszövet. 
gömbölyített gerinc A betáblázott kötésnél a könyvtest 
gerincének cérnafűzés vagy ragasztókötés utáni formálása, 
eredményeként a gerinc domborúvá (a vágás felőli oldal 
pedig homorúvá) válik. Egyidejűleg a vállak kialakítása is 
megtörténik, amelyekhez majd a könyvtáblák illeszkednek, 
így tartósabb lesz a könyv. Ellenkezője az egyenes gerinc. 
greifer Lásd ívfogó 

gumikendő Ofszetnyomtatáskor a gumikendő viszi át 
a képet a nyomólemezről a papírra. 
gumikendős henger Az ofszetnyomógép egyik henge
re. Gumikendő borítja a hengert, amely átviszi a képet 
a formahengerről a papírra vagy más nyomathordozóra. 
gyártási irány A papír hossziránya, haladási iránya a pa
pírgyártó gépen; az az irány, amelybe a cellulózszálak zöme 
beáll a papírgyártási eljárás során. 
gyorssajtó Magasnyomógép, amelynél a nyomtatandó 
ívet egy henger szállítja és hozza érintkezésbe a nyomófor
ma felületével. Főként stancolásnál és bígelésnél hasz
nálják. 

gyűrűskönyv A gerincén vezetőgyűrűkkel rendelkező 
könyv; a gyűrűk lehetővé teszik a gyorsan aktualitásukat 
vesztő nyomtatványok vagy cserélhető minták cseréjét. 

H 
GCR (Gray Component Replacement) Szürkeösszetevő 
helyettesítés. Régebben a nyomdai szkennerek által, ma 
már inkább a képfeldolgozó programok által színrebon
táskor használt, színvisszavételi módszer. A hagyomá
nyos fekete alatti színvisszavételnél (UCR) a világos és 
középtónusok színének nagyobb részét a három alapszín 
(CMY) adja, a fekete csak a mélyebb árnyalatoknál kap 
szerepet. Az akromatikus színvisszavétel (GCR) a világo
sabb tónusok esetében is kiszámolja a színek szürketartal
mát, a CMY-összetevőket ez alapján csökkenti, és a kívánt 
színt a szürketartalomnak megfelelő kitöltési arányú fekete 
szín hozzáadásával állítja elő. 

gépi papír Mechanikai rostosítással előállított, fapépet is 
tartalmazó papír. 
géppel olvasható Számítógéppel vagy írógéppel szedett, 
gépi úton (pl. OCR-rel, vagy MICR-rel) olvasható karakterek. 
gerinc Könyv vagy brosúra bekötött széle. A táblázott 
könyvek kötése géppel történik. 
gerincgömbölyítés A kézzel végzett keménytáblás kö
tésnél a hajtogatott ívek fűzést követő, a borítóanyag felvi
telét megelőző szakasz, amelynek során a könyvtest gerinc 
felőli végét finom kalapácsütésekkel íveltre alakítják. 
gerincnyílás A keménytáblás könyvek gerincénél lévő, 
a kötés és a könyvtest közötti vájat. 

H&J Lásd elválasztás és zárás 
hajlított vagy hengeres nyomóforma A formahenger 
palástjára hajtott nyomólemez. Általános a síknyomtatás
ban, de nem az a magasnyomtatásnál. 
hajtogatott ívek Meghajtogatott nyomdai ív. A könyv 
vagy füzet helyes oldalsorrendje a megfelelő hajtogatás 
sorén jön létre. Egyetlen ív meg hajtogatásával a kiadvány 
4, 8, 16, 32 vagy akár 64 oldalát is megkaphatjuk. 
hálózat Összekötött számítógépek vagy kommunikációs 
eszközök, amelyek között információ továbbítható, akár 
kábeleken, hubokon és routereken (hálózati forgalmat irá
nyító eszközökön) keresztül, akár vezeték nélküli protokol
lok segítségével, kábelek nélkül. 
hardverkulcs A számítógéphez vagy levilágítógéphez 
rendszerint USB-porton keresztül csatlakoztatható, kicsi, el
távolítható hardvereszköz, angolul: dongle. Illegális máso
lás elleni eszköz, biztosítja valamely szoftver jogszerű hasz
nálatát, illetve megakadályozza az illegálisan beszerzett 
szoftver működését. A hardverkulcsos védelemmel ellátott 
szoftver másolható, de nem fog működni a másik számító
gépen a kulcs behelyezése nélkül. 

harmadkvirt A kvirt harmadának megfelelő méret, általá
ban a szóköz szélességének megadására használják. 
harmonikahajtás Lásd leporellóhajtás 
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háromkéses vágógép Három késsel rendelkező papírvá
gó gép. Több kiadvány vagy könyv egy műveletben, három 
oldalról történő körülvágására szolgál. Az első mozdulat 
elvégzi a vágást fejben és lábban, a második a nyitás felőli 
oldalon. 
háromnegyedkövér A félkövér szövegbetűnél testesebb 
betűváltozat. Angol neve: bold. A legtöbb betűcsalád
ban megtalálható, míg a félkövér változat jóval ritkább. 
hasábszélesség Egy kiszedett szövegsor régebben picá-
ban vagy ciceróban, újabban egyre gyakrabban hüvelyk
ben vagy milliméterben kifejezett hossza. 
háttér nélküli kép Kép, amelynek eredeti háttere ki lett 
maszkolva, ezért nem látható. 

házi szabvány A különböző kiadók saját szabványként 
használt helyesírási, stílusbeli és rövítésekre vonatkozó út
mutatója. Az írók és a szerkesztők rendszerint a házi szab
vány irányelvei alapján dolgoznak. 
heat-set szárítás Hő hatására végbemenő száradás, te
kercsnyomógépen a festék gyors megszárítésának egyik 
módszere. A szárítás során a papír egy vagy több szárító
kamrán halad át. 
helyesírás-ellenőrző Számítógépes program, amely a 
szövegfájlt egy helyesírási szótárral hasonlítja össze, és felis
meri azokat a szavakat, amelyeknek a helyesírása vélhető-
leg hibás. Egy szabadon bővíthető kivételszótár segítségével 
felülbírálható a program alapszótár alapján hozott ítélete. 
helyi hálózat Egy irodán vagy épületen belül elhelyezett, 
ugyanahhoz a szerverhez kapcsolódó számítógépes eszkö
zök megnevezése. A WAN-ok (Wide-area networks, vagyis 
nagy kiterjedésű hálózatok) rendszerint nagyobb távolság
ban elhelyezkedő helyszínek között működnek. 
hengeres gép Leggyakrabban kartongyártásra használt 
papírgyártó gép. 
hevederes nyomógép Magasnyomógép könyvek (pl. Ca-
meron hevederes nyomógép) és lottószelvények nyomtatá
sára. A hajlékony nyomólemezek lehetővé teszik különbö
ző terjedelmű és vágott méretű könyvek nyomtatását. 
hexachrome eljárás Más néven Hi-Fi színes nyomtatás, 
amelynél két további színnel - rendszerint zölddel és na
ranccsal - egészítik ki a CMYK-színeket, hogy ezáltal a 
nyomdai reprodukciók árnyaiatterjedelmét növeljék, szín
hűségét javítsák. 

hidegen olvadó Kötészeti ragasztóanyag (mint a PVA), 
amelynek megolvasztásához nem kell hő. Legáltalánosab
ban használt fajtáik a PUR ragasztók. 
hígítás Festék vagy lakk hígítása a nyomógépen, hogy ke
vésbé tapadjon a papírra. 
hígítóanyag A nyomdafesték vagy lakk azon összetevője, 
amely lehetővé teszi a száradást a levegő oxigénjének ha
tására vagy abszorpció útján. 
hizlalás Lásd alátöltés 

hönyomtató Számítógéphez csatlakoztatható nyomtató, 
amely a képet hőérzékeny papíron hozza létre. 
hordozó Öntapadó anyagok alsó rétegeként használt szilikon
bevonatú papír, amely megkönnyíti a címkék leválasztását. 
hornyolás Lásd bígelés 
hornyolt kötés A ragasztókötés egy típusa. Az oldala
kat nem vágják szét különálló lapokra és a gerincet nem 
maratják le, mint a hagyományos ragasztókötésnél, 
ehelyett meghajtják az íveket, és a gerincre merőleges be
vágásokat metszenek az ívekbe, hogy elősegítsék a ragasz
tó beszívódását a lapok közé. Az eredmény erős, de kissé 
merev kötés lesz, amelyet elsősorban kisebb terjedelmű ki
adványok ragasztókötéséhez alkalmazzák. 
hosszmetszés A könyv vagy kiadvány kötéssel ellentétes, 
vágott oldala, vagyis az az oldal, amely kinyitható. 
hotmelt Könyvek kötéséhez használt, ömledékes ragasz
tóanyag, amely 160-180 °C hőmérsékleten olvad. A könyv-
testre olvadt állapotban viszik fel. 
HSWO A Heat-set Web Offset rövidítése (hőszárításos te
kercsofszet nyomógép). 

HTML(Hypertext Markup Language) Weboldalak készí
téséhez kialakított leíró nyelv, amely többek között lehetővé 
teszi a digitális szöveg és grafika formázását, más HTML-
dokumentumokra mutató hivatkozások beágyazását. 
hullámosodás Papír felületi elváltozása, amit a szállítás 
vagy tárolás közben bekövetkező páratartalom-változás 
idéz elő. A nyomtatásnál problémákat okozhat. 
húzósság Nyomófesték vagy lakk vivőanyagának tapadási 
foka. 

ICC (International Color Consortium - Nemzetközi 
Színkonzorcium) A nyomdai előkészítési folyamat során 
használt, nemzetközileg elfogadott színkezelési szab
ványt kidolgozó testület. A szkennerek, monitorok, proof-
készítő eszközök és nyomógépek mindegyike kalibrálható 
és ICC-színprofillal látható el. 
ICC-színprof il Segítségével leírható a kalibrált eszköz szín
tere és színmegjelenítési tulajdonságai, színtorzítása, így el
érhető, hogy az eszköz a színeket - megjelenítési korlátain 
belül - minél pontosabban adja vissza. 
ikerspirál Kiadványok bekötésének egyik módja. Az oldalak 
és a fedőlapok négyszögletes lyukakkal vannak kilyukasztva, 
a lyukakba kettős fémspirál kerül. A fémspirálok összenyo
mása révén a spirál záródik és a drót a helyén marad. Erős, 
teljesen kihajtható kötés. Nagyobb kötésmargót kíván. 
ikerszitás lapképzés (1) Minőségi, mindkét oldalén azo
nos felületű, rendszerint mázolatlan papír gyártása, amelyet 
két, még nedves papírpép egyesítésével állítanak elő a 
Fourdrinier-féle gépen úgy, hogy az egyesített lapok szita-
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oldalai a létrejött papír közepén helyezkednek el. (2) Két 
szita segítségével gyártott papír. Készülhet a vízszintesen ha
ladó papírpépre nyomott felső plusz szitával rendelkező 
gépen vagy vertiformeren, amelyen a papír két szita kö
zött, függőlegesen jön létre, miközben lefelé halad. 
illesztőjel Az egyes színkivonatokon, a vágott méreten 
kívül elhelyezett jelek, amelyek ha a nyomtatás során pon
tosan fedésbe kerülnek, a nyomat többi része is passzer-
ban lesz. 

Illustrator Az Adobe cég vektoros rajzolóprogramja, 
amely most már a cég Creative Suite (CS) programcsomag
jának részét képezi. Lásd még Freehand és CorelDRAW 
impresszum A kiadvány felelős kiadójának és szerkesztő
jének nevét, valamint a nyomtatást végző cég és a kiad
vány gyártásának fontosabb adatait tartalmazó szöveg. 
imprimatúra Nyomdai dokumentum; általában az utolsó 
korrektúralevonat, amelyen a megrendelő aláírásával enge
délyezi a nyomtatást. 

improduktív gépidő A folyamatos termelés megszakadá
sa miatt kieső nyomdai vagy kötészeti idő. 
InDesign Az Adobe cég kiadványszerkesztő programja, 
a Creative Suite központi eleme. Magas fokon képes integ
rálni a szöveget és a képeket, zökkenőmentesen működik 
együtt a Photoshoppal, lllustratorral, Acrobattal, valamint 
a szoftvercsomag többi programjával. 
infravörös szárítás Lásd sugárzásos festékszáritás 
in-line A nyomtatás utáni műveletekre használt foga
lom, amikor a nyomtatást követően a hajtogatás, össze
hordás nem külön műveletként történik. 
iPod Az Apple által gyártott hordozható médialejátszó, 
amelyet zseb méretű merevlemezként sokan használnak 
képek, grafikai tervek, szöveg és más digitális fájlok táro
lására. 

IR Infravörös (InfraRed). Lásd még sugárzásos festék
szárítás 
irkafűzés Az irodai tűzőgép működéséhez hasonló eljá
rás; megvalósítása irkafűző gépen történik, ez folyamatos 
dróthuzalból kívánt méretű kapcsokat készít, amelyeket a 
kiadványba lő, majd a túloldalon visszahajt. 
irodai papír Magas enyrártalmának köszönhetően tintá
val jól írható, elsősorban adminisztrációs célokra használt 
papírfajta. 

írópapír A levélpapírokhoz, irodai nyomtatáshoz és fény
másoláshoz legáltalánosabban használt papír. 
írott betű A kézírás stílusát utánzó betűtípus. 
ISBN International Standard Book Number - nemzetközi 
könyvazonosítószám. Ellenőrzőszámmal kiegészített egye
di (valamikor 10-, ma már 13-jegyű) sorszám, amely lehe
tővé teszi a könyv egyértelmű azonosítását. 
ISDN (Integrated Services Digital Network - integrált szol
gáltatású digitális hálózat) Gyors adat- és hangátviteli 

rendszer, amelynek sebességét mára már az egyéb széles 
sávú kommunikációs rendszerek felülmúlják. 
ISO (International Standards Organization - Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet) Számos nemzetközileg elfogadott 
munkamódszert, protokollt és technológiát felügyelő szer
vezet. 

ISSN (International Standard Serial Number- nemzetközi 
periodikaazonosító szám) Egyedi, nyolcjegyű szám a maga
zinok, napilapok vagy könyvsorozatok általános - tehát 
nem egy adott megjelenés alapján történő - azonosítására 
a megjelenési hely (ország) vagy kiadó és cím szerint. 
ív/óra A nyomdagép teljesítményének mutatószáma, az 
egy óra alatt kinyomtatott ívek száma. 
íves nyomógép Megfelelő méretű papírívekre nyomtató 
nyomógép, amelyen a nyomólemez a formahenger pa
lástjára van rögzítve. Lásd még tekercsnyomógép 
ívfogás helye Az a terület a papírív szélén, ahol a nyomó
gép ívfogói a papírt megfogják. 

ívfogó Az íves nyomógép része, amely a papírt a berakó-
műtől átveszi, a nyomóműhöz továbbítja, majd a nyomó
művekben a passzért tartva továbbviszi, végül a nyomógép 
kirakóművébe juttatja. 

ívjelző A hajtogatott ív első oldalára nyomtatott számo
zás vagy betű, amelynek segítségével a kötészet ellenőriz
heti az ívek helyes sorrendjét és hiánytalanságát. A betűt 
vagy számot kiegészíthetik az ívek hajtásának vonaléban 
elhelyezett léniák is, amelyek összehordás után lépcsőzetes 
mintát alkotnak. A minta megszakadása jelzi a hibás össze
hordást. 

ívoszlop A nyomda által tárolt, továbbfeldolgozásra váró 
nyomtatott ívek. 
ívvágó A papírgyárakban vagy feldolgozóüzemekben a pa
pírtekercsek nyomdai felhasználásra alkalmas ívekké vágá
sára szolgáló gép. Egyes íves ofszetnyomógépek berakó-
művei képesek papírtekercsek fogadására, amelyeket közvet
lenül a nyomtatást megelőzően vágnak ívekre. 

Jaz (lemez) Egykor tervezők, kiadók és fotósok között 
népszerűnek számító tárolóeszköz. Ma már a DVD-leme-
zek, hordozható meghajtók - beleértve az iPodhoz ha
sonló médialejátszókat is - és a széles sávú internet átvet
te a helyét. 

JDF Job Definition Formát (munkaleíró formátum). XML-re 
épülő „munkacímkézési" szabvány, amely egyszerű infor
máció- és specifikációcserét tesz lehetővé a munkafolya
mat különböző résztvevői között. 

jegyzetek, hivatkozások A főszöveget kiegészítő rövid 
jegyzetek elhelyezhetők a fejezet végén vagy fejezetenként 
csoportosítva a könyv végén, a főszöveg után. 
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JPEG (Joint Photographic Experts Group) A bittérképes, 
tömörített képformátumok egyike, amely a képeket minő
ségveszteség árán tömöríti. Bizonyos alkalmazásokban a tö
mörítés minősége állítható, egy, a legjobbtól (nyomdai fel
használás) a gyenge minőségig (webes felhasználás vagy 
grafikai terven belüli pozicionálás) terjedő skálán. A JPEG-
képek újbóli mentése újabb tömörítést eredményez, ami to
vábbi minőségromlással jár. 

K Key - mint kulcs - vagy blacK. A négyszínnyomtatást je
lölő angol betűszóban (CMYK) a fekete színt jelöli. Azért 
nem a B-ből a black szó kezdőbetűjéből képezték, hogy 
ne okozzon keveredést az angol Blue (kék) szóval. 
kacskaringós betűk Dekoratív, kacskaringós ívekkel díszí
tett kurzív betűk. Az ábécének rendszerint nem minden be
tűje hozzáférhető ebben a díszített formában, és a betűtípu
sok közül is csak néhánynál találkozhatunk e karakterekkel. 
kalander A papírgyártó gép végén elhelyezkedő, a papír 
felületének simaságát (simítatlan, gépsima, sima) kialakító 
többhengeres elrendezés, amelyek között a papírt átenge
dik. A papír simasága a kalanderező sor hengereinek szá
mától függően. 
kantni Keménytáblás kötésű könyv könyvtáblájának a vá
gott könyvtesten túlnyúló, általában 3 mm-es pereme. 
kaolin (porcelánföld) Természetes ásványi anyag; a mi
nőségi matt és fényes műnyomó papírok töltő- és máz
anyaga. 
kapcsos zárójel Hullémives zárójel, több szövegsor össze
kapcsolására is használják. 
karakterkészlet Egy betűkészlet összes betűje, száma, 
szimbóluma és írásjele, valamint speciális karakterei. 
karton Papírtermékek, amelyek felülettömege 80 g/m2 és 
400 g/m2 közötti. A vastagabb kartonok két vagy több 
réteg egymásra kasírozásával készülhetnek. 
kartonált könyv Papírkartonból készült fedéllel borított 
könyv; a fedelet a fűzött vagy ragasztókötött könyv gerin
céhez ragasztó segítségével rögzítik. Más néven puhafede
les könyv. 

kasírozás (1) Ragasztott kartonok előállítása ívek vagy te
kercspapír egymáshoz ragasztása révén. Lásd karton, 
duplex karton, triplex karton. (2) Vékonyabb papírra 
készített - többnyire nagyméretű - nyomat felragasztása 
szürkelemezre, habkartonra, műanyagra vagy fatáblára. 
keménytáblás Általános kifejezés a nem kartonált kötés
sel készített könyvre, függetlenül attól, hogy milyen borítá
sú {vászon/bőr/papír stb.), és hogy a könyvtest milyen 
módon (cérnafűzéssel, ragasztással stb.) készült. 
keménytáblás kötés A kinyomtatott könyvtest könyvtáb
lába (keménytáblába) kötése. 

kémiai papírpép Facsiszolatból előállított cellulózpép, 
amelyet a gyanta eltávolítása céljából kémiai anyagokkal 
kezelnek. Minőségi papírok (pl. famentes papír) készítésé-
hez vagy mechanikai papírpépek minőségének javítására 
használják. 
kenyérszöveg A kiadvány főszövege; a címektől való 
megkülönböztetésre használt kifejezés. 
kép Illusztrációs anyag a kiadványban, pl. fotó, térkép, 
rajz stb. 
képadatbázis Mivel manapság a nyomdai előkészítés nagy
mértékben digitalizált, szükségessé vált olyan rendszerek ki
alakítása, amellyel a digitális képeket központi szervereken 
egységesen és egyedileg is kezelni lehet, és a különböző vál
tozatok kezelése, az archiválás és a könnyű visszakereshető
ség (pl. utánnyomás vagy új kiadás esetén) megoldható. 
képaláírás Illusztrációhoz tartozó szöveges leírás. 
képkivágás A kép egy adott részletének használata; a 
nem kívánt részek takarásban maradnak, így csak a szüksé
ges területek maradnak láthatók. A képek Photoshop se
gítségével véglegesen is megvághatok, vagy kiadványszer
kesztő programban a kép kisebb képdobozba helyezésével 
is elérhető ugyanaz az eredmény, vagyis a kép felesleges 
része rejtve marad. 

keresés és csere A megadott szó vagy szavak összes do-
kumentumbeli előfordulásának megkeresése, majd más 
szóval vagy szavakkal történő lecserélése. A szerkesztésnél 
és lektorálásnál gyakran használt módszer, hogy ne kelljen 
minden egyes előfordulást kézzel, egyenként módosítani. 
kétoldalas nyomtatás Az a nyomtató eljárás, amelynél az 
ív vagy tekercspapír mindkét oldalát egymenetben nyom
tatják. 

kétszínes nyomógép Olyan nyomógép, amely az ív egyik 
oldaléra egy menetben maximum két színt képes felvinni. 
Léteznek fordítós (perfektoros) kétszínes nyomógépek is. 
kézirat A szerző által leadott szöveg a hozzá tartozó ki
egészítésekkel, szerkesztésre és gyártásra készen. A szerző 
az anyagot leadhatja gépelt kéziratként vagy elektroni
kus formában. 

