
“Everything that can become digital, will become digital. Printing is no exception” 
Benny Landa 

Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, ο μοναδικός τρόπος εκτύπωσης ήταν η offset και οι 
συναφείς τεχνολογίες. Τα προβλήματα αυτών των τεχνολογιών, στο κομμάτι που 
μας απασχολεί, ήταν συγκεκριμένα. Η αδυναμία εκτύπωσης λίγων αντιγράφων λόγω 
υψηλού κόστους, η δυσκολία στην εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων ή η On-
Demand εκτύπωση. Έτσι μια τεχνολογία από τα παλιά (τέλη δεκαετίας του ’60), η 
τεχνολογία των laser εκτυπωτών αναπτύσσεται και βρίσκει την θέση της στον χώρο 
των γραφικών τεχνών. Η προοπτική της ήταν να λύσει τα προβλήματα της offset και 
ιδιαίτερα αυτό του μικρού τιράζ.  



-ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ είναι η απεικόνιση ψηφιακών εικόνων ή αρχείων σε μία 
φυσική επιφάνεια όπως το χαρτί, τα films, τα πλαστικά, το ύφασμα, κλπ.  
•Στην ψηφιακή τεχνολογία κάθε εκτύπωση μπορεί να είναι διαφορετική σε 
αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνολογίες οι οποίες είναι για μαζικές παραγωγές. 
•

•

•





Γιατί ψηφιακή εκτύπωση 



Στην δεκαετία του 1960, η Xerox παρουσιάζει το πρώτο φωτοαντιγραφικό 
βασισμένο στην xerography τεχνολογία. Η xerographic τεχνολογία αποτέλεσε την 
ουσιαστική τεχνολογία της ψηφιακής εκτύπωσης. Αναπτύχθηκε από τον Chester 
Carlson το 1938 και αποκτά πατέντα το 1942. Η ονομασία της τεχνολογίας έχει 
ελληνική ρίζα και προέρχεται από τις λέξεις xero=ξερό (dry) και graphy= γραφή. 
Στην δεκαετία του 1990 κάνουν την εμφάνισή τους νέα μηχανήματα τα οποία 
χρησιμοποιούν υγρό μελάνι και ονομάζονται ψηφιακές πρέσες (digital presses) 
κάνοντας σαφή αναφορά στις αναλογικές πρέσες (offset & litho). 



Μια γενική περιγραφή της λειτουργίας των ψηφιακών εκτυπωτών είναι η εξής: 
Η εικόνα «μεταφέρεται» στο Corona LED του εκτυπωτή. Αυτό με την σειρά του 
φορτίζει το τύμπανο ή drum. Πρόκειται για έναν μεταλλικό περιστρεφόμενο 
κύλινδρο τοποθετημένο σε οριζόντιο άξονα. Έχει πλάτος ίσο με το εκτυπώσιμο 
μέγεθος του εκτυπωτή (π.χ. 32cm) και συνήθως έχει μια επίστρωση σεληνίου. Η 
εικόνα «φωτίζεται» πάνω στο τύμπανο με τέτοια ταχύτητα όση και η ταχύτητα 
εκτύπωσης. Αν μιλάμε για έναν laser εκτυπωτή, τότε μια δέσμη φωτός θα οδηγηθεί 
από τον controller στο τύμπανο. Στα σημεία που υπάρχει αρχείο, η δέσμη δεν θα 
διαπεράσει το τύμπανο δημιουργώντας έτσι μια «λανθάνουσα» εικόνα, η οποία 
στην ουσία είναι η θετική απεικόνιση του αρχικού εγγράφου. 
Στο επόμενο στάδιο το ‘φορτισμένο’ τύμπανο περνά μέσα από την συσκευασία του 
toner και μαγνητίζει με την σειρά του την πούδρα καλύπτοντας την ‘λανθάνουσα’ 
εικόνα στην επιφάνεια του. Επειδή η πούδρα αυτή αποτελείται από άνθρακα και δεν 
έχει καμία ηλεκτροστατική ιδιότητα, αρκετές φορές περιέχονται και μόρια σιδήρου 
για να είναι ικανός ο μαγνητισμός του.  
Το χαρτί μεταφέρεται στα τύμπανα, τα οποία αφήνουν το toner στην επιφάνεια του 
σχηματίζοντας το εκτυπώσιμο αρχείο οπότε και ‘αποφορτίζονται’. Τα τύμπανα, είτε 
με βούρτσα είτε με ξύστρα, καθαρίζονται, ενώ το υλικό εκτύπωσης με το toner στην 
επιφάνειά του κατευθύνεται στον φούρνο όπου και σταθεροποιείται.    