kiadás Az egyidejűleg nyomtatott azonos példányok, akár 
mint első kiadás, akár mint (az első kiadást követően vég
zett változtatások és módosítások utáni) javított, bővített 
vagy új kiadás. 
kifutó kép Amikor egy illusztráció vagy kép egészen a 
vágás vonaláig ér. A képnek ilyenkor 3-5 mm-rel túl kell 
nyúlnia a vágott méreten, így elkerülhető, hogy a hajtoga
tás és a vágás pontatlansága miatt a méretre vágott papír 
széle és kép széle között egy fehér csík jelenjen meg. 
kihajtható lap A könyvbe beillesztett, többszörösen hajto
gatott lap(ok), pl. nagyméretű térképek. A kihajtható lapok 
kötésekor ügyelni kell arra, nehogy a nyomtatás utáni mű
veletek során vágásba kerüljenek - ennek érdekében a 
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könyv méreténél kisebb méretűek, a vágott széltől legalább 
3 mm-re érnek véget. A kétszer vagy többször- gyakran le
porellóhajtással - meghajtott lap kiterítésével tekinthető 
meg a teljes oldal. 
kilövés A nyomógép méreteinek és a kiadvány kötészeti 
igényeinek figyelembe vételével elkészített oldalelrendezés, 
rendszerint több oldalt elhelyezve az íven úgy, hogy a 
nyomtatást követő hajtogatás után az oldalak helyes sor
rendben jelenjenek meg. 

kimenetsor Bekezdés utolsó sora. Lásd még özvegysor 
kipontozás Pontokból álló sor, amely az üres területen 
keresztül átvezeti a szemet a következő szövegelemre. 
Főként felsorolásokban, táblázatokban stb. használatos. 
kirakómű Az íves nyomógép egysége, amely az íveket 
a nyomóműtől átveszi, és sorban egymás után, rendezet
ten az ívkirakó asztalra helyezi. 

kis felbontású kép A képernyő felbontásénak megfelelő 
felbontású kép, általában 72 vagy 96 ppi. A számítógép 
képernyője és a nyomtatott képek felbontása közötti kü
lönbség azt eredményezi, hogy a képek a képernyőn na
gyobb méretűnek tűnnek, míg ugyanakkora méretben ki
nyomtatva gyenge reprodukciót eredményeznek. 
kiskapitális Könyvek és egyéb igényes kiadványok szedé
séhez gyakran használt, többnyire csak az alap betűkészle
tet kiegészítő, külön betűkészletekben megtalálható 
jelek, amelyeknél a nagybetűk magassága megegyezik 
a középmagassággal, és a betűvonalak vastagsága a betű
készlet többi jelének vastagságával harmonizál, ellentétben 
a hagyományos verzál betűk középmagasságra történő ki
csinyítésekor megfigyelhető elvékonyodással. A kiskapitá-
lisnak nem létezik valódi kurzív változata. 
kisofszet Az ofszetnyomógépek hagyományos besorolása 
A2-es méret alatt - rendszerint A4-es vagy A3-as. 
kitevő karakter A betű törzsmérete felett elhelyezkedő, 
a szöveg betűfokozatánál kisebb méretű betű vagy szám. 
kitörés Kartonok vagy egyéb anyagok stancolását köve
tően a nyomathordozó felesleges részeinek eltávolítása. 
klasszicista Vonalvastagság tekintetében határozott kü
lönbségeket, erős kontrasztot mutató betűtípusok, mint pl. 
a Bodoni. Függőleges vonalaik vastagok, míg vízszintes vo
nalaik és betűtalpuk általában vékony. 
klisé/véset Magasnyomtatásban használt nyomóforma; 
fémre vagy fára szerelt, gravírozott réz- vagy cinklemez, 
amelyről illusztrációt vagy szöveget nyomtatnak. A flexo-
nyomtatás fotopolimer nyomóformáját is klisének nevez
zük. Lásd még véset 

kolofon A könyv főszövegétől elkülönülő, rendszerint a ki
advány végén található szöveg, amely a kiadvány előállításá
ban részt vevő személyekre (pl. szerkesztők, tervező) és cé
gekre (kiadó és nyomda) vonatkozó adatokat tartalmazza. 
kollacionálójel Lásd összehordó jel 

kompressz szedés Sorritkítás és plusz sorközök beiktatá
sa nélkül, sűrűn szedett szöveg. Eredménye gyakran nehe
zen olvasható szöveg. 
kontaktmásoló Lásd szívókeret 
kontraszt Egy kép csúcsfényei és mélyárnyékai közötti 
különbség. 

kőnyomtatás Lásd síknyomtatás 
könyv újrakötése Eladatlan keménytáblás könyvek 
könyvtábléjénak leszakítása, majd a könyv újrakötése kar
tonált kiadványként. A kartonált kivitelű könyv alacso
nyabb áron értékesíthető, így az eladott mennyiség növel
hető anélkül, hogy a könyvet leértékelve árusítanák. 
könyvdigitalizálás A korábban nyomtatásban megjelent 
könyv oldalait lefotózzák vagy beszkennelik, majd ezt a bit
térképes fájlt használják az új, hasonmás kiadás kinyom
tatására. Gyakran alkalmazott módszer olyan régebbi, ke
reskedelemben már nem kapható könyvek újranyomtatá-
sára, amelyekről digitális anyag nem áll rendelkezésre. 
könyvkötő lemez A könyvkötésben használt legjobb minő
ségű karton. Keménytáblás kötéshez használják, egyrétegű, 
nem hajlamos a vetemedésre. Szürkelemezként is ismert. 
könyvkötő vászon Nagy rugalmasságú kötészeti textília, 
kémiailag kezelt felülettel. Nagy igénybevételnek kitett 
jogi, valamint könyvtári vagy kézikönyvek kötésére kiválóan 
alkalmas. 

könyvnyílás A keménytáblás kötésnél a könyvtáblák és a 
gerinc közötti, a könyv kinyitását lehetővé tévő bemélyedés. 
könyvpapír Rendszerint famentes, kifejezetten könyvek, 
magazinok és folyóiratok számára készített papír. Számos 
változata létezik különböző négyzetmétertömegben, ár
nyalatban és felületi kiképzéssel. A papír kiválasztásának 
egyik fontos szempontja, hogy a kiadványban lesznek-e 
vonalas ábrák vagy fotók. 

könyvtábla Kötészeti kifejezés; vászonnal, papírral vagy 
szintetikus anyaggal, vagy ezek kombinációjával bevont 
papírlemez. Egy vagy három darabból állhat. 
könyvtári kötés Könyvek élettartamának meghosszabbí
tása érdekében alkalmazott és a nagy igénybevétel ellenére 
is megfelelő tartósságot biztosító, megerősített kötés. 
Nagyméretű, súlyos könyvek esetén is használatos. 
könyvtest Egy könyv vagy kiadvány nyomtatott, össze
hordott, hajtogatott, egymáshoz rögzített belívei. A könyv
testet beakasztással erősítik a kartonált kötés fedeléhez, 
vagy keménytáblás könyvek esetén a könyvtábléhoz. 
kontaktmásolás A nyomdai film másolása másik filmre 
vagy nyomólemezre, szívókeret segítségével. 
kopf Lásd fejléc 

körbefuttatás Szövegtördelési megoldás, amelynél a 
sorok eleje vagy vége követi a szabályos vagy szabálytalan 
körvonalú illusztráció széleit, vagyis a szöveg „körbefolyik" 
az illusztráció körül. 
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korrektúra Javítások a munkafolyamat valamelyik ellenőr
zési fázisban, a szerző, tervező vagy szerkesztő utasításai 
alapján. 
korrektor A szöveges proofokat végigolvasó, és a szüksé
ges javításokat bejelölő személy. 
korrektúrajelek Szabványosított jelek a kiadvány szö
vegében vagy képanyagában előforduló és javítandó hibák 
jelzésére. Ezeket a korrektor vagy a szerkesztő rendszerint 
kézzel jelöli be, de létezik olyan szoftver is, amellyel a PDF-
fájlokban a jelölések elhelyezhetők. 

körülvágás Papírív kívánt méretre vágása nyomtatás előtt, 
vagy a nyomtatott termék vágása a nyomtatást követő 
műveletek során. 
köteles példány A nyilvánosan megjelentetett sajtóter
mékek archiválás és bibliográfiai számbavétel céljára, a 
könyvtáraknak ingyenesen és jogszabályi előírás alapján 
szolgáltatandó példánya(i). A köteles példányokat-jelen
leg 6 példányt - a sokszorosító szerv illetve a nyomda szol
gáltatja, a kiadó terhére. Lásd még vwwv.oszk.hu 
kötés Általános kifejezés a könyvek vagy más kiadványok 
befejező nyomdai műveletére, amelynek során a különálló 
íveket egymáshoz rögzítik. 
kötésmargó A gerinc és a szöveg (szedéstükör) gerinc 
felé eső, belső széle közötti fehér terület. 
kötészeti műveletek A kiadvány nyomtatást követő fel-
dolgozása, ide értve többek között a méretre vágást, a 
stancolást, a dombornyomást, a fóliázást, a hajtogatást, az 
összehordást, a kiadvány kötését, a könyvek kikészítését és 
a késztermék csomagolását. 
kötőanyag Az az anyag (rendszerint lenolaj), amelyben a 
nyomdafesték pigmentje el van oszlatva. Feladata a nyom
dafesték film kialakítása és a nyomathordozón történő tar
tós rögzítése. 
kötött könyv Puhafedelű vagy keménytáblás könyv, a kö
tésmódtói (ragasztókötés, cérnafűzés stb.) függetlenül. 
középmagasság A betű felnyúló és lenyúló szárak nél
küli része (pl. az a vagy az x betű magassága). 
középre zárt Szövegsorok, amelyeket horizontálisan a 
rendelkezésre álló hely közepére, egymáshoz képest ten-
gelyszimmetrikusan helyeznek el. Alternatívája az előre 
zárt, hátra zárt vagy sorkizárt (tömbösített) szedés. 
középárnyalat A világos és a sötét színek tartománya 
közé eső tónusértékek. Lásd méq denzitás. 
kromokarton Igényes nyomatok készítésére alkalmas, 
rendkívül sima felületű, eredetileg csak egyik oldalán mázolt, 
általában több rétegből készülő karton. Létezik mindkét ol
dalán mázolt változat is. Felhasználható kartonált könyvek 
fedeleként, élelmiszeripari csomagolóanyagként stb. 
különlenyomat Folyóiratcikk, amelyet külön terjesztésre 
nyomtatnak. A folyóirat megjelenésével egyidőben, és attól 
eltérő időpontban is nyomtatható. 

külső forma A belső forma ellentettje. 
kurrens Kisbetű. 
kurzív/dőlt Az álló betűkhöz képest döntött tengelyű, 
sokszor a kézírásra emlékeztető jegyekkel rendelkező betű
változat egy betűcsaládon belül. Kiemelések, hivatkozások 
vagya szövegen belül előforduló idegen kifejezések jelölé
seként egyes szavak vagy akár hosszabb szövegrészek is 
kurziválva lehetnek, így A kiadványszerkesztő programok
ban a betűkészlet valódi kurzív betűi helyett használt kurzi-
vélás nem igazi kurzív betűket eredményez, és a levilágítás
nál hibát okozhat. Az InDesign programban a szöveg né
hány fokos megdöntésével hamis kurziválás hozható létre. 
kurzor Mozgatható mutató a számítógép képernyőjén. 
kvirt (négyzet, angolul em) Mérete megegyezik az ^ » 

adott betű pontokban megadott méretével, vagyis hozzá- 2 
vetőlegesen a nagy M betű által elfoglalt hellyel, bár ez O 
nem minden betűtípus esetében igaz. Segítségével általa- m 
ban a szöveghez kötődő nemnyomó elemek (pl. szóköz, rn-
behúzás) méretét adják meg. A kvirt kétszer akkora helyet 
foglal el, mint a félkvirt (angolul en). 

LAN A Local Area Network kifejezés rövidítése, jelentése 
helyi hálózat. Lásd helyi hálózat. 
lapszéli betűregiszter Könyv- pl. szótár- indexe, amely
nél az ábécé szerinti beosztásokat megfelelő lépésközön
ként a hosszmetszésbe vágják. 
latin ábécé A legtöbb európai nyelv által használt szab
ványos ábécé. Kis- és nagybetűkből áll. További ábécék 
a görög, a cirill (orosz), a távol-keleti nyelvek, valamint az 
arab és a héber nyelv ábécéje. 
LED (fénykibocsájtó dióda) Feszültség hatására fényt ki
bocsátó félvezető eszköz. 
lehúzódás Festékfoltok az ív hátoldalán, amelyet a nyo
mógép kirakóművében egymásra kerülő ívek nedves 
nyomdafestéke okoz. Gyakran az elégtelen porozásnak 
vagy a túl magas kitöltési aránynak (nyomdai előkészítési 
hiba) tulajdonítható. 
lemezmeghajtó Bármely eszköz, amely számítógépes 
adatokat képes tárolni. Elhelyezkedhet a számítógépen 
belül, de kapcsolódhat adatkábellel, illetve modemen vagy 
vezeték nélküli hálózaton keresztül is. 
lencsenyomat Lásd lentikuláris nyomat 
lentikuláris nyomat Egy sor osztott műanyag optikai len
cse több, csíkokra vágott nyomatra helyezve, amely a látó
szög megváltozásakor a mozgás vagy térbeliség érzetét 
kelti. Képváltós nyomatként is ismeretes. Nem tévesztendő 
össze a hologrammal. 

lenyúló szár A kisbetűk középmagasság alá nyúló része, 
pl. a g, q vagy p betűben. 
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leporellóhajtás Egy sor párhuzamos hajtás, amely kinyit
va a leporellóra emlékeztet. Más néven harmonikahajtás 
letöltés Adatok átvitele egyik számítógépről vagy adattá
roló eszközről a másikra, gyakran egy szerverről, például 
egy webszerverről egy asztali számítógépre. 
leütés A lap felső vágott széle és a szöveg első sora kö
zötti terület. Megadható mm-ben, pontban vagy a szöveg
sorok számában kifejezve. 

levágási hossz A tekercsnyomógépen készíthető nyo
mat maximális hossza; megegyezik a formahenger kerü
letével. 
levilágítógép Speciális papíron, filmen vagy közvetlenül a 
nyomólemezen szöveg és képek nagy felbontású rögzítésére 
alkalmas, szilárd fázisú vagy gázlézert használó eszköz. 
levonat A korrektúrafordulók során a magasnyomófor
máról készített nyomat régies neve. Helyette ma már in
kább a próbanyomat vagy proof kifejezés használatos. 
lézer Adott frekvenciájú, rendkívül keskeny fénynyalábot 
előállító elektronikus eszköz, amelyet levilágítóeszközök
ben és nyomtatókban használnak a szöveg és képanyag 
filmre, nyomólemezre vagy nyomathordozóra történő átvi
teléhez. A CD- és DVD-lemezek esetén is ezt használják az 
információ olvasásához és a lemezek írásához. 
lézernyomtatás Az elektrosztatikus nyomtatás egyik faj
tája. A szöveget és a képet a lézersugár ki-be kapcsolásá
nak modulálásával hozzák létre a számítógépből kapott di
gitális fájl alapján. Lásd xerográfia 
lézernyomtató Papírra, pauszra vagy műanyagfóliára 
szöveget és képet nyomtató eszköz. A képet először egy 
fényérzékeny, elektrosztatikusán feltöltött hengeren hozza 
létre, amely a nyomóelemeket tartalmazó részeken magá
hoz vonzza a tonerport, majd a porfestéket elektrosztati
kus vonzás segítésével a papírra juttatja, és annak felületé
re égeti. 

ligatúra Két vagy három, az esztétikusabb megjelenés ér
dekében egyesített, egyetlen karakterként szedhető betű, 
pl. „fi", „fi", „ f f" és „st". 
Linotype Lásd sorszedő gép 
litográfiái nyomtatás Lásd síknyomtatás 
lógó, logotípia Céget, szervezetet szimbolizáló grafikai 
jel, ábra vagy stilizált betűcsoport. 
lupe Nagyító, amely esetenként beépített világítással is 
rendelkezik. Nyomdászok és megrendelők használják a 
passzer, a színalátöltés, a moirémintázat, a rácspontok és a 
színek ellenőrzésére. 

LWC Light Weight Coated Paper - tekercsofszet nyomta
tásnál használt, mindkét oldalon mázolt, kis máztömegű, 
fényes vagy matt papírok, felülettömegük általában 
49-90 g/m2. A nagy példányszámú heti hír-, életmód- és 
női magazinok borítóját gyakran ilyen papírra nyomtatják. 
Minősége elmarad a műnyomó papírok mögött. 

Macintosh (Mac) Az Apple Computer cég által az 1980-
as évek közepén piacra dobott személyi számítógép márka
neve. Bár a Macintoshok részesedése a számítástechnikai 
piacon csekély, a grafikai tervezés és kiadás területén meg
határozó számítógépes rendszerek. A Macintoshok tették 
népszerűvé az eredetileg a Xeroxtól származó grafikus fel
használói felületet (GUI), és ezek voltak az első olyan szá
mítógépek, amelyek a különböző betűtípusok képernyős 
megjelenítésére is képesek voltak. Az Intel processzorokra 
való 2006-os áttérés a Mac és a PC számítógépes rendsze
rek között jelentős közeledést eredményezett. 
magasnyomtatás A nyomóforma síkjából kiemelkedő 
nyomóelemekkel történő nyomtatás, amelynél csak a nyo
móelemek érintkeznek a papírral, a mélyebben elhelyezke
dő nemnyomó elemek nem. Ezt a nyomtatási elvet napja
inkban a flexonyomtatás képviseli. 
magenta A négyszínnyomtatásban használt vöröses 
pigment alapú festék. 

mágnestintás karakterfelismerés (MICR) A géppel ol
vasható karakterek egyik típusa, leginkább a bankszférá
ban használatos. A csekkek és kötvények azonosítószámait 
mágnesezett festékanyaggal, egyedi tervezésű betűtípu
sokkal (E-13B, CMC-7) nyomtatják a papírra, amit az audio-
kazetták olvasófejéhez hasonló elven működő leolvasók 
nagy biztonsággal olvasnak vissza. 
makett (1) A megrendelő számára jóváhagyásra elküldött, 
a végleges termék papírjából és borítóanyagaiból elkészített, 
gyakran üres mintapéldány. A könyvkiadásban a makettet 
a nyomtatott termék vastagságának, méretének, külső meg
jelenésének és a kötés módjának az érzékeltetésére készítik, 
hogy a megrendelő már elkészülte előtt kézbe foghassa a 
végterméket. (2) Pontos, végleges terv. A digitális rendsze
rek megjelenése előtt a szöveg és a képek pozicióhelyes el
rendezése jóváhagyás céljára, illetve a nyomdai fotózásra 
kész, szerelt eredeti elkészítése (ragasztóíördelés) előtt. 
makulatúra A nyomtatás vagy kötészet során az eljárás 
hiányosságai miatt keletkező selejt. A makulatúra minősé
ge nem megfelelő ahhoz, hogy a példányszámba beszá
mítható legyen. A nyomda mindig kalkulál valamekkora 
veszteséggel, amelynek mértéke leginkább a munka össze
tettségétől függ. Ha a kalkuláltnál kevesebbet rontanak, 
többlet, ha többet, hiány alakulhat ki. 
manilla Eredetileg manilai kenderből gyártott erős, durva, 
barnás papír, amelyből irattartó mappákat és borítékokat 
készítettek. 

maratás Véset készítése során használt eljárás. Lásd véset 
margók A szedéstükröt alkotó szöveg és képek körül lévő 
üres területek. Megkülönböztetünk alsó, felső, kötés-
(belső) és külső margót. 
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márványozás Könyvek szélének sokszínű díszítése (met
szésfestés), amelyet gyakran használtak a könyvkötésnél az 
előzékpapírok esetén is. 
másolat Film vagy nyomólemez pontos másolata. A köz
vetlenül az eredetiről történő filmmásolás eredménye lehet 
pozitív vagy negatív film. 
maszkolás A reprodukálandó képanyag felesleges részei
nek „kitakarása", pl. háttér eltüntetése. 
Matchprint A nyomdai filmről dolgozó, ún. analóg proof-
készítő rendszer márkaneve. Készülhet száraz és nedves el
járással. Lásd még analóg proof 
matrica Betűöntéskor, illetve a korai szedőrendszerekben 
használt réz betűmatrica, amelyről a kézi szedéshez vagy a 
Monotype és Linotype eljárásokhoz a betűket öntötték. 
mátrix (1) A fényszedésnél az a mágneslemezen, filmcsí
kon, rácson vagy dobon lévő negatív, amelyről a kép létre
jött. (2) Vízszintes és függőleges pontsorok, amelyek a 
(ma már csak speciális területeken használt) mátrixnyomta
tókon a karaktereket kirajzolták. 
mázolt papír Mindkét oldalán mázréteggel bevont papír, 
fényessége szerint lehet matt, félfényes vagy fényes felületű. 
MB Lásd Megabájt 

mechanikai fapép Fából mechanikai úton, csiszolással 
előállított fapép, amely olcsó papírok, pl. újságpapír előál
lítására használatos. Jobb minőségű papírok előállítására 
kémiai fapéppel is keverhető. 
medievális antikva Főként a XV—XVIII. században kelet
kezett betűtípusok csoportja, amely felöleli a velencei és 
francia reneszánsz antikva betűket csakúgy, mint a barokk 
betűtípusokat, pl. Bembo, Garamond, Times. Talpas betű
típusok, a nagybetűk jellemzően valamivel alacsonyabbak, 
mint a kisbetűk felnyúló szárai. 
Megabájt 1 048 576 bájt 
megvilágító doboz/szekrény A nyomdaiparban elfoga
dott szabványos megvilágítási körülményeket biztosító, a 
nyomatok és proofok színeinek összehasonlítását lehetővé 
tevő 5000 kelvines izzókkal ellátott, hordozható doboz 
vagy kamra. Átnézeti és ránézeti eredetik, színes proofok 
megtekintésére és jóváhagyására használatos. 
mellékjel Más néven ékezet, a betű fölé, alá vagy a betű
re helyezett jel, amely megváltoztathatja a szó jelentését, 
kiejtését vagy hangsúlyát. 

mélynyomtatás Nyomtatási eljárás, amelynél a nyomó
elemek a felületbe mélyülő, kis csészék formájában 
helyezkednek el a nyomóformákon. Egy rákelkés nyom
tatás előtt eltávolítja a felesleges festéket, mielőtt a for
mahengerrel érintkező papír a csészékben lévő festéket 
felvenné. 

menet Egyetlen nyomtatási művelet, amelynek során a 
nyomathordozóra - az alkalmazott nyomógép típusától 
függően - egy vagy több színnel, az ív egyik vagy mindkét 

oldalán nyomtatnak. Egy ív nyomtatható egy menetben 
vagy több menetben is. 
méretezés Kép meghatározott százalékú, az esetek több
ségében az eredeti arányok megtartásával történő nagyítá
sa vagy kicsinyítése. 
merevlemez A számítógép fő tárolóegysége, amelyen az 
összes fájl - beleértve a programokat is - hozzáférhető 
módon, állandó jelleggel tárolódik. További tárolóeszközként 
és biztonsági másolat céljából külső merevlemezek is hasz
nálhatók. A számítógép tárolókapacitása nem tévesztendő 
össze a RAM (memória) méretével, amely csak átmeneti tá
rolóterületet jelent, és amelyhez csak a számítógép fér 
hozzá, miközben összetett feldolgozási feladatokat lát el. 
metaméria Pszichofizikai jelenség, amelynek során két H 

szín a megvilágítástól függően hol azonosnak, hol külön- S 
bözőnek tűnik. Mivel az ember színérzékelése a megvilágí- O 
tási körülmények függvénye, a színes proofokat a helyes m 
kiértékelés érdekében mindig azonos - pl. 5000 K-es - rrv 
fényben kell ellenőrizni. 
metszésfestés A könyv vágott éleinek (metszés), folyé
kony festékkel teli ecsettel vagy festékszóróval végzett 
színezése. Könyvek dekoráláséra használták-főleg karto
nált könyveknél, hogy az olcsó papír elszíneződését az éle
ken eltüntessék. Ma már ritkán használatos. 
MF papír A papírgép által, ún. gépi simítási eljárással felü
letsimított papírfajta (a machine finished vagy mill finished 
angol kifejezésből). Kaianderezett, de nem szuperkalande-
rezett papír. 

MG papír Kromo (többnyire karton) papír, a machine gla- ^ ™ 
zed (gépi mázolású) angol kifejezés rövidítése. Egyik olda
lán simított és fényezett papírt jelent, melynek simaságát 
a tekercspapír szárítására használt óriási, krómozott és fű
tött hengerrel (Yankee-henger) érik el. Poszterek gyakori 
nyomathordozója. 

MICR Lásd mágnestintás karakterfelismerés 
mikron A sztochasztikus (másnéven FM) récsképzéssel 
színre bontott és négyszínes eljárással nyomtatott anyagok 
10, illetve 20 mikronos rácspontokból állnak. A 10 mikro
nos rácspont finomabb, de nyomtatáskor nehezebb a pasz-
szer állítása, és a nyomólemezek megvilágítás előtti beége
téséhez is speciális berendezésre van szükség. 
mintakönyv Kötészeti vásznak, festékek, előzékpapírok, 
oromszegők, papírok mintái, amelyek segítik a választék be
mutatását a tervezőgrafikusok és a nyomdai megrendelők 

számára. 
modem (modulator-Demodulator) Eszköz, amely lehe
tővé teszi, hogy számítógépek adatfeltöltés és -letöltés cél
jából kommunikációs hálózatokhoz kapcsolódjanak. 
moiré A nyomaton megjelenő, szabályosan ismétlődő, 
nemkívánatos mintázat neve. Leggyakoribb oka az egy
másra nyomtatott színkivonatok helytelenül beállított rács-
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szöge, de okozhatja a fotón megjelenő finom mintázat (pl. 
textíliák, hálók) és a nyomdai rács interferenciája is. 
monokróm Egyszínű. 
Monotype Öntött fémbetűkkel dolgozó korai szövegsze
dő rendszer, amely különálló betűket állított elő. Lásd még 
sorszedő gép 
montírozás/filmszerelés A nyomdai filmek kilövés sze
rinti összeállítása egy átlátszó műanyag fólián. A montí-
rungról készül a nyomóforma. 
montírung A kilövés szerint szerelt film vagy fotópapír. 
műanyag spirál kötés Kiadvány bekötésének egyik mód
szere. A gerinc mentén kis négyszögletes lyukakat vágnak 
ki a lapokból és a fedelekből; a műanyag, fésűszerű gerinc 
fogait a lyukakba illesztik; majd a fésű talprészét a gerin
cen visszahajtva, a fésűkkel ellentétes oldalon ragasztóval 
rögzítik az oldalakat. A fésűk számos különböző átmérő
ben és színben léteznek, gerincükre nyomtatni lehet. 
mullszövet Ritka szövésű, gézszerű textília, amelyet a ke
ménytáblás könyvek tartósságának növelése érdekében a 
gerincre ragasztanak. 

Mullen-féle vizsgálógép Papír szakítószilárdságát meg
határozó készülék. 
műnyomópapír Minőségigényes, színes nyomdatermé
kek előállítására használt, átlátszatlan, mindkét oldalon 
mázolt papír, amelynek felülete zárt és erősen simított, 
ezért jól nyomtatható. Famentes vagy kismértékben fatar
talmú, matt vagy fényes papír. 

N 
nátronpapír Barna csomagolópapír. 
nedvesről nedvesre nyomtatás Több szín egymenetben 
történő nyomtatása. Többszínes munkánál a papír az egyik 
nyomóművet elhagyva úgy megy a soron következő nyo
móműbe, hogy a festék még nem száradt meg a felületén. 
nedvesítöhengerek Ofszetnyomógép nedvesítőművé-
nek hengerei, amelyek a nyomóformát nedvesítőfolyadék-
kal látják el. 

negatív Megvilágított fényképészeti film vagy kép, ame
lyen a tónusértékek fordítottan láthatók, a sötét részek vi
lágosak, a világosak pedig sötétek. 
negatívba forgatás Amikor a világos színű szöveg fekete 
vagy sötét színű háttér előtt jelenik meg. 
negyedkvirtes szóköz A betű pontméretének egynegye
dével egyenlő szélességű szóköz. 
negyedrét (quarto) Egy ív mindkét irányú egyszeri fele
zésével kapott, jellemzően A4-es körüli oldalméret. 
négyszín festékek A négyszínnyomtatásban használt, 
pigmenttartalmú festékek. 

négyszínes nyomógép Nyomógép, amely az ív egy olda
lára egymenetben négy színnel nyomtat. 

négyszínnyomtatás A színrebontott képeredetik és az 
egyéb grafikai elemek négy nyomdai alapszínnel - ezek a 
cián (Cyan - C), a bíbor (Magenta - M), a sárga (Yellow -
Y) és a fekete (blacK - K) - történő nyomtatása. (A fekete 
azért kapta a B helyett a K jelet, hogy az angolban szintén 
B-vel kezdődő kéktől - Blue - megkülönböztethető legyen. 
A feketét kulcsszínnek [Key] is nevezik.) 
négyzet Lásd kvirt 

négyzetmétertömeg 1 m? területű papír-vagy kartonív 
grammokban kifejezett tömege. A volumenizált papírok 
vastagságukhoz képest kisebb tömegűek. 
Nemzetközi Papírméret Szabvány Az ISO által elfoga
dott szabványos, metrikus papírméretek. Lásd 214. o. 
nézőkép Alacsony felbontású kép, amely nyomtatásra 
nem alkalmas, csak a kép méretezésének és elhelyezésé
nek jelzésére szolgál tervezés közben. 

nyitott dokumentum Szerkeszthető formátumban le
adott anyag, ami ezáltal javítható, módosítható, ellentét
ben a zárt formátumokkal (pl. PostScript, PDF), amelynek 
tartalma nem változtatható. Lásd még forrásfájl 
nyolcadrét ív háromszori meghajtásakor létrejövő formátum. 
nyomat Nyomtatott ívek, szemben a csak digitálisan léte
ző fájlokkal. 

nyomathordozó Bármely anyag, amelynek felülete vala
mely nyomtatási eljárással nyomtatható. 
nyomdai alapszínek A négyszínnyomtatásnál használt 
alapszínek, a cián (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yel
low) és a fekete (black). 

nyomdai előkészítés A nyomtatást megelőző összes elő
készítési művelet: grafikai tervezés; tördelés; rácsrabontás 
és színkivonatok készítése; proofkészítés és nyomtatás 
előtti ellenőrzés, valamint a szerkeszthető fájlok, illetve 
PDF-fájlok nyomdai leadása. 

nyomdai rács Az eredeti fotó színrebontása egy ún. rács 
alkalmazásával történik, amely a képet - világos, illetve 
sötét árnyalatainak megfelelően - különböző méretű pon
tokra bontja fel. Az egységnyi területre eső rácspontok 
száma a használt papírtól függően változik. 
nyomtatható Jelzés, hogy a munka minden javítása elfo
gadásra került, és nyomtatásra kész. 
nyomtathatóság Azt jelenti, hogy adott gyártásból szár
mazó papír alkalmas-e megfelelő festékfelvételre, nem 
okoz-e nyomtatási hibákat, főként feltépődést. 
nyomóelemek A nyomóforma azon területei, amelyek 
a nyomtatás során festékeződnek, és nyomot hagynak a 
nyomathordozón. 

nyomólemez A nyomatkép átviteléhez használt fém-, mű
anyag vagy akár papírhordozójú nyomóforma, amely magas-
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nyomtatásnál és mélynyomtaíásnál közvetlenül a papírral, 
ofszetnyomtatásnál a gumikendővel érintkezik, lobbszínnyom-
tatás esetén külön nyomólemez készül minden színhez. 
nyomólemez-levilágító Lézerelven működő eszköz, 
amely a szöveget és képeket a nyomólemezre világítja le. 
nyomómű A nyomógépek tényleges nyomtatást végző 
része. A többszínes nyomógépek több nyomóművel ren
delkeznek: az egyes nyomóművek csak egy színnel képe
sek nyomtatni, külön nyomóformával rendelkeznek, és 
festéktartályukban más-más színű festék található. 
nyomtatás buktatással/átfordítással Olyan nyomtatott 
munka, amelynél az ív mindkét oldalát ugyanarról a nyomó
lemezről vagy -formáról nyomtatják, ezért az első oldal 
nyomtatása után az íveket meg kell fordítani, A fordítás tör
ténhet átfordítással, amikor az ívfogók a papírt ugyanazon 
a szélén fogják meg, vagy buktatással, amikor az ívfogás 
helye átkerül a papír ellentétes szélére. Kilövéskor az oldala
kat a fordítás módjának figyelembevételével kell elrendezni 
az íveken. 

nyomtatásellenőrző csík Az ívek szélére helyezett, ellen
őrző mezőkből álló rendszer, amely a nyomtatás beállításá
nál és a példányszámnyomtatás ellenőrzésének eszköze. 
nyomtató Számítógépes kimeneti eszköz. Különböző kivi
telei lehetségesek, pl. tonert használó, festékszublimációs, 
tintasugaras, lézer stb. 

OCR Lásd optikai karakterfelismerés 
OEM Originál Equipment Manufacturer<a berendezés ere
deti gyártója). Bármely cég, amely egy másik cég által áru
sított termékben használt, illetve átcímkézett, és a forgal
mazó neve alatt, részesedés fejében forgalomba hozott 
terméket vagy összetevőt gyárt. 
ofszetnyomtatás Síknyomtatási módszer, amelynél a 
nyomóformáról a kép először egy gumikendős hengerre 
kerül át, majd arról - egy ellennyomó henger közreműkö
désével - a nyomathordozóra. 
oldal Egy lap egyik fele. 
oldalfordított film Rétegoldal felől csak tükörfordítottan, 
tehát jobbról balra olvasható nyomdai film. 
oldalhelyes kép Papír, illetve filmnegatív vagy -pozitív, 
amely papír esetében a szokásos irányban olvasható (vagyis 
balról jobbra), film esetében pedig a szöveg a rétegoldal 
felől olvasható. 

oldalilleszték Nyomógép berakóművében található veze
tők vagy állítható ütközők, amelyekhez a nyomtatást meg
előzően a papír felütközik. Elősegítik, hogy a papír a nyomó
műhöz érkezve pontosan illesztve legyen. 
oldalirányú fordítás Tükörfordítás; amikor egy kép - rend
szerint hiba következtében - oldalirányban meg van fordítva. 

oldaltűzés Könyv vagy brosúra textilszállal vagy dróthu
zallal végzett fűzése vagy tűzése. A rögzítés a lapok gerinc 
felé eső éle mentén történik, és átfogja az egész kiadványt 
az első oldaltól az utolsóig. Ezt a kötészeti módszert önálló 
lapok és hajtogatott ívek esetén is alkalmazzák. Hátránya, 
hogy a kiadványt nem lehet jól kihajtani, és a kötés számá
ra nagyobb margót kell biztosítani. 
ólomszedés A Linotype, illetve Monotype gépek által 
használt, mára már elavult szövegszedési módszer. Az 
ólom, cink és antimon ötvözetének megolvasztásával nyert 
folyékony fémet matricákba öntve hozták létre az egyes 
karaktereket vagy a teljes sorokat. 

oltárhajtás Két párhuzamos hajtás mentén szembehajtott 
ív; a behajtott rész kétszárnyú ajtóra emiékeztet. 
olvasószerkesztő Feladata a szerző szövegének nyelvta
ni, helyesírási ellenőrzése, publikálásra előkészítése. 
opacitás Fizikai jellemző, viszonyszám, amely azt határoz
za meg, hogy az anyag milyen mértékben gátolja meg a 
fény áthatolását. A papírgyártásban ez határozza meg az 
átlátszóságot vagyis azt, hogy az egyik oldalra nyomta
tott szöveg vagy kép látható-e a papír másik oldaláról. 
operációs rendszer A számítógépek működtetéséhez 
szükséges alapprogram, amely lehetővé teszi a többi szoft
ver működését, összehangolja a hardver elemeit és kom
munikál a felhasználóval. 

optikai adattároló Lézersugárral kódolt lemez, pl. DVD. 
optikai karakterfelismerés (OCR) A nyomtatott szöveg 
szerkeszthető szövegfájllá alakításának folyamata. A nyo
matot először beszkennelik, majd az így létrejött kép karak
tereit egy speciális program elemzi, felismeri és szerkeszt
hető szövegfájllá alakítja. 
oromszegő Keménytáblás kötésnél a könyv gerincének 
tetejére és aljára ragasztott keskeny, egyszerű vagy bordá
zott szövésű textilcsík, amely eltakarja az ívek végét. Elsőd
legesen a könyv tetszetősségét emelő olcsó kiegészítés, 
amely a kötés tartósságát minimális mértékben javítja. 
Országos Széchényi Könyvtár A hagyományos könyvtá
ri funkciókon túl a könyvtár feladata az országban megje
lenő könyvek és egyéb dokumentumok, valamint a külföl
dön kiadott magyar nyelvű és magyar vonatkozású kiadvá
nyok gyűjtése, katalogizálása, és hozzáférhetővé tétele. 
OS Az angol Operating system elnevezésből. Lásd ope
rációs rendszer 

Otabind™ Kartonált könyvek szabadalmaztatott kötészeti 
módszere, amely teljes kinyithatóságot tesz lehetővé. Hide
gen kötő ragasztót használ, és nyomtatható gerincet biztosít. 

önátírós papír Mikroszkopikus méretű kémiai anyagokkal 
bevont papír, ami lehetővé teszi a felületre írtak átvitelét az 
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alatta lévő lapra. Létezik olyan változata is, amely felső lap
ként írópapírt használ. 
öntöttmázas papír Papír magas fényű felületi kikészítés
sel (kromo). Lehet egy- (C15 - coated one side) vagy mind
két oldalon mázolt (C2S - coated two side). A máz szárítá
sa forró, krómozott hengerek közötti átvezetéssel történik, 
amely különösen magas fényt ad a papírnak. 
összehordás Bekötés előtt a hajtogatott ívek összerakása 
az oldalszámozásnak megfelelő sorrendben. 
összehordójel Rövid fekete léniák sora a hajtogatott ívek 
gerincén. A hajtogatott ívek összehordása után az össze
hordó jelek folyamatos, lépcsőzetes formát alkotnak a ge
rincen, így azonnal látható, ha valamelyik ív nincs a helyén. 
ötödkvirt A kvirt ötödének megfelelő méret, általában a 
szóköz szélességének megadására használják. 
özvegysor A bekezdés utolsó sora, amely a bekezdés 
többi sorától elszakadva a következő hasáb vagy oldal tete
jére került. Lásd még árvasor 

PageMaker Az Aldus cég által készített, elsőként megje
lent kiadványszerkesztő alkalmazások egyike. Azóta beol
vadt az Adobe InDesign programba. 
paletta/skid Míg a dobozokat tartalmazó paletta villás 
targoncával mind a négy oldalról hozzáférhető, addig a 
skid csak két oldalról. 

pankromatikus film A mindennapi fotózásban és a 
nyomdai reprodukcióban alkalmazott film, amely a látható 
fény szinte valamennyi hullámhosszára érzékeny. 
Pantone-színskála A Pantone cég színmintákat tartal
mazó skálája, amely referenciaként használva segíti a 
színek beazonosítását és egyeztetését, illetve a színek 
pontos reprodukcióját. Több különböző változata létezik 
a leggyakoribb nyomathordozó-típusoknak és festékrend
szereknek megfelelően. Minden színhez egyedi azonosí
tószám tartozik; egyes színskálákban a százalékban meg
adott összetétel is megtalálható, ezek arányát a tervező
grafikusok és a nyomdaipar számára használható módon 
adják meg. 

papír Főként cellulózból készült, rendszerint 200 g/m2-nél 
kisebb négyzetmétertömegű anyag. Tartóssága, színárnyala
ta, átlátszósága, felülete kémiai anyagok hozzáadásával mó
dosítható. 
papír fényessége A papír kék fényt visszaverő képessé
ge. Különbözik a fehérségtől, amelynek foka a cellulózpép 
kémiai összetételének változtatásával befolyásolható. 
papír volumenitása Az ívek relatív vastagsága, amely 
nem feltétlenül arányos a tömegükkel; egy testesebb 
(volumenizált) papír és egy vékony papír lehet azonos 
tömegű. 

papírborító Papíralapú könyvborító anyag. Gyakran latex-
szel is megerősítik, és sokszor textilt, bőrt vagy más termé
szetes felületet utánzó dombormintázattal látják el. 
papírfeltépődés Nyomtatáskor a papír, karton vagy 
lemez felületi sérülése. 

papírméretek Lásd a 214. és azt követő oldalakat. 
papírpép A papír- és kartongyártás különféle összetevő
ből álló nyersanyaga. Lásd kémai papírpép vagy mecha
nikai fapép 
papírvastagság A papír mikrométerben megadott vas
tagsága. 
párhuzamos hajtások Egynél több párhuzamos hajtás, 
mint a leporellóhajtás vagy a kihajtós oldalak esetén. 
passzer (színilleszkedés) Két vagy több szín pontos il
leszkedése a nyomtatás során. Hátoldalnyomtatás esetén 
szintén fontos az előoldal sorregiszterével való pontos il
leszkedés, megelőzendő, hogy a hátoldal sorai átlátszódja
nak a papíron. 

passzerhiba Nyomatási hiba, amikor az alapszínek nem 
pontosan illeszkednek egymáshoz. Ellentéte a passzerpon-
tosság. 

passzerjel Lásd illesztőjel 
PCF Klór felhasználása nélkül előállított papír (az angol 
Processed Chlorine Free kifejezésből). Gyakran szűz papír
pépből, változó mennyiségű újrahasznosított papír hozzá
adásával készül. 
PCW Felhasználás utáni hulladék (Post Consumer Waste). 
A papírnak az az újrahasznosított része, amely előzőleg 
már nyomtatott, majd festékmentesített kiadványokból ké
szített papírpépből származik. A PCW tartalom 30% és 
100% között változhat. V. ö. szűz papírpép. 
PDF Portable Document Formát (hordozható dokumen
tumformátum). Az Adobe Systems technológiája, amely le
hetővé teszi például grafikai tervek képernyőn történő 
megjelenítését vagy nyomtatását, anélkül, hogy szükség 
lenne az eredeti fájlokra és betűkészletekre, vagy a grafikát 
létrehozó alkalmazásra. Amikor az Adobe Acrobaí Distiller 
segítségével egy dokumentumból PDF készül, lehetőség 
van a betűtípusok és a képek fájlba ágyazására, így a fájl 
interneten is közzétehető, illetve e-mail mellékleteként 
vagy FTP-n keresztül is elküldhető. Míg a nyomdai minősé
gű, nagyfelbontású PDF-fájlokból a nyomdák színkivona
tokat tudnak készíteni, addig a viszonylag kis méretű, kis 
felbontású PDF-ek a képernyőn történő megjelenítés szá
mára megfelelő minőségűek (és az ingyenes Acrobat Read-
errel megnézhetők) vagy a weben is közzétehetők. A PDF-
munkafolyamat a CTP-eljárással kombinálva viszonylag 
gyors és jól kézben tartható. 

példányszám Egy kiadvány vagy könyv egyszeri megren
delés alapján nyomtatott összes példánya. 
perem Lásd kantni 
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perem nélküli fedél Kötészeti megoldás, amelynél a 
könyvtestet és a fedelet egy síkban vágják. A vágást rend
szerint papírvágógéppel vagy könyvkötősoron három
késes vágógéppel végzik el. 
perfektoros (fordítós) nyomógép Nyomógép, amely egy 
menetben képes akár egy-egy színt nyomtatni az ív két ol
dalán, akár két színt a papír vagy karton csak egy oldalán
perforálás Igen kis méretű, egy sorban elhelyezkedő lyu
kak vagy nyílások a papíron vagy kartonon. A perforáció 
mentén egy űrlap vagy dokumentum egy része könnyen 
leválaszthatóvá válik. Elősegítheti a vastagabb papírok, il
letve kartonok meghajtását is. 

periféria Eszköz, amely a számítógép működéséhez nem 
elengedhetetlen, de csatlakoztatásával további feladatok 
ellátására lesz képes (pl. nyomtató, szkenner vagy külső 
meghajtó). 
perszonalizált nyomtatás Lásd változóadat-nyomtatás 
pH-érték A papír savasságának vagy lúgosságának mérté
ke logaritmikus skálán kifejezve, ahol a 0 képviseli a savas
ság, a 14 pedig a lúgosság maximumát. A semleges pH-
érték 7. 