Η παραγωγικότητα,  και όχι η ταχύτητα, είναι το σημαντικό  σε μια μηχανή 
εκτύπωσης. Κατηγοριοποίηση των εκτυπωτικών μηχανών ανάλογα με το κόστος 
(κτήσης/λειτουργίας), το σχήμα και το είδος μελανιού (υγρό / toner) 
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Η δυνατότητα εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων οδηγεί στην παροχή της 
εξατομικευμένης εκτύπωσης. Μιλάμε δηλαδή για έντυπα τα οποία απευθύνονται σε 
έναν και μόνο παραλήπτη. Και για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση μιλάμε για 
κάποιο πρόσωπο μέσα από κάποια λίστα. Και η εξατομίκευση μπορεί να 
μεταβάλλεται από το όνομα του παραλήπτη, το γραφικό της εκτύπωσης, τα 
χρώματα, κλπ., κρατώντας για παράδειγμα σταθερό το βασικό κείμενο της 
επιστολής.  
Σύμφωνα με τις τελευταίες παγκόσμιες μετρήσεις το direct mailing, το οποίο 
βασίζεται και ταυτίζεται με τα μεταβλητά δεδομένα και την εξατομικευμένη 
εκτύπωση αποδίδει περίπου 20-40% σε αντίθεση με την mass mailing που αποδίδει 
μόλις 2%.  
Σχεδόν όλες οι νέες μηχανές, σε συνεργασία με τα κατάλληλα προγράμματα, 
μπορούν να τυπώσουν γρήγορα και ποιοτικά μεταβλητά δεδομένα.   
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Ο Gutenberg, το 1436, συνεταιρίζεται με τον μηχανικό Andreas Dritzehan 
(δημιουργό της πρώτης μηχανής κοπής διαμαντιών και μετάλων) και με τον 
ιδιοκτήτη χαρτόμυλου Andreas Heilmann. Η πρώτη τους παραγγελία ήταν 10 
αντίτυπα της Βίβλου και χρειάστηκαν 3 χρόνια για την δημιουργία τους. 



Η λιθογραφία   είναι η πιο διαδεδομένη παραδοσιακή μέθοδος εκτύπωσης, 
καλύπτοντας περίπου το 45% της παγκόσμιας παραγωγής.  Η μέθοδος αυτή 
επινοήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από τον Alois Senefelder.  Η μέθοδος αυτή 
υιοθετήθηκε σχεδόν αμέσως και κατά την δεκαετία του 1860, ο Voirin στο Παρίσι 
δοκίμασε την χρήση «κουβέρτας offset» , δηλαδή την απόθεση της εικόνας με την 
χρήση ελαστικού καλύμματος.  Αυτή η μέθοδος αρχικά εκτυπώνει την εικόνα σε 
έναν κύλινδρο με ελαστική επικάλυψη. Το μελάνι περνά από το ελαστικό κάλυμμα 
στο χαρτί εκτύπωσης με απόθεση (μέθοδος offset) 



 

















Η μέθοδος της φλεξογραφίας άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1952, όταν έγινε 
εφικτός ο συνδυασμός του κυλίνδρου Anilox ( ο οποίος είχε αναπτυχθεί στην 
Γερμανία από το 1945) που μπορούσε να τυπώνει μ’ ένα παχύτερο στρώμα μελανιού  
και της ενσωμάτωσης χρωστικών σε αυτά τα μελάνια. 