Photoshop A képek szerkesztésének, kezelésének, készí
tésének és előkészítésének „ipari szabványként" elfogadott 
szoftvere (Mac és Windows). Gyártója az Adobe cég, a 
szoftver a Creative Suite programcsomag része. A munka 
végeztével a Photoshop saját PSD-formátumában is elmen
tett képeket a tördelőprogramba behíváshoz célszerű vala
milyen másik formátumban is lementeni (pl. TIFF). 
pica Tipográfiai mértékegység. Az angol-amerikai pont
rendszerben tizenkét pont felel meg egy picának, 6 pica 
pedig egy hüvelyknek. 
pigment Ásványi, növényi (gyakran szója) vagy mestersé
ges anyag, ami a festék színét adja. 
pixel (Picture Element) Képi elem. A kép legkisebb elemi 
egysége. 
pixel per inch/centiméter (ppi/ppcm) Az egy inch-en/ 
cm-en megjeleníthető pixelek száma, a szkenner, a besz-
kennelt kép vagy a monitor felbontásának mértékegysége. 
A ppi-t vagy ppcm-t a beszkennelt kép felbontásának meg
adására használják, attól a rácssűrűségtől való megkülön
böztetésül, amelyet a nyomtatás használ (Ipi/lpcm - line 
per inch/centiméter). A kettő közötti elfogadott viszony
szám 2:1, vagyis 150 Ipi rácssűrűségű nyomtatáshoz 300 
ppi-s képre van szükség. 

PLC Paper Laminated Case (fóliázott papírborító). A kö
téstábla textilborítása helyett a kötéstáblára nyomtatott és 
fóliázott papírt ragasztanak. 
PMS Pantone Matching System. A Pantone cég színegyez-
tetési rendszere. Lásd még Pantone-színskála 
polipropilén Fóliázáshoz használt fényes vagy matt felü
letű fólia. 

polivinil-alkohol (PVA) A könyvkötészetben használt hi
degen olvadó ragasztó. 
poloska Rendszerint a papír vagy karton felületéről szár
mazó apró szennyeződés, illetve kiszakadt cellulózszál 
okozta nyomtatási hiba, amelynek következtében fehér 
folt keletkezik a nyomtatott felületen, ahol festéknek kelle
ne lennie. 
pontmaratás Eljárás, amellyel a a récsrabontott negatív 
vagy pozitív filmeken az árnyalatok korrekciója elvégezhető. 
pontnövekedés (árnyalatiérték-növekedés) Nyomta
tási jelenség, a rácspontok mérete a papírra vitel sorén 
megnő, amitől a szövegek vaskosabbnak látszanak, a 
képek pedig némileg sötétebbnek. Néhány papírfajta - így 
az újságnyomó is - ncdvszívóbb, ezért nagyobb mértékű ^ n 

pontterülést okozhat. Minden papír- és festéktípushoz 2 
más-más pontterülési érték tartozik, melyet a szoftverek O 
képesek figyelembe venni. Az is növelheti a pontterülést, m 
ha a gumikendőre túl nagy nyomás nehezedik vagy el- m-
használódott. ^ 
pontrendszer Tipográfiai mértékegységrendszerek. 
(1) Angol-amerikai pica-pontrendszer, amelyben egy pont 
a hüvelyk 1/72-ed része, azaz 0,351457 mm. 12 pont 
megfelel egy picának. (2) Didot-pontrendszer, amelyben 
egy pont 0,376065 mm. 12 pont megfelel egy cicerónak. 
Pontterülés Lásd pontnövekedés 
porzóanyag Az íves nyomógép kirakójában lehúzódás 
ellen alkalmazott finom por (hogy a még nedves ívről a 
vele érintkező másik ív ne vegyen fel festéket). 
PostScript Eszköz- és felbontásfüggetlen oldalleíró nyelv, ^ ™ 
amellyel a számítógéppel készített oldal leírható a lézer
nyomtató, levílágítógép vagy digitális nyomógép számára. 
PostScript fájl Egy vagy több oldal nyomtatásához szük
séges valamennyi információt tartalmazó adatfájl. Tartal
mazza az összes képet és szöveget, valamint a betűkészle
tek is bele ágyazhatok. 

poszterizálás A színárnyalatok számának csökkentése 
a képen, használatával speciális hatás érhető el. 
pozitív Olyan fényképészeti reprodukció negatívról 
nyomdai filmre vagy másolófilmre, amelynél az eredeti 
csúcsfényei világosak, árnyékos részei sötétek. 
prégelés Kötészeti művelet; szöveg vagy vonalas ábra be-
préselése a fedélbe. Ez fém- vagy pigmentalapú fóliával 
vagy aranyfüsstel érhető el. Lásd még fólianyomás 
préselt felületű táblaborító Bőr vagy vászon utánzatú, 
préselt felületű könyvtáblaborító anyag, amely gyakran 
műanyag bevonatú. 
próbanyomat A nyomdában nyomógépen, a példány
számnyomtatáshoz is használt nyomdafestékkel és papírral 
készített proof, szemben a nyomdai előkészítés során a 
próbanyomat-helyettesítő eljárásokkal készített analóg és 
digitális proofokkal. 
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produkció A ívre fel montírozott, azonos tartalmú oldalak 
száma. Például a „kettős produkció" jelentése: ugyanaz az 
oldal kétszer van felrakva az ívre. 
profilkészítés Színprofil létrehozása a nyomdai előkészítő 
eszközök vagy a nyomógép számára, hogy a reprodukciós 
munka azok színmegjelenítési tulajdonságainak és lehető
ségeinek figyelembevételével folyhasson. 
proof A nyomtatott termék ellenőrzésére és jóváhagyá
sára készített, papírra készült próbanyomat. Készülhet 
egy közbülső állapotról vagy a végleges tördelt oldalakról, 
amelyen a betördelt szövegek és a képek is láthatók. 
A proofok egy része színellenőrzésre is használható, más 
részük csak az elrendezés, a szöveg és a tipográfia ellen
őrzésére alkalmas. 

protokoll A számítógép belső vagy külső rendszerekkel 
való kommunikációját szabályozó kódok készlete. 
puha elválasztójel Speciális elválasztójel, amely csak 
akkor jelenik meg a digitális anyagban, ha a sorvégére 
esik, egyébként láthatatlanná válik. A kiadvány- és szöveg
szerkesztő programok ennek segítségével oldják meg az el
választást. 

puhafedeles könyv Lásd kartonált könyv 
PUR Hidegen olvadó kötészeti ragasztó, amely eredeti for
máját megőrzi, „emlékezik", nem törik meg, így rugalmas 
marad a többszöri nyitást-csukást követően is, és a teljesen 
kinyitható kötésben is használható. 
PVA Lásd polivinil-alkohol 

QuarkXPress A Quark Inc. cég kiadványszerkesztő prog
ramja, amelyet széles körben használnak a grafikusok és 
a nyomdaipar. Az alapprogramon túl számos, speciális fel
adatot ellátó bővítménye van. A QuarkXPress futtatható 
mind Mac-, mind PC-környezetben. Valamikor a meghatá
rozó kiadványszerkesztő alkalmazás volt, de mára már teret 
hódított konkurense, az Adobe InDesign program. 
Qwerty A számítógép-billentyűzetek és fényszedőgép-bil
lentyűzetek szabványos angol írógép-billentyűzetnek megfe
lelő elrendezése. A magyar billentyűzeteken az y és a z 
betűk helye felcserélődik az angolhoz képest. A Qwerty név 
a billentyűzet bal felső hat betűjének sorrendjéből alakult ki. 

R 
RA Lásd a Nemzetközi papírméretek táblázatát a 214. ol
dalon. 
rács Lásd nyomdai rács 
rácsellenőrző A használt nyomdai rácssűrűség ellenőr
zésére szolgáló eszköz. 
rácspont Lásd nyomdai rács 

rácssűrűség (vagy frekvencia) Megadja az egy cm-en/ 
hüvelyken elhelyezkedő rácspontok számát vonal per hü
velykben (line per inch - Ipi) vagy vonal per centiméterben 
(line per cm - Ipcm) kifejezve. A nagyobb rácssűrűség fino
mabb részletek nyomtatását teszi lehetővé. Nem téveszten
dő össze a képek felbontásénak pont per hüvelyk (ppi) ér
tékével. 

rácsszög Rácsrabontott árnyalatos képek több színből 
történő nyomtatásánál fennáll a veszély, hogy az egymásra 
nyomtatott rácspontok interferenciájából moirémintázat 
alakul ki. Ennek kiküszöbölésére a három legerősebb szín 
rácsát egymáshoz képest 30 fokkal elforgatják, a leghalvá
nyabb sárgát pedig 0 vagy 90 fokon hagyják. Az általáno
san elfogadott rácsszögek: fekete 45 fok (mint az egyszínű 
esetben), bíbor 75 fok, sárga 90 fok és cián 105 fok. 
rácstalanítás A nyomatról vagy filmről beszkennelt kép 
eredeti nyomdai rácsának eltávolítása a moirémintázat el
kerülése céljából. A kép ezután újra rácsra bontható a kí
vánt nyomdai rácssűrűségnek megfelelően. Egyszínes és 
négyszínes képek esetén is alkalmazható eljárás, de a kép
minőség rosszabb lesz, mint egy papírkép vagy dia eredeti 
szkennelése esetén, ezért a rácstalanított képet célszerű az 
eredetinél kisebb méretben felhasználni. 
rácsütközés Lásd moiré 

ragasztókötés Főként terjedelmesebb magazinoknál és 
kartonált könyveknél használt kötészeti eljárás, amelynél 
- a dróttal vagy cérnával történő fűzés helyett - a különál
ló lapok gerinc felőli, lemart élére ragasztót hordanak fel. 
A lemarással történő érdesítés során - amelyre azért van 
szükség, hogy a papír a ragasztót felvegye - a kötésmargó
ból rendszerint 3 mm elvész. A 80 oldalasnál kisebb terje
delmű magazinok (a papírsúlytól, a papír volumenétől füg
gően) általában túl vékonyak a ragasztókötéshez, és drót
fűzés alkalmazására (vagy oldaltűzésre) lehet szükség. 
ragasztásos tördelés Egyre kevésbé használt kifejezés, 
mivel a tördelés ma már számítógéppel történik. Valamikor 
a szöveg hasábjait és a képeket papíron ragasztották a he
lyükre, így állítva össze az oldalakat a reprodukciós fényké
pezőgéppel végzett színrebontáshoz. 
rákelkés Vékony, rugalmas fémpenge a mély- vagy flexo-
nyomógépen, amely nyomtatás előtt eltávolítja a felesleges 
festéket. 

RAM Random Access Memory (közvetlen hozzáférésű 
memória). Az adatok feldolgozása sorén használt, csak a 
számítógép által hozzáférhető memória, amely csak át
menetileg tárolja az információt. A RAM nagyságénak nö
velése (új - pl. 256 MB-os, 512 MB-os vagy 1 GB-os-
RAM „chipek" hozzáadása) lehetővé teszi, hogy a számí
tógépek rövidebb idő alatt összetettebb vagy több felada
tot hajtsanak végre. 
raszterizálás Bittérképpé, raszterképpé alakítás. 
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raszterkép-feldolgozó Lásd RIP 
rátöltés Lásd alátöltés 
RC Resin Coated (gyantabevonatú). Fényképészeti papírok 
esetén használt kifejezés. 
recés szél A pixeles képeken és betűkön létható lépcső
zött, fogazott szélek, amelyeknek valójában fokozatos át
menettel és elsimított ívekkel kellene megjelenniük. Leg
gyakoribb oka az elsimítás hiánya. Lásd alias effektus és 
anti-aliasing 
rektó A nyitott könyv jobb kéz felé eső oldala. 
regiszter Lapszélen elhelyezett betűrendes mutató, amely 
- pl. szótár esetében - meggyorsítja a keresést. Az osztások 
lehetnek a hüvelykujj alakjának megfelelően kiképezve és 
a lapok szélébe mélyítettek, illetve lépcsőzetesen kialakítot
tak, mint a kiálló szélregiszter esetén. 
relief eljárás Kiemelkedő nyomófelületekkel dolgozó eljá
rás, mint például a magasnyomtatásnái 
Repkover™ Puhafedelű kötés, amelynél az oldalak telje-
sen szétnyithatóak. A könyvtest a fedélen belül szabadon 
mozog. 

repróstúdió Más néven nyomdai előkészítő stúdió. Szol
gáltató cég, amely többek között szkenneléssel, színrebon
tással, levilágítással foglalkozik. Megrendelőitől szerkeszt
hető dokumentumokat, PostScript vagy PDF-fájlokat kap. 
repülő ékezetek Speciális ékezetek vagy mellékjelek, 
amelyek a kívánt karakterre pozícionálhatok. 
rétegoldal A film matt oldala, ezen található az a fényér
zékeny emulziós réteg, amelyben megvilágítás hatására a 
kép kialakul. Másoláskor a rétegoldalt hozzák közvetlen 
érintkezésbe a másik film vagy nyomólemez emulziós réte
gével, mert csak így kapnak megfelelően éles képet. Az of
szetnyomtatáshoz készített filmet a matt rétegoldala felől 
nézve tükörfordított képet látunk, míg a szita nyomtatás-
hoz készített film rétegoldal felől olvasható. Lásd oldalhe
lyes kép 

retusálás (1) Manuális beavatkozás a filmnegatívon 
vagy -pozitívon az árnyalatok korrekciója, illetve hibák ki
javítása érdekében. (2) Digitális fájlok esetében az eredeti 
kép képszerkesztő programmal történő módosítását jelen
ti, amelynek célja, hogy a kép a fotós vagy a tervezőgrafi
kus elképzeléseinek megfeleljen. 
rézvéset Lásd véset 

RGB (Red, Green, Blue) Színmód, amelyben az additív 
(összeadó) színkeverés alapszíneinek (vörös, kék, zöld) kü
lönböző arányú kombinációi révén keletkeznek a színek. 
A monitoron megjelenő kép is így jön létre. A legtöbb 
szkenner a képet RGB-színmódban szkenneli be, amelyet 
a nyomdai reprodukcióhoz CMYK-színmódba kell átalakí
tani. Az RGB-színtér színeinek száma nagyobb, mint ami 
CMYK-festékekkel reprodukálható, ezért pontos megfelel
tetés ez utóbbival nem érhető el. 

riccelés Öntapadós címke méretre vágása oly módon, 
hogy a kés csak a címke papírját vágja át, az alatta lévő 
hordozót nem, így a címke a hordozóról könnyedén levá
lasztható. 
RIP (Raster Image Processor) Raszterizéló program vagy 
számítógép, amely az oldalakat leíró PostScript utasításo
kat bittérképes formára alakítja át (képpontokra bontja) 
a filmlevilágító, nyomólemez-levilágító, lézernyomtató és 
más hasonló eszköz száméra. A RIP a raszterizálás során 
különböző típusú nyomdai rácsok létrehozására képes. 
A „rippelés" szót (pontatlanul) mára bármilyen digitális 
- például videó- vagy zenei - fá j l feldolgozásakor használ
ják, amelynek során a fájl külső eszközről - például média
lejátszóról - merevlemezre kerül. 

rizsma íves papírok kiszerelési egysége. A rizsmában lévő 
ívek száma az ívek méretétől és a papír négyzetmétertöme
gétől függően 100, 200, 250 és 500 ív. 
rojtos szél A kézi merítésű papír egyenetlen széle. 
ROM Reád Only Memory (csak olvasható memória). A szá
mítógépben külön erre a célra fenntartott chipen tárolt 
adatok, amelyeket csak olvasni lehet, írni vagy módosítani 
nem - csakúgy, mint a CD-ROM esetében. 
rotációs nyomógép A nyomógép, amelyben a nyomó-
forma henger felületén található; a nyomatot forgómozgás 
(nem pedig oda-vissza irányú) hozza létre a papíron. 
rozettamintázat A rácspontok elrendezéséből adódó, 
szabad szemmel alig látható (ezért nem zavaró) mintázat 
a négyszínes nyomaton. Leginkább a középtónusokban fi
gyelhető meg, ahol mind a négy alapszín találkozik. 

sajtóhiba A szedőnek tulajdonítható, nem a megrendelő 
felelősségébe tartozó hiba. 
sajtóhibajegyzék A könyvben található, nyomtatott hi
bajegyzék - szemben az erratum (más néven errata) cé
dulával, amelyet vagy külön lapként nyomtatnak, és bera
gasztják a kiadványba, vagy utólag behúzott melléklet
ként helyezik el. 

sapka Könyvek kötésekor használt vékony nátronpapír-
vagy textilcsík, amely a gerincre ragasztanak úgy, hogy 
kb. 10-10 mm-es csíkban az első és az utolsó ívre (előzé
kek) is ráragadjon. A könyv kötésének megerősítéséül 
szolgál. 
sapkázás A könyvtest gerincére a géz felragasztása után 
egy nátronpapír csíkot is felragasztanak a beakasztás előtt. 
sarokgömbölyítés Kötészeti művelet, amelynek során 
a könyvtest vagy más elem sarkait egy speciális formájú 
késsel lekerekítik. 
sarokjel A nyomtatás utáni műveletek számára szolgáló jel; 
azt mutatja, hol kell megvágni az ívet. Lásd még váqóiel 



savmentes papír 7-es pH-értékű vagy annál lúgosabb 
kémhatású papír. A savmentes papírok várható élettartama 
hosszabb, mint a magasabb savtartalmú papíroké. 
sávosodás Nemkívánatos nyomtatási jelenség, amikor a 
színárnyalatok közötti átmenet nem elég finom; az egyen
letes érnyalatváltások helyett sávok keletkeznek. 
SC Szuperkalanderrel simított papír. Lásd kalander 
SGML (Standard Generalized Markup Language - Szabvá
nyos, általános leíró nyelv) Dokumentumok leíró nyelveinek 
definiálására használt metanyelv; megkönnyíti a dokumen
tumban történő keresést. 

Shore-keménység A leggyakrabban a Shore A-skáláján ki
fejezett keménység; műanyagok, gumik (pl. gumikendő) ke
ménységének megadására szolgáló mennyiség, amely az 

. ^ anyagnak egy tompa tű benyomásával szembeni ellenállása. 

yj síknyomtatás Nyomtató eljárás, amelynél a nyomó és 
^ nemnyomó területek egy síkban helyezkednek el a nyomó-
O forma felületén. Mivel a zsír és a víz nem elegyedik, a nyo

móformát úgy kezelik, hogy a nyomóelemek felvegyék a 
festéket, és taszítsák a vizet. 
simítatlan papír Felületkezelt papír enyhe kalanderezés-
sel vagy kalanderezés nélkül. Testes, de rácsrabontott ár
nyalatos képek reprodukciójára alkalmatlan papírtípus. 
Lásd még velinpapír 

Singer-varrás Különálló, meg nem hajtott lapok élüknél 
történő gépi összevarrása ívekké. Ezután az íveket szala
gokra vagy szövetre varrják, kialakítva így a könyv vagy 
brosúra könyvtári kötését. 
skid Lásd paletta 

soft proof Monitoron megtekinthető digitális proof, ame
lyet rendszerint e-mail mellékletként továbbítanak. 
sorkizárt szedés A szövegsorok egyforma hosszúak, jobb 
és bal oldaluk is egy vonalban ér véget. 
sorköz A szövegsorok közötti távolság, amelyet rend
szerint pontokban fejeznek ki. A 10/12 pt rövidítés pél
dául 10 pontos betűméretet jelent, 12 pontos sortávol
sággal. Angol nevét, a leadinget az eredetileg ólom
szedésnél térzőként használt vékony fémcsíkok után 
kapta (az ólom angolul lead). A sorköz méretét a kiad
ványszerkesztő programokban ma már tetszőleges lép
tékben lehet állítani. 
sorok zárása Lásd elválasztás és zárás 
sorritkítás A sorköz növelése. 
sorszedö gép Mára már használaton kívüli ólomszedő 
gépek (pl. Linotype), amelyek a sorokat egyben, egy lépés
ben öntötték ki, ellentétben a különálló betűket öntő 
Monotype gépekkel. 

sortörés helye A sor végének helyét vagy a tördelőprog
ram elválasztási és sorkizárási (H&J) beállításai határoz
zák meg automatikusan, vagy a számítógép döntését felül
bíráló tördelő. 
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spirálkötés/spirálozás Különböző átmérőkben létező, 
gyakran színes, műanyag borítású spirállal kötött kiadvá
nyok. A lapokat először a drótspirál befogadására szolgáló 
lyukakkal látják el. Kis méretű kézi spirálozóval is elvégez
hető, egyszerű és gyors kötési mód, amely lehetővé teszi 
a kiadvány teljes kinyitását. 

SRA Lásd a Nemzetközi papírméretek táblázatát a 214. ol
dalon. 
stancolás és bígelés Kötészeti műveletek, amelyeket 
gyakran nyomtatásra már nem használt magasnyomógé
peken végeznek. A tetszőleges alakúra hajlított éles stanc-
késsel tetszőleges formák vághatok ki a papírból, sokszor 
alkalmazzák különleges alakú csomagolások kialakításá
hoz. Bígeléskor egy tompa késsel egy élt nyomnak a papír
ba, hogy az könnyebben hajtható legyen. Minden munká
hoz staneszerszámot készítenek, amely falapba ágyazott, 
a kívánt alakot formázó éles fémszalagokból áll. Ugyanaz a 
forma tartalmazhat éles vágó- vagy tompa bígelőéleket is. 
sugárzásos festékszárítás Speciális összetételű festékek 
vagy lakkok UV- vagy infravörös sugarakkal gyorsított szárí
tása. UV-szárítás, IR-szárítás. A szárítóegységeket a nyomó
gép végére csatlakoztatják. 

süllyesztett iniciálé A főszövegbe ágyazott, több sor ma
gasságú kezdőbetű. Lehet például egy könyv fejezetének 
legelső karaktere, vagy jelezheti egy cikk kezdetét egy ma
gazinban. 
süllyesztett karakter Az alapvonal alatt megjelenő, fő
szövegnél kisebb fokozatú betű, szám vagy egyéb karakter. 
A kitevő párja. 

SWOP Specifications for Web Offset Publications. A tekercs
ofszet nyomógépeken színes anyagok nyomtatásakor hasz
nálatos szabvány. Alternatívája az íves nyomógépen használt 
színterek valamelyike; ezek nagyobb fedettséget tesznek le
hetővé, mint a nagy sebességű SWOP változat. 

Sz 
szabadsoros szedés A szövegsorok egyik vége egymás 
alatt egy vonalban áll, míg másik végük nem esik egy vo
nalba, vagyis a sorok váltakozó hosszúságúak. A sorhosz-
szok váltakozásának mértéke a programokban szabályoz
ható, így elkerülhető, hogy a sorvégződések nemkívánatos 
alakzatokat hozzanak létre. A szóközök mérete rendszerint 
azonos, ami segíti az egyenletes olvasást, keskeny hasábok 
esetén pedig esztétikusabb szedésképet eredményez. 
Lehet jobbra vagy balra zárt. 
szálfelsütés Könyvkötészeti módszer; az íveken műanyag 
szálakat húznak keresztül, amelyeknek hőre lágyuló kom
ponensét a szálfelsütőmű fűtött formája megolvasztja, így 
a szálak végei egymáshoz ragadnak. A fűzött íveket ezután 
ragasztással rögzítik egymáshoz. 



szálirány A cellulózszálak iránya a papírban. A szálirány 
lehet hosszirányú (a vágott papírméret hosszabb oldalával 
párhuzamos) vagy keresztirányú (rövidebb oldalával párhu
zamos), jelentősége pl. a papír hajtásakor van: szálirányra 
merőleges hajtáskor a hajtás vonalában a papír kitörik. 
Lásd gyártási irány 
szalmakarton Hagyományosan szalmából készült, ma fa-
cellulózból vagy hulladékanyagokból. Olcsóbb, minta 
könyvkötőlemez; keménytáblás kötés esetén hajlamos 
a vetemedésre. 
szalmiák Lásd diazólevonat 
szárazofszet technológia Ofszetnyomtatás nedvesíto-
folyadék alkalmazása nélkül. Speciális, szilikonbevonatú 
nyomólemezt kíván. 
szárítás Nyomógépen a festék nyomathordozóra vitele 
utáni szárítási eljárás. Történhet UV- (ultraibolya), infravörös 
sugárzással vagy hőközléssel. 
szedés Mai értelemben a szöveg számítógépbe vitele; 
a mára már elavult kéziszedés esetében az ólomötvözetből 
készült betűk sorokba és oldalakba rendezése. 
szedéstükör A szöveg és illusztrációk számára fenntartott 
terület az oldalon; a margókat nem foglalja magában. 
szedő A szerep, amelyet a szedők az ólomszedésben ellát
tak, mára megváltozott, más munkakörökbe olvadt. A digi
tális kiadványszerkesztő rendszerekben a szedés rendsze
rint az általános tervezési és gyártási folyamat része. 
szedőszekrény A szöveg kézi szedésénél a betűk tárolá
sára szolgáló, rekeszekre osztott, fiókos tárolóeszköz. 
széljegyzetek A szedéstükrön kívül, a margón elhelye
zett rövid magyarázatok, címek. Más néven marginális. 
szellemkép (1) Amikor egy kép nyomtatási hiba követ
keztében halványabban megismétlődik a kívánt kép mel
lett. (2) A kevés festék miatt a kép a kívántnál lényegesen 
halványabban jelenik meg. 

szemcsézettség A fotográfiai filmnél a fényérzékeny 
emulzió szerkezete. A nagyobb érzékenységű filmek 
szemcsézettebbek. Digitális fényképezőgépeknél hasonló 
jelenség a képzaj, melyet a CCD-érzékelök jelszintjének nö
velése okoz. 
szerelék A nyomólemez elkészítéséhez szükséges összes 
elem, szöveg és kép végső elrendezés szerinti összeállítása. 
Lásd még montírung 
szerzői ív 40 000 karakter terjedelmű szöveg. 
szerzői jog A szerződéses fél (szerző, fotós, művész vagy 
kiadó) kiadott műre vonatkozó, törvény biztosította jogo
sítványai. A szerzői jog tulajdonosát nemzetközi egyezmé
nyek védik, ugyanakkor e jogok az internet megjelenésével 
egyre bonyolultabbakká váltak, mert a helyi szabályozás 
gyakran nem tud mit kezdeni az internetes fájlmegosztó 
rendszerekkel. 
szerzői korrektúra A megrendelőnek adott korrektúra. 

szerzői módosítások/javítások Az eredeti tartalom (szö
veg és illusztrációk) szerző általi módosítása a proofolás 
bármely stádiumában. Költségét néha a szerzőre terhelik. 
szignálás A szedőnek/tördelőnek szóló szedési, tördelési 
és grafikai utasítások, amelyeket a grafikus vagy tipográfus 
a kéziraton vagy egy külön dokumentumban helyez el. 
színehagyó festék Festék, amelynek színe nyomtatás 
után nem marad meg tartósan. Megváltoztathatja a fény, 
a nedvesség vagy a légköri körülmények. 
színezet A szín egyik fontos jellemzője, többnyire szín
nevekkel adjuk meg, pl. piros, kék, zöld, sárga; a színek 
másik két tulajdonsága a világosság és a telítettség. 
színilleszkedés Lásd passzer 

színre bontás A nyomdai előkészítés egyik részfeladata, 
amelynek során az eredeti képet - pl. dia, fotó vagy digitális 
fájl - alapszínekre és feketére különítik el. A művelet elvé
gezhető számítógépes programok, pl. Photoshop használa
tával, vagy professzionális szkennerekkel. A színrebontott 
állományokból vagy film készül, vagy közvetlenül a nyomó
lemezre világítják le. 

színkivonat film Régebben reprodukciós fényképező
géppel vagy nyomdai szkennerrel, manapság már levi
lágítógéppel előállított negatív vagy pozitív film. Napja
inkban a film egyre inkább átadja helyét a CTP-technoló-
giának. 

színkorrekció Az az eljárás, amelynek során a képeredetik 
vagy a proofok színeiből kiindulva elvégzik a digitalizált 
képek színeinek helyesbítését. A tényleges korrekció Pho-
toshoppal vagy repróstúdióban a szkennerprogrammal vé
gezhető el. A képekről rendszerint újabb proof készül. 
színmintakönyv Színhivatkozási sorozat, pl. a Pantone 
Color Matching System® 

színrebontott próbanyomatok A négyszínnyomtatás szí
neiből készített proofsorozat, amelyeken az alapszínek 
külön-külön, valamint CMY és CMYK kombinációban is el
lenőrizhetők. 
színsorrend A nyomdafestékek papírra nyomtatásának 
sorrendje. 
színvisszavétel Színrebontáskor alkalmazott technika, 
amely a színek CMY-összetevőit a beállításoknak megfele
lően csökkenti és feketével helyettesíti. Célja a nyomtatás
nál használt festékmennyiség csökkentése (gazdaságossági 
okokból vagy gyakran a lehúzódás megelőzésére), illetve a 
szürkeegyensúly tartásának segítése. Lásd még GC/?, UCR 
szitamarkírozás A papírgyártó gép szitája által a papírte
kercs alsó felén hagyott lenyomat. 
szitanyomtatás Nyomólemez vagy -henger használata 
helyett sűrű szövésű szitán vagy hálón alakítanak ki fényké
pészeti úton egy maszkot. A szitán át festéket préselnek 
a papírra vagy más nyomathordozóra, a nemnyomó ele
mek helyén a szita betömődött szemei megakadályozzák 



a festék papírra jutását. Fotót szitanyomtatással csak na
gyon durva ráccsal lehet reprodukálni, ezért olyankor hasz
nálják, amikor a nyomat nagy távolságra van a szemlélőtől, 
pl. poszterek vagy óriásplakátok esetén. Ezt az eljárást 
használják a nagy festékvastagságot kívánó anyagok - pl. 
pólók - esetén, vagy ha a nyomathordozó más technológi
ával nem nyomtatható. 

szitaoldal A papírtekercsnek az az oldala, amelyik a pa
pírgyártó gép szitájával érintkezett. A nyomdász szemszö
géből nézve gyakran a „rossz" oldal. 
szitaszövet A szitanyomtatásnál használt anyag, amely 
a szöveget és a képeket hordozza. 

szívókeret Filmek filmre vagy nyomólemezre történő kon
taktmásolásakor használt eszköz, némelyikük beépített 

.[[] fényforrással rendelkezik. Vákuumszivattyú távolítja el a le-
LU vegő t , hogy a megfe le lő minőségű másola thoz szükséges 
^ közvet len emulz ió -emulz ió kapcsolat maradékta lanu l létre-
O jöjjön. 

szkenner Fizikai kép (vagy kinyomtatott szöveg) beolvasá
sára, majd ennek szoftverekbe importálható, szerkeszthető 
fájllá alakítására szolgáló elektronikus eszköz. A szkenne
rek között vannak kis asztali és igen nagy méretű profesz-
szionális berendezések is; két alapvető változata a síkágyas 
és a dobszkenner. A szkenner típusától függően átnézeti 
(diakép vagy negatív) és ránézeti (papírkép) eredetik is 
szkennelhetők. 

szóköz A szavak közötti nem nyomtatott felület. A tördelő-
programok többféle lehetőséget is biztosítanak a tipogré-
fusnak/tördelőnek, hogy a szóköz méretét befolyásolja. 
szöveg végi jegyzet Jegyzetkészítési módszer, amelyben 
a hivatkozott szövegrészek nem a szövegben vannak meg
jelölve, hanem a főszövegtől elkülönítve, a könyv hátulján 
vannak összegyűjtve. A hivatkozás az oldalszám és a vo
natkozó szövegrész kezdő mondatának feltüntetésével tör
ténik. 

szöveghű kiadás Az eredeti (többnyire középkori eredetű) 
kézirat szöveghű követése, az összes hibával, megjegyzés
sel és szerzői átírással együtt. 
szöveghúzás A szöveg hosszának rövidítése, ha például 
nem fér el a rendelkezésre álló szedéstükörben. További le
hetőségek az anyag átszerkesztése vagy a tördelési beállí
tások megváltoztatása. 
sztochasztikus rács Más nevei FM vagy véletlen rács. 
Az AM rácstól eltérően - ahol a pontok mérete változó, 
elhelyezésük pedig egymástól egyenletes távolságra, 
meghatározott vonal per hüvelyk (pl. 150 Ipi) rácssűrűség 
szerint történik - a sztochasztikus rácsképzés során a 
pontok azonos, 20 vagy még finomabb, 10 mikronos mé
retűek, az elhelyezésük pedig véletlenszerű - például sű
rűbben helyezkednek el a mélyárnyékokban és ritkábbak 
a világos területeken. 

szulfát A faapríték nátrium-hidroxid és nátrium-szulfid ol
datában történő főzésével előállított famentes papírpép. 
szulfátcellulóz A szulfátos eljárással (lúgos főzéssel) elő
állított cellulóz; az erős, tartós papírtípusok alapanyaga. 
szulfit A faapríték kénessavat és valamelyik közönséges 
sóját (pl. kalcium-, nátrium-, magnézium- vagy ammónium-
szulfitot) tartalmazó oldatban történő főzésével előállított 
famentes papírpép. 

szuperkalanderezett (SC) Lásd kalander 
szürkeárnyalatos kép Szürkeárnyalatok sorozatából álló 
kép. 
szürkelemez Lásd könyvkötőlemez 
szürkeségi szint Az árnyalatos eredetik reprodukciója 
256 szürkeárnyalattal történik. A képeredeti beszkennelé-
sekor a szkenner minden egyes pixelhez hozzárendel egy 
szürkeárnyalatot. 

szűz papírpép Papírpép, amely még kis mennyiségben 
sem tartalmaz újrahasznosított papírhulladékot. 

T 
tabulálás Szövegek - rendszerint számsorok - szabályos 
oszlopokba, táblázatokba rendezésének módja. 
talp nélküli Betűtalpakkal nem rendelkező betűtípus-kate
gória, pl. Helvetica. Más néven groteszk. Lásd még betűtalp 
TCF Totally Chlorine Free (teljesen klórmentes). Papírgyár
tásra kész papírpép, amelynek fehérítéséhez nem használ
nak klórt, így nem áll fenn a mérgező dioxin keletkezésé
nek veszélye. Egyéb anyagokat, például hidrogén-peroxidot 
vagy ózont használnak. A szűz (újrahasznosított részt nem 
tartalmazó) papírpép esetében használt kifejezés. 
tégelysajtó (1) Kis formátumú magasnyomógép, ame
lyen a papír is, a nyomóforma is síkban helyezkedik el. 
(2) A csomagolóanyagok előállításánál használt nagy stan-
coló és 6/'ge/ö sajtó, amely a nyomóműhöz kapcsolható. 
tekercsnyomógép Tekercspapírra nyomtató nyomógé
pek. Háromféle rendszer létezik: az ún. gumi-gumi elren
dezés, amikor két nyomóformahenger és két gumikendős 
henger nyomtat minden egyes nyomóműben a papírpálya 
elő- és hátoldalára; a háromhengeres rendszerek, amikor 
a nyomólemez, a gumikendős henger és az ellennyomó 
henger csak a papír egyik oldalára nyomtat egy színt; és 
a szatellit rendszerek, amelyeknél két, három vagy négy 
nyomóformahenger és ugyanennyi gumikendős henger he
lyezkedik el egy ellennyomó henger körül, és amelyekkel 
a tekercspapír egyik oldalára a nyomóformák számával meg
egyező színnel lehet nyomtatni. Lásd még íves nyomógép 
tekercspapír szakadás (1) A tekercspapír elhasadása a 
papírgyártási eljárás során, miközben a tekercs a szárító
hengerek között elhalad. (2) A papír szakadása a tekercs-
nyomógépen való áthaladás közben. 
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tekercsváltás Új tekercs csatlakoztatása a nyomógéphez. 
terjedelem A nyomtatott mű összes oldalainak száma, 
általában négy vagy nyolc többszöröse. 
terjedelemszámítás A kiadvány oldalszámának kiszámí
tása a szerző kézirata alapján. A kiadvány terjedelme a vá
lasztott betűtípustól és -fokozattól, a hasábszélességtől 
és a sorritkítástól függően is változhat. 
textilutánzat Papíron préseléssel előállított vizuális hatás, 
amely a szövött textíliát utánozza. A dombornyomott ha
tást a papírgyártás utáni műveletekkel érik el. Keménytáb
lás kötésnél gyakran használt borítóanyag. 
TIFF (Tagged Image Filé Formát) Bittérképes fájlformá
tum; különösen alkalmas nyomdai felhasználásra szánt 
fényképek lementésére. 

tintasugaras nyomtató (ink-jet nyomtató) A nyomta
tók egyik típusa, amely a nyomatképet a festék nagysebes
ségű cseppek formájában történő papírra vitelével hozza 
létre. Grafikai stúdiók gyakran használják a grafikai terv 
makettjének vagy színes látványtervének elkészítéséhez, a 
fotográfusok pedig fényképek nyomtatására. A csúcsminő
ségű, professzionális tintasugaras nyomtatók a képek repro
dukálására akár 150 Ipi-s nyomdai rácssűrűségnek megfe
lelő minőségben is képesek. 

tipográfiai dísz A szedés dekoratív elemei (arabeszkek), 
gyakran ornamentikus, pl. virágot vagy levelet formáz. 
A digitális kiadványszerkesztés megjelenése előtt különbö
ző váltazatai léteztek a fémbetűtől kezdve a Letraset át
nyomható betűkig. 

tipográfus A már megtervezett betűtípussal és megírt 
szöveggel dolgozik: oidalterveket készít, megformálja és el
rendezi az oldalon a szöveget és a képeket. 
tipométer Olyan filmre vagy fémre készített segédeszköz, 
amelyen a nyomdaipari pontrendszereknek megfelelő be
osztások találhatók (pl. Didot-pont). Többek között a sortá
volság, vagy a betűméret meghatározására használható. 
többlet A szerződésben rögzített mennyiség feletti pél
dányszám százalékban kifejezve. A többlet mértéke szerző
désben rögzíthető, és kifizettethető. Ellentéte a hiány. 
többször mázolt A minőségi műnyomó papírok mindkét 
oldalon két vagy több rétegű bevonatot kapnak. 
többszörös produkció A gazdaságos papírkihasználás ér
dekében a nyomda a levilágított filmeket kettő vagy több 
céldányban (garnitúrában) kérheti, így a nyomtatandó 
-nunkát többször fel tudja helyezni a nyomdagép méretei
nek megfelelő papírívekre. 

tölcsér Tekercsnyomógépen az a hajtogatóelem, amely 
az első hajtást adja a papírnak a gyártás irányával párhu
zamosan. 
töltőanyag A papírkészítésnél a sima és átlátszatlan felü
let elérése céljából a papírpéphez adagolt kaolin vagy más 
ásványi anyag. A papírmázakban is használatos. 

tömörítés Lásd fájltömörítés 
tompán szedés A bekezdés első sora a hasáb szélévei 
egy vonalban, behúzás nélkül kezdődik. 
tónolás Nyomtatási probléma, amelynél a nyomóforma 
nemnyomó elemei is festékfelvevővé válnak, ezért festéket 
adnak át a kép nemnyomó területeire. 
tördelés A szöveg megformálása, oldalakba rendezése az 
oldalterv alapján. Gyakran a képanyag elhelyezése is ebben 
a munkafázisban történik. 
töredék ív ív vagy ívrész, amelyet külön kell nyomtatni, 
amikor nem egész számú ívre megy ki a könyv. 
transzparens papír Kis négyzetmétertömegű, zizegő 
hangú légipostapapír. 
triplex karton Háromrétegű karton, gyakran használják 
dobozok készítéshez. Az egyes rétegek anyaga eltérő lehet. 
typo A tipográfiai hiba rövid elnevezése. 

u, u 
UCR (Undercolor Removal) Fekete alatti színvisszavétel. 
Színrebontáskor használt eljárás, amely kizárólag a söté
tebb tónusokban csökkenti a színek CMY-összetevőinek 
mennyiségét, és azokat feketével helyettesíti. Lásd szín
visszavétel 
újrakötés (1) Könyv tárolt, nyomtatott íveinek második be
kötése. (2) Sérült vagy hibás kötés eltávolítása és pótlása. 
újranyomtatás Anyagköltséggel és munkaidő-kieséssel 
járó művelet, amikor a munkát nyomdai hiba miatt újra 
kell nyomtatni, és a költséget nem a megrendelő állja. 
újságnyomó papír Főként fatartalmú papírpépből a 
napilapkiadás számára készített, viszonylag olcsó papír. 
Magas savtartalma következtében napfény hatására hamar 
megsárgul. 

ultraibolya A látható tartományon kívül eső hullámhosszú
ságú elektromágneses sugárzás. Lásd sugárzásos festék
szárítás 
Unix A számítógépeken használt operációs rendszerek 
egyik típusa. Többfelhasználós számítógépek esetén lehető
vé teszi feladatok egyidejű futtatását. A Linux „nyílt forrás
kódú" operációs rendszerének magja eredetileg a Unixon 
alapult. 
utánnyomás Egy mű első nyomtatást követő ismételt 
nyomtatása (javításokkal vagy anélkül). 
utca A több soron keresztül egymás alá eső szóközök 
szemmel látható, függőleges vagy ferde fehér felületeket, 
csatornákat alkotnak. A leggyakrabban helytelenül kivitele
zett sorkizárt szedésnél fordul elő, amikor a szóközök túl
ságosan szélesek. 