Η μέθοδος της φλεξογραφίας αναπτύσσεται συνεχώς και αυτό γιατί προσφέρει 
αρκετά καλή εργασία με πολύ χαμηλό κόστος.  Στην ανάπτυξη αυτή συνέβαλλαν και 
οι βελτιώσεις της βιομηχανίας, οι οποίες σχετίζονται με την εξέλιξη της μεθόδου και 
την βελτίωση της ποιότητας: 

•Η χάραξη των κυλίνδρων Anilox γίνεται με laser και χρήση Η/Υ με είσοδο 
ψηφιακών εντολών 

•Η χρήση λεπτών πλαστικών φωτοπολυμερικών, τα οποία δίνουν καλύτερη 
εκτύπωση και λιγότερη σύνθλιψη μελανιού 

•Συστήματα αφαίρεσης πλεονάζοντος μελανιού, τύπου σπάτουλας, σε αντίθετη 
γωνία από τον κύλινδρο, καθαρίζοντας τον  αποτελεσματικότερα 

•Νέος σχεδιασμός κυψελίδων στην επιφάνεια του Anilox για την συγκράτηση 
περισσότερου μελανιού και βελτίωση της εκτύπωσης 

•Κύλινδροι Anilox καλυμμένοι με κεραμικό υλικό 





Πιο περιγραφικά, το μελάνι συμπιέζεται με μια σπάτουλα να περάσει μέσα από ένα 
διάτρητο φύλλο (stencil)(image 6) το οποίο είναι στερεωμένο πάνω σε ένα κόσκινο 
(τελάρο). Για τον σχηματισμό της εικόνας, κάποιες τρύπες είναι καλυμμένες ώστε να 
μην μπορεί να περάσει από εκεί το μελάνι.  
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι εφαρμογής ενός stencil σε ένα τελάρο: 
•Με χάραξη χαρτιού ή χαρτονιού και στερέωσης του με κόλλα πάνω στο τελάρο 
•Χειροποίητα stencils πάνω σε τελάρο, με χρήση κηρομπογιάς ή πλαστικού 
χρώματος 
•Με χρήση ειδικών φιλμ, τα οποία σκληραίνουν ή μαλακώνουν με το φως και έπειτα 
από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία σχηματίζουν το stencil πάνω στο τελάρο (είτε 
θετικό είτε αρνητικό) 
•Με επάλειψη γαλακτώματος πάνω στο τελάρο,  κάλυψη του τελάρου με φιλμ  και 
φωτισμός με υπεριώδη ακτινοβολία 
•Με εκτυπωτή ψεκασμού ειδικού μελανιού, το οποίο σκληραίνει με UV.  Το 
στερεοποιημένο μελάνι μένει στο stencil ενώ το υγρό μελάνι απομακρύνεται με 
νερό 
•Με χρήση απεικόνισης laser,  όπου αφού έχει καλυφθεί το τελάρο με γαλάκτωμα 
σκληραίνει στην περιοχή που δεν υπάρχει εικόνα με χρήση φωτισμού laser. 



Οι μεταξοτυπικές μηχανές ποικίλουν από τις πολύ απλές (ένα τελάρο) μέχρι τις πολύ 
εξελιγμένες και αυτοματοποιημένες, επίπεδες ή κυλινδρικές, κλπ. Υπάρχουν 
κυλινδρικές μηχανές (μύλοι) με δυνατότητα 12 τελάρων. 

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε τελάρα ως προς την πυκνότητα των 
κόμπων. Δεν  διαφέρουν μόνο στον αριθμό τρυπών ανά lpi αλλά και στην 
κατασκευή και στο υλικό.  Το αρχικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τα τελάρα ήταν 
μεταξωτό ύφασμα με λεπτή ύφανση, οπότε και πήρε η μέθοδος το όνομά της.  
Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά όπως nylon ή πολυεστέρες και σε κάποιες 
περιπτώσεις μεταλλικά τελάρα. Μια ακόμη παράμετρος είναι τα τελάρα με 
πολύκλωνα και μονόκλωνα νήματα. Τα μονόκλωνα τείνουν να μονοπωλήσουν την 
αγορά, γιατί καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. 
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Όλες οι εκτυπωτικές εταιρείες έχουν short runs on demand 
Η ψηφιακή δίνει τεχνολογία και τεχνογνωσία στην αναλογική και η αναλογική 
μοιράζεται το κομμάτι της αγοράς της με την ψηφιακή  
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