UV (1) Ultraibolya. Lásd sugárzásos festékszárítás. 
(2) Lakkbevonat a nyomtatott oldalak felületén, amely lát
ványosabbá, figyelemfelkeltőbbé teszi a kiadványt. 
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vágógép A nyomtatást megelőzően vagy azt követően 
a papír vagy karton vágására szolgáló gép. Lehet egykéses 
vagy háromkéses, és gyakran számítógép-vezérlésű, ami 
lehetővé teszi programozott vágássorozat végrehajtását. 
vágójel Az ívre nyomtatott, vágott méreten kívül elhelyez
kedő jelek, amelyek a vágás helyét mutatják. 
vákátoldal Kiadvány üresen hagyott oldala. 
vakdombornyomás Olyan dombornyomás, amelynél a 
kidomborodó mintát festék vagy fémfólia nélkül préselik 
a papírba, így az nyomatlan marad, csak a felület kidombo-
rodása érzékelhető. A létrejött felület lehet bemélyedő is. 
valódi kiskapitális Lásd kiskapitális 

.[j] változóadat-nyomtatás A nyomat egyes részeinek tar-

j j j talma személyre szóló, ezért minden egyes példányon elté-
O rő. Elsősorban reklámlevelek esetében használatos; lehető-
O vé teszi a vásárlók érdeklődésének megfelelő egyedi nyo

matok létrehozását. A változó rész szorítkozhat pusztán a 
névre és a címre, de változhat akár a képanyag is. 
változó méretű szóköz Sorkizárt szedésnél a sorok egy
forma hossza elsősorban a szóközök méretének finom vál
toztatásával érhető el. Szabályozása a szóköz minimális és 
maximális nagyságának meghatározásával történhet. Lásd 
elválasztás és zárás. 
Vandyke Lásd diazólevonat 

vastagsági változat Egy betűtípuson belül a vonalvastag
ságukban különböző változatok, pl. világos, normál, félkö
vér vagy extra kövér. A betű vonalvastagsága befolyásolja, 
hogy a szövegkép mennyire tűnik sötétnek, és milyen az 
összhatása a nyomtatott oldalon. 
vázlat Befejezetlen terv. 

VDU (Visual Display Unit - vizuális megjelenítő egység). 
A számítógép képernyőjére vonatkozó, ma már ritkán 
használt rövidítés. 
védőborító A keménytáblás könyvet a szennyeződéstől 
védő, levehető külső borítás. 
védőréteg A nyomólemez felületének bevonata, amely 
a maró folyadékokkal szemben ellenállóvá teszi a lemezt. 
vektorgrafika Grafikus (rajz-) ábrázolási módszer, amely a 
geometriai alapformákat (primitíveket), mint például pont, 
vonal, görbe, sokszög, illetve a hozzájuk kapcsolódó vektor
műveleteket használja az ábrák megjelenítésére, tárolására. 
Előnye, hogy mivel a vektorgrafikus rajzokat matematikai 
egyenletek írják le, ezért a rajzok változatlan képminőség 
mellett tetszőleges méretűre nagyíthatók. Ebben eltérnek 
a képpontokból felépülő pixeles fotóktól, amelyeknél a kép 
mentésekor meghatározott felbontás és képméret fölé na
gyításkor a képminőség romlik, „pixelesedik". Vektorgrafikus 
program például az Adobe lllustrator és a CorelDRAW. Egy 
vektoros illusztráció Photoshoppal történő szerkesztéséhez 

a képet először képpontokra kell bontani (bittérképpé kell 
alakítani); a műveletet raszterizálésnak hívják. 
velinpapír Egyenletes, szép, szövethez hasonló felületű 
papír. 
Vertiformer Kétszitás papírgyártó gép, amelyen a Four-
drinier-papírgyártó gép vízszintes szitájával ellentétben füg
gőleges szitapár van. A íelíutószekrény legfelül helyezkedik 
el, az ív a két szita között, a papírpép lefelé történő moz
gása közben képződik. 

verzál számok A nagybetűkkel azonos magasságú szá
mok, melyeknek - az ugráló számokkal ellentétben - nin
csenek alapvonal alá nyúló részeik. 
verzálmagasság A nagybetű által függőleges irányban 
elfoglalt hely. A verzál legmagasabb pontja alacsonyabban 
is lehet, mint a betűk felnyúló szárai, de az alja mindig az 
alapvonalon van. 

verzó A nyitott könyv bal kéz felé eső oldala. 
véset Sárgaréz, magnézium vagy vörösréz klisé a felirat 
vagy grafika könyvgerincre vagy könyvtáblára préseléséhez. 
veszteséges tömörítés Adat- vagy fájltömörítési módszer, 
amely minőségromlást eredményez. Lásd fájltömörítés 
veszteségmentes Adattömörítési módszer, amely az ere
deti adattartalmat megőrzi. Lásd fájltömörítés 
vírus Munkafájllal átadható vagy számítógépes adatátvitel
hez kapcsolódó ártalmas programkód. A vírus szerkezetétől 
függően, különböző mértékben fertőzhet meg egy vagy -
hálózatba kötött gépek esetében - több számítógépet, és 
hibássá, működésképtelenné teheti vagy megsemmisítheti 
a fogadó számítógép merevlemezének tartalmát. A vírusok 
gyakran terjednek e-mailek mellékleteként, és általában a 
Windows operációs rendszer és a rajta futó programok hiá
nyosságait, biztonsági réseit aknázzák ki. A Macintosh szá
mítógépek kevésbé vannak kitéve a vírustámadásoknak. 
visszaszáradás Festék kezdeti fényének csökkenése, aho
gyan kezdeti állapotából megszárad. 
viszkozitás A folyadékok belső súrlódását jellemző meny-
nyiség, a nyomtatáshoz használt festék sűrűségét vagy fo
lyósságát mutatja meg. A magas-, ofszet- és szitanyomta
táshoz használt festék viszkozitása nagy, szemben a mély-
és flexonyomtatáshoz használt kis viszkozitású, hígabb fes
tékekkel. 

vizes diszperziós bevonat A nyomtatás után felvitt lakk
bevonat, rendszerint vizes oldatból, egy menetben, a nyo
mat vizuális hatásának további javítása céljából. 
vízjel Papírgyártáskor vízjelhengerrel a még nedves 
papírtekercsbe préselt, egyedi emblémát vagy szimbólu
mot tartalmazó rajz, amely csak a papírt fény felé tartva 
válik láthatóvá. Digitális fájlokat, így képeket is el lehet 
látni vízjellel, akár láthatatlannal, a jogtalan használat 
nyomon követésére, akár látható módon, ahogyan széles 
körben használják pl. a képügynökségek kisfelbontású, 
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pozicionálásra szolgáló képeiken a szerzői jogi megjegy
zések elhelyezésére. 
vonalas illusztráció A digitális fájlban csak két színből, 
feketéből és fehérből álló illusztráció, tehát nincsenek rajta 
színárnyalatok. Nyomtatása egy színnel történik; a fehér 
területek nyomatlanok maradnak, ezek színét a nyomat
hordozó színe adja. 
vonalas klisé Vonalas ábrából vagy rajzból készített, és 
magasnyomtatáshoz használt, kiemelkedő felületeket tar
talmazó véset. 
vonalazás Kézzel írott könyvek és jegyzetblokkok ki
képzése, amelynek során speciális tollakat vagy korongokat 
használva folyékony festékkel vonalazzák meg a papírt. 
vonalkód A kiadványokra és csomagolásra nyomtatott 
egyedi grafikus azonosító. A vonalkódok olvasása számos 
különböző eszközön lehetséges a kézi eszköztől a raktár
kezelő vagy biztonsági célokat szolgáló nagyszámítógépe
kig. Két legismertebb típusa az amerikai L/PC(Universal 
Product Code - Egyetemes termékkód) és az EAN (Eu-
ropean Article Number - Európai cikkszám). 

web (1) A Fourdrinier- vagy hengeres papírgyártó gépen 
áthaladó folyamatos tekercspapír. (2) A World Wide Web 
rövidítése. 
werk Lásd nyomómű 
Windows A Microsoft operációs rendszere, annak szám
talan különböző verzióival, és különböző felhasználási terü
letekre (otthonra, nagyvállalati hálózatra, mobilkészülékre 
stb.) szánt változataival. Ez az operációs rendszer található 
a világ asztali és hordozható számítógépeinek jóval több 
mint 90%-án. 
WYSIWYG A „What You See Is What You Get" (azt kapod, 
amit látsz) rövidítése, ami lényegében azt jelenti, hogy a mo
nitor képernyőjén látottak, amennyire ez fizikailag lehetsé
ges, megfelelnek annak, ami a kimeneti eszközön megjele
nik. A négyszínes munka színmegjelenítése pontosabb lesz, 
ha a monitor színtere ICC-profilok segítségével a proofkészí-
tő eszközhöz és nyomógéphez van kalibrálva. 

(adatokat leíró adatokat) tartalmazó nyelv. Az XML-nyelv 
platformfüggetlen, mivel bármilyen számítógépes eszköz 
olvashatja, függetlenül attól, hogy milyen operációs rend
szeren működik. Bárki írhat saját XML „címkéket" egy-egy 
adat formátumának a leírására. Az internet „webszolgálta-
tások" (web services) koncepciójának egyik fontos alkotó
eleme; támogatja az online alkalmazások egymás közötti 
és a felhasználók felé irányuló zökkenőmentes információ
áramlását, ami a platformfüggetlen publikálás nélkülözhe
tetlen eszközévé teszi. 

z 
zóna Festékezési sáv, nyomtatási irányban a nyomólemez 
elülső szélétől a hátsó széléig húzódik. Az egy zónában 
lévő elemeknek uqyanolyan a festékezési beállításuk a 
nyomtatás során, mivel a festékezőmü zónacsavarjaival 
csak zónánként szabályozható a papírra jutó festék meny-
nyisége. 

zsugorfóliázás (1) Biztonsági okokból vagy védelem cél
jából az egyedi kiadványok vagy könyvek fóliába csomagol
hatók. A tetszőleges számú példány egybefóliázásának 
csak a zsugorfóliázó gép mérete szab határt. (2) Elemek 
hőre záródó műanyagfóliába csomagolása. Célja a kiad
vány védelme a szállítás vagy bemutatás időtartamára. 
A könyvek tengeri úton történő szállításakor csökkenti 
a légnedvesség-változás okozta hatásokat. 

x 
xerográfia Más néven elektrofotografia. A digitális 
nyomtatás egyik fajtája; neve az eljárást kifejlesztő tulaj
donosra utal. 
XML (Extensible Markup Language - kiterjeszthető leíró 
nyelv) Kereséshez és internetes használatra szánt, fájlon 
belüli szöveges, grafikus (és más digitális) strukturált ada
tok kódolására és azonosítására használt metaadatokat 



Papírméretek 
A számos, nemzetközileg használt szabványos papírméret mellett léteznek csak egyes 
országokban - pl. az USA-ban vagy Kanadában - használt papírméretek is. A következő 
oldalak bemutatják azokat a legfontosabb méreteket, amelyek ismeretére a nyomdai 
munkákban leginkább szükség van. 

Az „A" sorozat 
Ezt a papírméretrend
szert először 1922-ben, 
Németországban használ
ták, ahol még ma is „Din 
A"-nak nevezik. Minden 
méret az őt közvetlenül 
megelőzőből, felezéssel 
származik. Minden méret 
azonos oldalarányokkal 
rendelkezik, mert a fele
zés ugyanazzal az átlóval 
történik. Az első méret az 
AO, melynek területe 1 m2. 
Az „A" sorozat méretei 
mindig a körülvágott Ívre 
vonatkoznak. A körülvágás 
nélküli méretek neve „RA" 
vagy „SRA". Sok ország 
hivatalosan is átvette az 
„A" sorozat rendszerét, 
egyetlen kivétel az USA. 
A „B" sorozat akkor hasz
nálatos, ha két szomszédos 
A méret közé eső méret 
szükséges. Mivel csak az 
A- vagy B-számra történő 
hivatkozás félreértést 
okozhat, célszerű mind az 
A vagy B méretet, mind 
pedig a milliméterben 
megadott papírméreteket 
feltüntetni a papír specifi
kációjában. 

A6 

A5 

A4 

A3 

A 

A2 

1 



ISO A sorozat 

AO 
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
A10 

RAO 
RA1 
RA2 

SRAO 
SRA1 
5RA2 

mm 
841 x 1189 
594 x 841 
420 x 594 
297 x 420 
210x297 
148x210 
105 x 148 
74 x 105 
52x74 
37x52 
26x37 

860x 1220 
610x860 
430x610 

980x 1280 
640 x 900 
450 x 640 

hüvelyk (inch) 
33,11 x 46,81 
23,39x33,11 
16,54x23,39 
11,69x 16,54 
8,27 x 11,69 
5,83 x 8,27 
4,13x5,83 
2,91 x4,13 
2,05x2,91 
1,46x2,05 
1,02 x 1,46 

33,86x48,03 
25,02 x 33,86 
16,93x24,02 

38,58x50,39 
25,20x35,43 
17,72x25,20 

- - — 
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ISO B sorozat (körülvágatlan) 

B0 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10 

mm 
1000x1414 
707x1000 
500 x 707 
353 x 500 
250x353 
176x250 
125x 176 
88 x 125 
62x88 
44x62 
31 x44 

hüvelyk (inch) 
39,37x55,67 
27,83 x 39,37 
19,68x27,83 
13,90 x 19,68 
9,84 x 13,90 
6,93 x 9,84 
4,92 x 6,93 
3,46 x 4,92 
2,44 x 3,46 
1,73x2,44 
1,22 x 1,73 

I ISO C sorozatú borítékok 

CO 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
DL 
C7/6 

— — , 

: . . .. 

mm 
917x1297 i 
648x917 
458 x 648 
324 x 458 
229 x 324 
162x229 
114x 162 
81 x 114 
110x220 
81 x 162 

hüvelyk (inch) 
36,00x51,20 
25,60 x 36,00 
18,00x25,60 
12,80 x 18,00 
9,00 x 12,80 
6,40 x 9,00 
4,50 x 6,40 
3,20x4,50 
4,33 x 8,66 
3,19x6,38 
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A papírszükséglet meghatározása 
Egy könyv vagy brosúra nyomtatásához szükséges 
papírívek számának kiszámítása (fedél nélkül): 

nyomtatandó példányszám x könyv oldalterjedelme 

az ív két oldalára nyomtatott oldalak száma 

Egy adott papírmennyiségből kapható példányszám 
kiszámítása: 

ívek száma x az ív két oldalára nyomtatott oldalak száma 

könyv oldalterjedelme 

A könyv vastagságának kiszámítása 
A metrikus rendszert használó országokban a vastagságot a 
papír g/m2-ben megadott négyzetmétertömege, volumenitása, 
valamint az oldalszám határozza meg. Például egy 80 g/m2 

négyzetmétertömegű, 1,2 volumenitású papírból nyomtatott, 
192 oldalas könyv könyvtestének becsült vastagsága 9,2 mm. 
(Figyelem! A könyv végleges gerincvastagságát befolyásolja 
a borító vastagsága és a kötésmód is.) 
Az alábbi képlet a metrikus vastagságszámításhoz használható: 

= a szükséges ívek száma 

anyszam 

Egy ív papír vastagságának számítása, ha a papír volumene ismert: 

négyzetmétertömeg (g/m2) x volumen 

1000 
= vastagság (mm) 

Egy kiadvány vastagságának számítása, ha a papír volumene ismert: 

g/m2 x volumen x az oldalak számának fele 

1000 
= vastagság (mm) 

A volumen számítása, amikor a papíriv vastagsága (mikrométerrel mérve) és 
négyzetmétertömege ismert: 

papíriv vastagsága micronban 

négyzetmétertömeg (g/m2) 
= volumen 
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Brit szabvány könyvméretek 

A sorozat 
B sorozat 

Crown 
Large Crown 
Demy 
Royal 

mm 
178x111 
198x129 

Quarto 

mm 
246 x189 
258x201 
276x219 
312x237 

hüvelyk 
9,69 x 7,44 
10,16x7,91 
10,87x8,62 
12,28x9,33 

hüvelyk 
7,01 x4,37 
7,80 x 5,08 

Octavo 

mm 
186x123 
198x129 

1 216x 138 
234x156 

— 

hüvelyk 
7,32x4,84 
7,8 x 5,08 
8,5x5,43 
9,21 x6,14 

Megj.: Az A és B méretek kivételével a fenti méretek fűzöt t 
könyvre vonatkoznak. A ragasztókötött könyvek szélessége 
3 mm-rel kisebb, lehetővé téve a papír megvágását gerinc 
felől i oldalon. 

Az Egyesült Államokban használt gyakoribb papírméretek: 

Legal - 216 x 356 mm (8V2 x 14 hüvelyk) 
Foolscap - 216 x 356 mm 8V2 x 13 hüvelyk 
Quarto - 216 x 356 mm 8'Á x 11 hüvelyk 

Az Egyesült Államokban használt könyvméretek 

mm 
140x216 
127x 187 
140x210 

hüvelyk 
5V? x m 
5 x Vh 
5% x m 

mm 
156x235 
136x203 
143x213 

hüvelyk 
evs x 9% 
5% x 8 
5% x 8% 
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Táblázat a rizsmasuly és a négyzetmétertömeg átszámításához 
Az Egyesült Államokban a papír súlyát valamely szabványméretű 
ívből vett egy rizsma (500 ív) fontokban (0,454 kg) kifejezett 
súlyával jellemzik, az ív mérete a nyomtatandó kiadvány 
méretének függvénye: 

25x38 hüvelyk - könyvek (és általános nyomdatermékek) 
24x36 hüvelyk - címkék 
20x26 hüvelyk - borítók 
17x22 hüvelyk - ügyviteli nyomtatványok (levélpapírok, formanyomtatványok) 

A kartonált könyvek borítópapírját a vastagságával jellemzik, nem 
.jjj pedig a négyzetmétertömegével. Mértékegységként a „pointot" hasz-
j j j nálják, ami a hüvelyk ezredrésze (0,001 hüvelyk), tehát a 10 pontos kar-
O ton 0,01 hüvelyk vastag. A point rövidítése: pt.". 

500 ív - 25 x 38 hüvelyk 
(635 x 965 mm) 

font 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 

g/m2 

30 
31 
44 
52 
59 
66 
74 
81 
89 
96 
104 
111 
118 
126 
133 
140 
148 
155 
162 
170 
178 
185 
193 
200 
208 
215 
222 

500 ív, 24 x 36 hüvelyk 
(610x914mm) 

font 

25 
30 

g/m2 

41 
49 

35 57 
40 65 
45 73 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
125 

82 
90 
98 
105 
114 
122 
130 
138 
147 
155 
163 
204 

150 244 
175 285 
200 325 
225 
250 
275 
300 

365 
400 
450 
490 

500 ív, 20 x 26 
(508 x 660 mm 

font 

50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 

hüvelyk 

) 
g/m2 

135 
149 
162 
176 
189 
203 
216 
230 
243 
256 
270 
284 
298 
310 
324 
338 
352 
366 
379 
392 
405 

500 ív, 17x22 hüvelyk 
(430 x 560 mrr 

font 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

) 
g/m2 

30 
38 
45 
53 
60 
68 
75 
83 
90 
98 
105 
113 

218 



Ajánlot t i rodalom 

Bookmaking, Marshall Lee (W. W. Nor ton, 2004) 

Color Management, John T. Drew and 

Sarah A. Meyer (Rotovision, 2005) 

The Effective Editor's Handbook, Barbara Horn (Pira 

International, 1997) 

F/Ve Hundred Years of Printing, S.H.Steinberg revi-

sed by John Trevitt 

(The British Library and Oak Knoll Press, 1996) 

Qetting it Printed, Eric Kenly and Mark Beach 

(F& W Publications, 2004) 

Graphic Designer's Digital Printing & Prepress 

Handbook, Constance Sidles 

(Rockport, 2001) 

Handbook of Print Media, Helmut Kipphan 

(Springer-Verlag, 2001) 

Notes on Book Design, Derek Birdsall (Yale 

University Press, 2004) 

A képek forrása 

1.1 Gutenberg Biblia, a Topfoto/British Library/HIP 
engedélyével 
1.14 Sony Reader olvasó, a Sony Inc. engedélyével 
2.1 JDF embléma, a CIP4 engedélyével 
2.12 Kodak iQsmart szkenner, a Kodak Graphic 
Communications Group engedélyével 
2.36 PowerMac G5 23"-es Apple Cinema képernyővel, 
az Apple engedélyével 
2.38 Deli Dimension 9150, a Deli Inc engedélyével 
2.39 LaCie 321 monitor, a LaCie engedélyével 
3.2 Dupont Cromalin Blue, a Dupont engedélyével 
3.7 Megvilágító szekrény, a Verivide Ltd engedélyével 
3.11 Agfa Avanxis IV és 3.13 Agfa Avalon lemezlevilágító, 
az Agfa Graphics engedélyével 
3.14 Agfa Xcalibur lemezlevilágító, a Wil l iam Clowes 
Ltd engedélyével 
3.17 Magasnyomó forma, a Ski Harrison/Whitt ington 
Press engedélyével 
3.20 Hell K6 Klischograph, a Hell Gravure Systems 
GmbH engedélyével 
4.7 Heidelberg Printmaster és 4.8 Heidelberg CD102, 
a Heidelberg Druckmaschinen AG engedélyével 
4.11 KBA Compacta 215, a KBA engedélyével 
4.9 Timson 48, a Clays Ltd engedélyével 
4.15 Kodak NexPress, a szerzői jog tulajdonosa az 
Eastrnan Kodak Company 
4.16 Agfa Grand Sherpa, az Agfa Graphics engedélyével 
4.18 Thieme Screen Press, a Thieme GmbH & Co. KG 
engedélyével 
4.25 Formazárás, 4.46 Nyomatkészítés és 4.47 Magas
nyomó gépterem, a Ski Harrison/Whitt ington Press 
engedélyével 
5.2 Fenyőerdő, 5.6 Papírválogatás újrahasznosítás céljá
ra, 5.8 Bálázott cellulózlapok, 5.12 Óriástekercsek, 5.14 
Tekercsek, 5.22 Fakitermelés és 5.23 Eukaliptuszültetés 
a Stora Enso engedélyével 
5.3/5.10 Svédország, Munkedals, az Arctic Paper Mill és 
gépei, és 5.11 Kalanderhenger, az Arctic Paper engedé
lyével 
5.21 FSC embléma, a Forest Stewardship Council A.C. 
engedélyével 
5.24 Háromhengeres festéktörő gép, a Bühler AG 
engedélyével 
6.1 Polar késes vágó, a POLAR engedélyével 
6.5 Stahl hajtogatógép, a Heidelberger 
Druckmaschinen AG engedélyével 
6.9 ISP BinderyMate, az ISP Stitching & Bindery 
Products engedélyével 
6.10 Heidelberger Stitchmaster ST 350, a Heidelberger 
Druckmaschinen AG engedélyével 
6.12 Könyvkötészet és 6.13 Ragasztókötő sor, a 
Williams Clowes Ltd engedélyével 
6.23 Aranyfól iázott nyomat, a Clays Ltd engedélyével 
7.3 Kínai üzem, a Leo Papers Ltd engedélyével 
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A gyémánt szútra 8 
Acrobal 14, 26. 54, 59, 78 
Acrobat Distiller 58, 78 
adalékanyag 136 
adatátviteli protokoll 14, 60, 
163 
adatbázis 18,20,48,96 
adatküldés 60 
additív színkeverés 36 
Adobe 14 ,28 ,52 ,54 ,58 ,78 
adózás 182 
akromatikus szinvisszavétel 43 
alapszín 36-38, 40, 43 
alátöltés 43, 54, 78 
álló formátum 173 
alumínium 75, 78 
AM (amplitúdó-moduláll) 39 
Amazon.com 19 
Amerika 8, 130 
analóg proof 62-63, 178 
Anglia 8, 48, 51, 109, 114 
anílox henger 110 
anyag (nyomathordozóé) 63, 
80 ,83 ,88 ,98 , 100, 104, 
106-107, 110, 126-129, 
147-148 
anyagleadás 60, 159, 
170-171, 177, 180 
Apple 14,44,56-57 
ár 18, 21 .66 ,92 ,96 , 103, 
158, 162-164, 167, 170, 175, 
180 
árajánlat 158-161, 163, 
167-168, 170-171, 173, 
175-176, 180-181 
archiválás 30, 33,60, 163 
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árnyalati terjedelem 30 
átfordítás 72-73 
átfutási idö 48, 66, 70, 80, 
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átfutó kép 142 
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170, 173, 175 
beivódás 136 
belső dobos nyomólemez
levilágító 75-76 
belső ivek kicsúszása 142 
bélyegpapír 129 
beragasztott melléklet 147 
berakómű 84, 91 
bestseller 154 
betűkészlet 52, 58-59, 65, 
76,78 
betűméret 48-51 
betűöntő műhely 48 
betűtalp 50, 75 
betűtípus 8, 23, 28, 51-54, 
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bíbor 11,36-38,41,43,70, 
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bigelés 108, 140, 144, 147, 
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biogáz 135 

bittérkép 3 1 , 52, 5S, 58-59, 
75 
biztonsági nyomtatás 113,129 
biztosítás 167, 182 
blogolás 21 
Blu-Ray 14, 33, 60 
böngészőprogram 60, 78 
bordázóhenger 127 
bordázott papír 127 
boritékkészítés 152 
borító 126, 128, 140, 148, 
152-154, 171, 173. 176-177, 
179 
brosúra 142, 152, 173 
Bullock, William 8 

c 
CAD (számítógéppel támoga

tott tervezés) 152 
CajLun 114 
Cameron hevederes nyomógép 
108 
Canon 98 
Caxton, William 8 
CCD46 
CD 24, 33, 60, 104 
cellofán nyomtatása 100, 110 
cellulóz-acetát 152 
cérnafűzés 147, 150-151, 175 
cérnafűzött könyv 147 
CGS Ons 66 
cián 11,36-38,41-43,86, 
9 1 , 176 
Cicero 51 
CIF 167 
CIJ (folyamatos cseppadago-

lású tintasugár) 65 
címke 154, 156 
címkézés 23, 26, 30, 44, 106, 
156 
címoldal 176 
címzés 156, 175 
CIP4 26, 92 
Clymer, George 8 
CMM (szinegyezési modul) 44 
CMYK 36, 39-40, 44, 46, 58, 
65,68 
ColorSync 44 
Columbián sajtó 8 
Compugraphic 12 
copydot szkennelés 46, 75 
CorelDRAW 30. 54. 59 
Creative Suite 14, 54 
Creo Vens 66 
Cromalin 62 
Cromalin Blue 66 
CTP (digitális nyomólemez

készítés) 14, 17, 24, 62, 
75-76, 78, 80, 164 

Cs 
cserélhető lapos kötés 153 
csomagküldő szolgálat 100 
csomagolás 6, 20, 40, 63, 70. 
8 0 , 8 8 , 9 1 , 101, 110, 126, 
131, 136, 154, 156, 167, 175, 
180 
csúcsfény 30 
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denzitométer 66 
dia 30-33, 46. 68, 168 
diapozitív másolása 33 
diazólevonat 70, 75-76, 170 
Didót, Firmin 48 
Didot-pontrendszer 51 
digitális betűszedés 11 
digitális kép 30, 44, 46, 
54-55, 58, 75 
digitális nyomólemez-készítés 

(CTP) 14, 17,24,62,75-76, 
78,80, 164 

digitális nyomtatás 14, 17-18, 
20, 24, 66, 80, 88, 94-99, 
129, 139, 153, 175 
digitális próbanyomat 17, 40, 
56,62-66, 164, 170, 178 
digitális próbanyomat-készítő 
44, 56, 64 
digitális proof 17, 40, 56, 
62-66, 164, 170,178 
digitális proofolás 65-66, 178 
digitalizáló tábla 56-57 
dikromát 110 
direct imaging 94 
direkt szín 36, 40-41, 58,63, 
65-66, 70,80,99, 139, 173 
disztribúció 156, 180 
divatfotó 33 
doboz 62, 128, 152, 154, 
156, 175, 180 
dobozgyártás 152 
Docucolor 98 
Docutech 98 
DOD (igény szerinti csepp-

DAT-szaiag 33 
Daye, Stephen! 
DCS-fájl 58 
dekoráció 104 
Deli 56 
Delphax 98 

dombornyomás 108. 113, 
148, 154 
dombornyomóforma 154 
domború hatás 113 
dpi 46, 58, 75 
Dropsend 60 
drótfűzés 24, 144, 151-152 
duotone-kép 34 
Duplo113 
DuPont 62, 64, 66 
DVD 14, 17, 24, 33. 60, 104, 
106 

E. É 
e-aukció 161 
ECF 135 
EFI66 
eguttőr 123 
egyenes germc 148 
Egyesült Államok 48, 65, 114, 
118. 130, 134, 164, 170 
Egyesüli Királyság 65, 118, 
146, 170, 173 
Egyiptom 114 
egyrétegű papírlemez 148 
egység 49, 51 
egyszeres hajtás 142 
egyszeri begépelés 12 
e-könyv 20-21 
eladótérben kihelyezett 

reklámanyag 104 
elektrofotográfia 97 
elektronikus adatcsere 180 
elektronikus áramkör 104 
elektronikus média 6 
elektronsugaras leképezés 97 
elektrosztatikus nyomtatás 65, 
97, 129 
élelmiszer 136 
elemiklór-mentes 135 

előérzékenyítés 75 
előfizetői példány 156 
előzék 147-148, 150, 176 
elpárologtatás 136 
elpárologtatásos módszer 76 
élragasztás 152 
elszíneződés 31, 33, 34 
elütés 70 
e-mail 14, 17,28, 58,60, 
163-164, 167, 180-181 
e-mail melléklet 60 
enciklopédia 6 
energiatakarékosság 24, 135 
Enfocus Instant PDF 78 
Enfocus Pitstop Professional 59 
EPS 54-55, 58 
Erdőtan úsitási Rendszereket 

Jóváhagyó Program (PEFC) 
134 

eredeti 12,30-31,33-36,38, 
40,46, 55,80, 113, 168, 178 
érvényesség 175-176 
eszpartófű 116 
eukaliptusz 116 
Európa 8, 17,48-49, 51,65, 
114, 164, 167, 170, 173 
extra 175-177 
ex-works (EXW) 167 

facsiszolat 116 
fadúc 8 
fájlátvitel 14, 17,60, 163 
fájlformátum 58-59 
fájlméret 14, 60 
famentes 126 
famentes papír 126 
fametszet 8, 11,80, 109 
fejlődő ország 24 
fekete 11, 36, 43, 66, 91 
fekete alatti színvisszavétel 

(UCR) 43 
fekete-fehér nyomtatás 30, 34, 
46, 56 ,62 ,66 ,91 ,96 , 110, 
127-128, 170, 176 
fekvő formátum 133, 170-173 
felbontás 14, 30-32,46, 
54-55, 58-59, 65, 68, 75. 78, 
168, 170 
felfutöszekrény 123 
félkövér betűváltozat 52-53 
feltépődés 95, 132 
felugró hirdetés (popup 

banner) 6 
felügyeleti lánc 134 
felületkezelés 123-124, 126 
felülnyomás 43, 54 
fém (alapanyag) 88, 98, 104, 
110, 120. 122-123, 139, 144, 
147, 154 
fémbetű 8, 10-12,52, 
108-109 
fenntarthatóság 24, 116, 119, 
134 
fényes felület 91, 113, 
123-124, 128-129, 147, 
152-153, 175 
fénykibocsájtó dióda 97 
fénymásolás 14, 24, 97, 126, 
168 
fénynyomtatás 110-113 
fenyőfa 116 
fényszedés 11-12, 52 
fényszedögép 12-13, 48 
íestékdomboritás 113 
íestékelkenödés 91 

festékiszap 139 
festékledörzsölődés 132, 179 
festékösszetevő 136 
festékszáradás 70 
festékszublimációs nyomtató 
65 
Fetch 60 
film szkennelése 46, 75 
filmtárolás 14 
finom levélpapír 126 
flexonyomtatas 80-81, 83, 92, 
110-111, 136, 139, 154 
Flightcheck Professional 59 
FM-rács (frekvenoa-modulált) 
39-40 
FOB 167 
FOGRA 65 
fólianyomás 108, 148, 150, 
154 
fóliázás 24, 139, 148, 152-154 
fóliázott papírboritó (PLC) 148 
folt 68 
folyadékkristályos kijelző 21, 
57, 97 
folyamatos cseppadagolású 

tintasugár (CIJ) 65 
folyamatos cseppadagolású 

tintasugaras nyomtatás 65 
folyamatos tónusú nyomtatás 
110 
folyóirat 20, 156 
formalakkozas 9 1 , 152 
formazáró keret 81,108 
fotó 30-34, 36, 46, 55, 66, 
83, 103, 106, 147, 170 
fotocellás védőberendezés 140 
fotográfus 30, 33 
foiogravura 11 
fotopolimer 75-76, 8 0 - 8 1 , 
110 
fotopolimer nyomólemez 110 
fotósablon 83 
foul copy 168 
Fourdrinier fivérek 114 
Fourdrinier-féle papírgyártó 

gép 114, 121, 123 
Fournier, Pierre 48 
FrameMaker 54 
Franciaország 11, 48, 51, 114 
FreeHand 36, 54, 59 
Friends of the Earth 134 
FSC (Felelős Erdőgazdálkodás 

Tanácsa) 134 
FTP {fájlátvitelt protokoll) 17, 
60-61, 163-164 
fül 147 
futár 17, 60, 156, 164 
fűzés nélküli kötés 144, 147 
füzet 142, 152, 173 
füzőgép 98, 144 

galvanizálás 83 
galvánklisé 80 
gamut 36 
Garamond 52 
gazdaságosság 11, 17-18, 43, 
48,72, 76,80,84, 87 ,91 , 
95-96, 100, 106-107, 170, 
173, 175 
GCR (szürkeösszetevö-helyette-

sítés) 43 
gépsima papír 123, 127 
gerinc 130, 133, 140, 142, 
144, 147-151 
gerincnyilás 148 
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GIF58 
glifa 52 
GMG66 
gömbölyű gerinc 148, 150 
6oogle 182 
gradációs görbe 30-31 
gravírozás 80, 83, 100, 103, 
110 
Green Press Iniíiative 134 
Greenpeace 134 
gumiról gumira nyomtatás 91 
Gutenberg, Johannes 8, 136 
Gutenberg-biblia 8-9 

gyanta 113, 116, 136 
gyerekkönyv 129, 147. 167 
gyógyszerek csomagolása 154 
gyorsnyomda 91, 95 
gyűrűs dosszié 151 
gyűrűs tartó 153 

hajlékony hordozó 33 
hajtogaiás12, 72,84, 86-87. 
91 93, 100, 108, 124, 130, 
132, 140, 142-147, 152, 170, 
173 
ha) Lógatott ív 142, 144, 147, 
150, 176 
hálózat 56, 60 
hangoskönyv 70 
hasábszélesség 51 
hasonmás könyv 108 
haszon 158, 160, 163 
határidő 6, 158, 160, 178, 180 
hátoldalnyomtatás 70, 72, 91, 
93 
hátsó illeszték 140 
hatszínes nyomógép 91 
hatszínnyomtatás 40, 91 
HD-DVD 14, 33, 60 
Heidelberg 90, 95, 145 
hevederes nyomógép 80, 108 
hexachrome-eljárás (hatszin-

nyomtatás) 40, 91 
hiány 180 
hiba 6, 12, 17,28-29,59,62, 
65,68,70,78, 167, 178 180 
hideg fólianyomás 154 
HiFi nyomtatás 40, 91 
HiFi-színek 40 
hirdetés 6, 20, 33. 65. 167 
hizlalás 43 
hőkezelés 136 
hollandi kád 120 
Hollandia 51 
holografikus fólia 154 
hordozható dokumentumfor

mátum (PDF) 14, 17-18,20, 
26-28, 43, 52, 54, 58-59, 
65-66, 72, 75-76, 78-79, 
96, 163-164, 168, 170 

hőre lágyuló 144 
"órc lágyuló gyanta 113 
hornyolt kötés 144 
hosszabb oldal 132 
hot melt 144 
HP (Hewlett Packard} 56, 98 
huíiadékpapír 118-119, 135 
~ u ámhossz 36, 75 
I U .ámosodás 132 
hypertext 14 

ideograíikus jel 8 
iDisk 60 
iGen 98 
igény szerinti cseppadagolás 

(D. O. D.) 66 
igény szerinti nyomtatás (POD) 
17-19, 96 
ikerspirál 147, 151 
ikerszitás papír 123 
lllusírator 14, 30,36, 54, 59 
illusztráció 11-12, 28, 30-31, 
33,54-55, 108, 127-128, 
131-132, 147, 154,168, 176 
iMac 57 
impresszumoldal 176 
InDesign 14-17, 28,43-44, 
48, 54, 59, 78, 170 
India 167 
Indigó 97-98 
Intel chip 56 
Interarchy 60 
internet 6, 17.20, 60, 161, 
180-182 
internetalapú beszédátvitel 66 
Intertype fényszedőgép 12 
ipari szabvány 14, 138 
iRex iLiad 20 
irkafűzés 142. 144-145, 
151-152, 175 
irópapír 126 
ISBN (nemzetközi könyvazono

sító szám) 19 
ISO-szabvány 44, 65 
íves nyomógép 12, 76, 84-87, 
90-92, 100, 142, 175 
ívoszlop 84, 132 
ívre vágás 87, 140, 152, 179 
ívvágó gép 140 

javított újságnyomó papír 126 
Jaz-lemez 60 
JDF26, 54. 59,78, 181 
JDF-címke 26, 54, 59, 78 
jegyzetpapír 84 
jelentés 65, 153. 160 
JMF (munkaüzenet-küldési 

formátum) 26 
jogdíj 52, 78 
jogi szempont 181-182 
JPEG-fájl44, 55, 58 
„Just In Time" megállapodás 
162 

K 

I3M 56, 98 
ICC (International Color 

Consortium) 44, 92 
CC-profil 30, 36, 40, 44, 57, 

65,92, 178 
(CG 66 

kalanderezés 123, 126, 128 
kalibrálás 17,57,65-66,92 
Kanada 134 
kanavász 148 
karakterszélesség 51 
karc 68 
karton 126. 128, 136, 148, 
175-176 
kartonált könyv 18, 20, 80, 
108, 126. 144, 146-147, 
149-150, 152-153, 175-176 
katalogizálás 33 
katalógus 92, 95, 100, 126 
katódsugárcsöves megjelenítő 
57 
K8A Karát 95 
keménytáblás könyv 126, 
147-150, 154, 175-177 
kémiai kezelés 136 
kémiai papírpép 116, 126 
kép kicsinyítése-nagyítása 30, 
33, 54 
kép, csak pozicionálásra 30, 
46,58 
képélesség 30, 33 

képernyő 17.20-21,25,28, 
36, 44-45, 52, 57, 66, 92 
képernyőfont 52 
képhiba 68 
képregény 110 
képszerkesztés 55 
képtábla 147 
kéretlen e-mail 6 

késes halogató 142 
keskenyített betűváltozat 52 
kéíragasztós kötés 144 
kétszinnyomtatás 173 
kettős produkció 142 
kettős szövegbevitel 28 
kézi eszközök 20 
kézi kötés 148 
kézi men'tésü papir 119, 127 
kézikönyv 18, 20, 48, 54, 128, 
147, 153, 160 
kézirat 12, 19, 27-28. 163, 
168 
kézirat-szerkesztési előírás 28 
kéziratterjedeiem 28 
kiadványszerkesztő program 
12. 17. 28,40,43, 46.48, 52, 
54-56.58-59, 75, 168, 170 
kifutó 68, 168, 173 
kilövés 68, 72-76. 78, 142, 
168. 170 
kimenetek 26, 44 
Kína 8, 114. 167. 182 
kis felbontású kép 30. 46. 
58-59,68, 168 
kis példányszám 17-19, 48, 
80. 83-84, 88, 90-91. 94-96, 
99, 104, 106-107, 113, 119, 
147-148, 152-153, 175 
kisofszet 91 
kiszervezés 160, 163 
kiterjeszthető leíró nyelv (XML) 
23, 26, 78 
kiütés (knockout) 43 
kivágóptotter 83 
kivonó színkeverés 36-37 
klisé 80, 108-109 
klórmentes fehérítés 135 
Kodak 65-66, 98 
Kodak Approval 65 
Koeníg, Frederick 8 
költség 17, 18,24.48. 59,63, 
65-66, 76, 84, 92. 96, 98-99, 
103-104, 114. 139, 148, 160, 
163, 167-168, 173-176, 
178-180, 182 
költségmentesen hajóra rakva 
167 
Konica 98 
könnyen kihajtható fedél 147 
kontrakt prooí 17, 65, 78 
kontraszt 30. 33, 103 
könyv6, 8, 11, 18,20-21.28, 
34, 40, 70, 80, 88, 92, 96, 
108, 114, 119, 126-28, 
130-132, 140, 142, 144, 
153-154, 162, 167. 170 
könyváruház 19 
könyvgyártás specifikációi 176 
könyvgyártó gépsor 108 
könyvjelző 148 
könyvkötő mester 148 
könyvkötő vászon 148 
könyvkötőlemez 176 
könyvtábla készítés 148 
köpiakészítés 33 
korlátozót! példányszám 108, 
119 
környezet 24, 94, 114, 116, 
118-119, 134—135, 139 
környezetbarát megoldás 24, 
134 

környezetszennyezés 135 
korrektúra 17, 28-29, 163, 
168, 180 
korrektúrajel 28-29 
kötésmargó 144 
kötészet 18,26,95, 126, 130, 
132-33, 140, 142, 144-151. 
153, 163, 167, 170, 173, 176, 
179 
kötészeti gépsor 12 
közepes példányszám 91 
középtónus 39, 43 
kozmetikumok csomagolása 
154 
közös kiadás 91, 176 
közzététel az interneten 78 
krétázott papír 128 

„kromahn" 62 
kromó papír 128 
különleges előírás 131 
külső dobos nyomólemez-

levilágító 75-76 
kúpos malom 120 
kurzív betűváltozat 52 
kveccs gyűrű 108 
kvirtíem) 51 

lakkozás 139, 152, 179 
Lanston, Tolbert 11 
Lasercomp 12 
LCD21, 57,97 
LED 97 
légi szállítás 164,167 
légkondicionálás 95 
lehúzódás 179 
lencsés nyomtatás 113 
lentikuláris nyomtatás 113 
leporellóhajtás 142 
letöltés 21, 60-61 
levágási hossz 87, 103 
levegő nedvességtartalma 95, 
132, 153, 176 
levélpapír 91, 112-113, 119, 
126, 132, 154, 160, 181 
Levels (Szintek) 30 
levilágítás előtti dokumentum-

ellenőrzés 59-60 
levilégitógép 12-14, 36, 39. 
43, 48, 59, 72, 75-78 
levilágító stúdió 36, 59 
lézeres vésetkészítés 80 
lézernyomtatás 97, 113 
licenc 52, 58, 78 
Linofilm 12 
Linotype 11 
Linotype VIP 12 
litográfia 11-12.85,88, 110 
Lőcse 114 

tpi 34, 39. 46. 75, 106. 126 
lucfenyő 116 
Lumitype 12 
luxuskivitelű kiadvány 148 

M 
Macintosh 14, 52. 56-58, 78 
magánkiadás 19, 21 
magán nyomda 108-109 
magasnyomóforma 80-81, 108 
magasnyomtatás 11-12, 
80-81,84,88, 100, 108-110, 
152 
magazin 12, 20, 28, 30, 33-34, 
65-66, 76, 84, 88. 92, 95-96, 
100, 110, 126, 128-130, 140, 
142, 144, 156, 160. 162 
mágneslemez 12-13, 60 
magnetográfia 98 
Magyarország 114 
Mailbigfile 60 

makett 140-141, 173, 176 
makulatúra 24 
már nem kapható könyv 18-19 
maratás 11, 80, 83, 110 
margó 51, 72, 142, 144 
Markzware 59 
másodlagos szín 36-37 
Matchprint 66 
matrica 104, 140 
matt 91, 128, 132, 152, 173, 
175 
mázolt papír 17, 44, 65, 116, 
124, 126, 128 
mechanikai pépkészités 116 
médium 20, 23 
meghívó 108, 112-113 
megrendelőlap 176 
megvilágítás (környezeti) 57, 
66,68-70. 131 
megvilágítás (nyomóformáé) 
75,83.97, 110, 113 
megvilágító szekrény/doboz 68 
melléklet 144, 147, 176 
mélynyomtatás 82-85, 87-88, 
95, 100-103, 109, 113,136, 
139 
mennyiség 168, 173-175, 
180, 182 
mentés 33, 56, 58, 163 
merevlemezegység 14, 56-57 
Mergenthaler, Ottmar 11 
merítőkeret 119 
metaadat 26, 30. 44 
metamena 68 
metarnérikus papír 68,131 
MF(gépi kalanderezés) 126 
MG (gépi fényezés) 126 
Microsoft 52, 78 
Microsoft Office 78 
Minolta 98 
minőség 158, 160-162. 164, 
167-168, 170, 178-179 
mobiltelefon 20 
moiré 38-39, 46. 62, 178 
monitor 17,20-21,25,28, 
36,44-45,52, 57,66,92 
Monophoto 12 
Monotype 11-12 
momírozás 12, 14, 72 
mozgatható betű 8-9, 136 
MP3 lejátszó 20-21 
műanyag padló 100 
műanyag papír 128 
műanyag-spirálos kötés 147 
munkafolyamat 14, 26-27, 30, 
54, 58-60, 78, 80, 83, 92, 
163, 178, 181 
munkaleíró formátum 26, 54. 
59,78, 181 
munkaüzenet-küldési formá

tum (JMF) 26 
műnyomó papír 128-129, 
132-133, 147, 173 
műszaki szerkesztő 28 
mutató 20, 28 

N 
nagy példányszám 12, 63, 70, 
83-84,87,91-92,95, 100, 
103, 130, 170, 174 
nagyformátumú nyomtatás 
98-99 
napilap 12, 20, 34, 65, 76. 80, 
92, 110, 114, 119, 126 
napló 152 
nappali fény 68 
naplár 147 
nátronpapír 148 
nedvesítés 88-89, 93-95, 121, 
139 

o o o m 
n> 

■ - * 

; 
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négyszínnyomtatás 11, 36-38, 
4 0 , 4 3 , 4 5 , 9 1 , 128, 139, 142, 
173, 176 
négyzetmétertömeg (g/m'l 130 
Németország 8, 11, 51 
nemezoldal 123 
névjegykártya 91, 113, 152 
New York Herald Tribüné 11 
Nexpress 98 
Nipson nyomógép 98 
normál betüváltozat 52 
Nuvera 98 

Ny 
nyelvi változat 91, 176 
nyersvászon 148 
nyitott nyomdai előkészítési 

interfész (OPI) 46 
nyomdafesték 6, 8, 10, 26, 34, 
36,40, 43, 62, 66, 70, 75. 
83-85,88-98, 100-101, 
103-111, 113-114, 123, 129, 
132, 136-139, 179 
nyomdai árletörö aukció 161 
nyomdai áTiutás 48, 70, 80, 
103 

nyomdai előkészítés 6, 14, 
17-18 ,24 .27 ,30 ,44 ,54 ,66 , 
78,80,92, 163-164, 168, 
175, 178 
nyomdai előkészítő stúdió/ 

repróstúdió 14, 26, 30. 
32-33, 39^10. 44, 46, 48, 
56, 59-60, 65-66, 68, 70, 
75,78,80,158, 164,168 

nyomdai jelenlét 70 
nyomdai megrendelés 
160-162, 175-176, 180-181 
nyomdai ügynökösködés 160 
nyomdász 8, 10, 14, 17. 24, 
26, 44, 48, 65, 70, 72, 75, 83, 
9 1 , 110, 114, 138-140 
nyomdaválasziás 158, 160, 
162-163, 178 
nyomógépterem 95,132 
nyomóhenger 100 
nyomólemez 24, 26, 40, 59. 
62-63, 70, 72, 75-78, 80-81, 
84 ,88 ,92 ,94 , 100,103, 110, 
113. 154. 170, 176 
nyomólemez konzerválása 176 
nyomólemez-készítés 11. 14, 
18, 34, 38, 59, 62, 66, 70, 
72-75, 78, 80, 84 
nyomólemez-evilégító 39, 43, 
59, 72, 75-78 

nyomtatás utáni művelet 26, 
87,90, 130, 136, 139-140, 
152-154, 163, 170, 178-179, 
181 
nyomtatás változó adatokkal 
17,95-96 
nyomtatásellenőrzó esik 
65-67, 70 
nyomtatási eljárás 84-87 
nyomtatás-menedzselés 160, 
162 
nyomtató 14, 17,44, 52.56, 
58,65,83,97-98, 139 
nyomtatott papír könyvtábla 
148 

o, ó 
Oce98 
OCR (optikai karakterfelisme

rés) 28 
ofszetnyomólemez 11, 14, 62, 
72 ,75-76,88,92,94, 103 

ofszetnyomtatás 11-12, 17-18, 
34, 62, 65-66, 72. 75-76, 80, 
83-85,88-96, 100, 103, 
108-109, 113, 126, 129, 136. 
139-140. 154 
Olaszország 51, 114 
oldalfúzés 147 
oldalméret 72, 168. 170, 172 
oldaltűzés 144 
ólomszedés 108 
olvasószerkesztő 28 
OmniPage 28 
ónlemez 11 
opacitás 131 
OpenType 52 
operációs rendszer 56 
OPI (nyitott nyomdai előkészí

tési interfész) 46 
optikai karakterfelismerés 

(OCR) 28 
óriásplakát 106 
oromszegő 148, 150, 177 
OSX56 
oxidáció 136 
ozalid 70, 75-76, 164 

ö, ő 
önátírós másolópapír 129 
őrlés 120, 136 
összeadó színkeverés 36 
összehordás 98, 108, 
144-145, 147, 150-152, 170 

P 
PageMaker 14, 59 
palack nyomtatása 104 
Paiatino 52 
paletta 156, 175, 180 
Pantone 36, 40-41, 70, 9 1 , 
138-139. 173 
papír 6, 8-12. 17,24.26.28. 
34, 40, 62, 65, 84, 87-88, 
91-92,95-96,98-100, 103, 
104, 108-109, 113-135, 140, 
142, 147, 175-176, 179, 182 
papír duzzadása 92 
papír története 114 
papíreilenőrzés 131 
papirfeszités 92 
papírforgalmazó 162 
papírgyári hulladékpapír 118 
papírgyártás 114, 116-124, 
129. 132, 134-135 
papírgyártást követő művele

tek 124 
papírgyártó 134 
papírhulladék 118-119, 135 
papírméret 87, 130 
papirnyúlás 142 
papirpép 116-121, 123, 126, 
129, 135 
papírsúly 130 
papírtekercs 84, 86-87, 91, 99, 
101, 108, 122-124, 130, 132 
papírtípus 116, 126-127, 129, 
140, 171, 173 
papírtömeg 130 
papirusz 114 
papírvásárlás 162 
papirvastagság 130-131 
papirvastagság nyomtatás 

után 132 
Pass4Press 65 
passzer lásd szímlleszkedés 
passzerhiba 42, 179 
PDF 14, 17-18,20,26-28,43, 
52. 54, 58-59, 65-66, 72, 
75-76, 78-79,96, 163-164, 
168, 170 
PDF készítés 15, 78-79 
PDF/X 58 

PEFC (Erdőtanúsítási Rendsze
reket lóváhagyó Program) 
134 

pénznem 167 
perforálás 87, 108, 140, 152, 
175 
pergamen 114 
periféria 56-57 
perszonalizálás 96, 99 
perszonalizált nyomtaiás 17, 
95-96 
Photoshop 14, 30, 33, 39, 44, 
54-55, 58-59, 68 
Pi 5heng 8 
pica 48, 51 
P1CT 58 
pigment 36, 120, 124, 136, 
139 
plakát 6, 19-20,98-99, 104, 
106, 128. 136 
platformfüggetlen 23, 44, 52, 
78 
PLC (fóliázott papirborító) 148 
plotter proof 70, 76, 78-79, 
164, 170 
PMS (Pantone Matchmg 
System)139, 173 
POD (igény szerinti nyomtatás) 
17-19,96 
podcastolás 6, 20 
point of sale 104 
poliészter 75, 83, 104 
politika 182 
poliuretán gyanta (PUR) 144 
polívmil-acetát (PVA) 144 
póló 104, 107 
poloska 179 
pontnövekedés 34, 40, 42, 62, 
66, 94 
pontrendszer 48-51 
pontterülés 34, 40, 42, 62, 66, 
94 
porzás 132 
postázás 147, 156 
PostScript 14, 51-52, 54-55, 
58-59, 78, 96 
poszter 6, 19-20, 98-99, 104, 
106, 128. 136 
PowerPC processzor 56 
PPI 131 
prégelés 108, 148, 150, 154 
préselés 10,95, 100, 104, 
113, 119, 121, 123, 147-148, 
150, 154 
présgerenda 140 
print on demand (POD) 17-19, 
96 
próbanyomat (nyomdai) 62, 
66, 170 
proof 17, 24, 30, 33, 40, 56, 
62-63, 65-70, 76, 78, 92, 
163-164, 168, 170, 178-180, 
182 
proofkészítés filmről 62, 68 
proofolás 24, 40, 44, 56-57, 
59, 62, 64-66, 103, 128, 164, 
168, 178. 180 
prospektus kötése 144 
PSD-fájl 55. 58 
PUR (poliuretán gyanta) 
PVA (polivinil-acetáí) 144 

Q 
quadtone-kép 34 
QuarkXPress 14. 17,28,43. 
48,54, 59, 170 

R 
rácsos sablon (montírozés) 72 
rácspontok szkennelése 46 

rácsra bontott kép 11, 34-36, 
83,95, 100, 103,106-108, 
126-128 
rácssűrűség 34, 39, 46, 75, 
106, 126 
rácstalanítás 46 
ragasztás 87, 142, 144-152, 
154 
ragasztasi vonal 142 
ragasztóanyag 144, 154 
ragasztókötés 144, 146-148, 
150-151, 175, 179 
Rainforest Alhance 134 
rákel 84, 100-101, 104-105, 
146 
raktér 17-19,96, 156, 162, 
164, 167, 175, 180 
raktározás 17-19,96, 162 
ránézeti eredeti 33 
raszterkép-processzor (RIP) 43, 
58-59, 65, 75 
RealTimeProof 66 
regény 91 
reklám 66 
reklámkiadvány 20, 34, 66, 70, 
91-93. 104, 112-113, 126, 
128, 160, 175 
relatív páratartalom 95, 132, 
153, 176 
rendszerösszeomlás 6 
reprodukciós utasítás 30, 33 
repróstúdió lásd nyomdai 

előkészítő stúdió 
retusálás12, 30, 33, 55 
rézmetszet 113 
RGB 36, 39, 44-46, 59, 68 
riccelés 140, 152, 175 
riga 51 
RIP (raszterkép-processzor) 43, 
58-59, 65, 75 
rippeles 59, 62, 75, 78-79 
Riso1l3 
rizsma 124, 130 
rizsrnasúly 130 
rizsszalma papír 176 
Róbert, Nicholas Louis 114 
rontott ív 173 
rotációs elv 88. 110 
rotációs ívméret 87, 103 
rotációs nyomógép 108, 114 

s 
sablon 17,48,72,83, 
104-106, 113, 181 
saját papirú előzék 147 
Scp- ilö~ i-'-ÍJ 
sárga 11, 31,33-34, 36-38, 
41 ,43 ,91 
sarokgömbölyítés 152 
sáv 70 
savmentes papír 126 
selejt 18, 24, 43, 58, 87, 94, 
160-161, 173, 175 
Senefelder, Alois 11,88 
SGML (szabványos, kiterjesz

tett leíró nyelv) 23 
Sierra Club 134 
síkágyas nyomógép 88, 100 
síkágyas nyomólemez-levilágító 
76 
síkágyas szkenner 14, 33, 39, 
46, 56 
síkágyas tintasugaras 
nyomtató 98 
siknyomtatás 84-85, 88-89, 
100, 110 
simitatlan felület 123, 127, 130 
simitatlan papír 123, 127, 130 
simított papír 123, 126-128 
Singer-fűzes 147 

skandináv országok 118 
soft-proofolás 24, 44, 57, 66, 
164 
Sony Reader olvasó 20 
sötét képrész 39, 43, 83, 103 
Spanyolország 114 
speciális igényeket kielégítő 

kiadvány 18 
specifikáció 27, 158, 161, 
167-170, 176, 180 
spektrofotométer 65 
spektrum 36 
spirálkötés 147, 175 
stancolás 108, 140, 152,175 
stancolas es bigeléi 108, 140, 
152, 175 
Stanhope, Earl of 8 
stencil 113 
Sluffit 60 
SWOP 44, 65 
SyQuest lemez 60 

Sz 
szabályozómű 92. 95 
szabásminta 104 
szabványos, kiterjesztett leíró 

nyelv (SGML) 23 
szakszervezet 24 
szálfelsütés 147 
szálirány 124, 130, 133. 142 
szállítás 156, 160, 162, 164, 
167, 175, 180-181 
szállítási előírás 156 
szállítási határidő 158, 160. 

162, 175, 180 
szállítmányozás 167-168 
szalmiák70, 75-76. 170 
számítógép 12-14, 52, 56-57 
számitógépes kiadványszerkesz

tés 12, 14, 17, 28,40,43, 
46, 48, 52, 54-56, 58-59, 
75, 168, 170 

számla 162-163, 167, 175, 
182 
szárazofszet 94 
szárítás 91-92, 100, 103-104, 
107, 110, 119-123,136,152 
szedés 8-12. 28-29, 48-52, 
108, 114. 163, 168 
szedési felár 168 
szedő 9-12, 48, 163, 168 
szélenergia 135 
szélessávú hozzáférés 17, 20, 
60 
szellemi tulajdonhoz fűződő 

jog 182 
szemcsézettség 33 
személyi számítógép 11-14, 
17 ,24 ,30 ,44 ,56 
személyre szabott nyomtatás 
17, 95-96, 99 
szerkeszthető dokumentum 
14, 65, 78 
szerkesztő 28, 163, 168, 178 
szerver 33, 56, 60-61 
szerző 12, 18,28,48, 52,78, 
163. 178 
szerződés 167. 180, 182 
szerződéses proof 17, 65, 78 
szerzői jog 52, 78,182 
színárnyalat 30-31, 33-34, 40, 
43,46, 58, 103, 131 
színegyensúly 70, 95 
szinegyezés 17, 4 1 , 44, 70 
színegyezési modul (CMM) 44 
színellenőrzés 70 
szineltérés 44, 65, 92 
színes fotó 33 
színes proof 62, 68 
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színilleszkedés (passzer) 17, 
42,66,68,70.92,95, 100. 
130, 132, 179 
színingadozás 179 
színkezelés 44, 65 
színkorrekció 12. 39, 59, 68 
színminta 41, 70, 139 
szinprofíl 30, 36, 40, 44, 57, 
65,92, 178 

színre bontás 12. 36, 46, 54, 
58, 7S 
Szintek (Levels) 30 
szinvisszavétel 43 
szitanyomtatás 34, 66, 83, 98, 
104-107, 169 
szkennelésU, 28, 30,32-33, 
39, 44, 46-^47, 55, 75, 97, 
113, 168, 178 
szkenner 12, 14,17,32-33, 
36. 39, 46-47, 56, 75, 97 
szofíverbővitmény 54, 78 
szolgáltatás 18-20, 158-161, 
163-164, 167 
Szórólap 91, 126. 158, 174 
szótár 152 
szövegfájl 14,20,28 
szövegszedés 163,168 
szöveg szerkeszlő 12, 28. 54, 
58 
sztochasztikus rácsozás 12, 39 
szubtraktív színkeverés 36-37 
szupcrkalanderezés 126 
szürkeárnyalatos 30-31, 46 
szürkeösszetevő-helyeltesítés 
43 
szürkeskála 75 

T 
tájkép 33 
takarékos üzemmód 24 
takarékosság 135 
tanúsítvány 24 
tapéta 100 
tárgyalás 158, 182 
tárolás 12, 14, 17-18,21, 33, 
52, 56-58, 60. 75. 94, 96, 
162-163 
tartósság 83, 116, 146, 148, 
152. 168 
táskás hajtogató 142 
Távol-Kelet 8, 164, 167 
TCF (teljesen klórmentes) 135 
tekercsofszet nyomógép 12, 
84-37,91-93,95, 100, 108, 
110, 136 
teljes körű szolgáltatás 18 
teljesen klórmentes (TCF) 135 
térhatású 113 
terjedelem 28, 142, 173, 175 
térkép 128 
The Times 8 
TIFF-fájl31,44, 46, 55, 58 
Times 52 
Timson 108 
tintasugaras nyomtatás 56, 
64-66,83,98-99, 104,106, 
139 
tipográfiai egység 49, 51 
tipográfiai pont 48, 51 
többlet 180 
többletnyomtatás darabéra 
175 
többrétegű karton vagy papír

lemez 126. 148, 156, 176 

töm öntés 80 
tömörítés 58, 60 
toner 96-99. 129, 136, 39 
tónus 14, 39^13, 54, 96 
tónusátmenet 39 
Transmit 60 
tritone-kép 34 
TrueType 51-52 
tulajdonjog 182 
túlóra 160 
tűzés 87, 142, 144, 151 

UJJ 
UCR (fekete alatti szinvissza

vétel) 43 
újrahasznosítás 6, 24, 100, 
114, 118-119, 126, 128, 135, 
139, 148 
ultraibolya (UV) 76, 91, 104, 
136, 152 
USA 48, 65, 114, 118, 130, 
134. 164, 170 
utánnyomás 18, 92, 96, 103, 
168, 176 
UV (ultraibolya) 76, 91, 104, 
136, 152 

U 
üdvözlőkártya 152 
ügyfélszolgálat 167 
ütemezés 180 
üveg nyomtatása 104 
üzletszerző 160 

y 
vágás 66. 72-73, 87, 132. 
140, 142-143, 152, 170, 179 

vágógép 140 
vágójel 68, 72 
vágott méret 72, 144, 
147-148, 170-173. 178 
vakdombornyomás 113, 154 
vákuumos rögzítés 104 
vámügyintéző 167-68 
vanity kiadó 19 
vázlatszintü proof 65 
védőborító 148. 150, 
153-154, 173, 176-177 
vektorgrafikus 36, 54, 58 
vektoros 52, 54, 58-59. 75 
veim 123, 127, 130 
véset 148 
veszteség 18, 24, 43, 58, 87, 
94, 160-161, 173, 175 
veszteséges tömörítés 58 
veszteségmentes tömörítés 58 
veíemedés 92, 95, 148, 176 
világos képterület 35, 38-39, 
83 
virtuális magánhálózat (VNP) 
60 
vírus 60 
Vista 56 
vízfestmény 119 
vizjel 119, 121, 123 
vízjeles papír 119, 121, 123 
vizjelnyomóhenger (eguttor) 
123 
víztakarékosság 135 
vlogolás 21 
VOIP (intemetalapú beszéd

átvitel) 66 
volumenizált papír 130 
vonalas ábra 46 

vonalas eredeti 30 
vonalas klisé 11 
vörös 36-37 
VPN (virtuális magánhálózat) 
60 

w 
W3C (World Wide Web 

Consortium) 23 
weboldal 6, 19-20.23. 78, 
161 
Windows 52, 54, 56 
WinZip 60 
Word 28 
World Wide Web Consortium 

ÍW3C) 23 
World Wildlife Fund 134 
WSOP (tekercses enyvezett 

ofszetnyomó papír) 126 

X 
Xeikon 98 
xerográfia 97, 139 
Xerox 97-98 
XML (kiterjeszthető leíró nyelv) 
23, 26, 78 
XP5 78 

Y 
Yousendit 60 

z 
Zip-lemez 60 
zöld 36-37 

Zs 
zselatin 110, 123 
zsugortól lázas 156, 175 

Köszönetnyi lvánítás 
A könyv átdolgozása, hogy a nyomdaiparban az utóbbi években végbement változásokat beleve
gyem, elbátortalanító feladat volt, és csak az egyes témakörök szakértőinek segítségével sikerülhe
tett. Különösképpen szeretnék köszönetet mondani Tony Crouchnak - aki a szójegyzéket is összeállí
totta - , valamint John Peacocknak. Mindketten résztvettek könyv ellenőrzésében is. Továbbiak, akik 
az egyes témakörökben a segítségemre voltak: Martin Bristow, Philip Cohen, Bemard Healy, Geoffrey 
Hook, Barbara Horn, Richárd Keller, Chris Maynard,Jo Rooke, Dávid Sinden ésTeresa Solomon. 

Köszönet illeti továbbá Judy Palmert a képkeresésben nyújtott segítségéért, és a RotoVision csapatát, 
akik segítettek nekem az új kiadás útra bocsátásában -szerkesztőmet Chris Middletont, aki a nyom
dai gyártás digitális vonatkozásai tekintetében kiegészítő szövegekkel látott el; April Sankey kiadót; 
Tony Seddon művészeti vezetőt, valamint Jane Waterhouse-t, aki a tervezésben, tördelésben, további 
képek felkutatásában és a kiadón belüli fotózásban jeleskedett. 

A kiadók szeretnének köszönetet mondani John Woodcocknak az illusztrációk elkészítéséért, vala
mint Jon France-nak a szerkesztőségi és tervezési munkában nyújtott segítségéért. 

A szerzőről 
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