
DRUKARKI

K upując drukarkę atramentową w pu-
dełku znajdziemy zazwyczaj także 
niewielkie opakowanie kilku papie-

rów próbnych, którymi producent drukar-
ki chce nas zachęcić do kupowania właśnie 
jego podłoży. Niestety, do drukarki dołą-
czone jest zazwyczaj jedynie kilka darmo-
wych próbek, które jak na złość potrafią 
się skończyć dokładnie wtedy, gdy zaba-
wa w drukowanie zaczyna nas wciągać. Co 
dalej? Świeżo upieczony użytkownik dru-
karki rozpoczyna poszukiwania papieru 
w sklepach, także internetowych. Właśnie 
w tym momencie pojawia się pierwsze 
zderzenie z ogromnym światem podłoży. 
Nie dość, że ich wybór jest bardzo duży, 
to na dodatek wszystkie rożnią się wzglę-
dem siebie różnymi właściwościami. Które 
cechy papieru będą dla nas najważniejsze 

przy podejmowaniu decyzji o wyborze 
tego czy innego podłoża?

Cena papieru

Nie będę owijał w bawełnę – dla wielu 
użytkowników to właśnie cena papieru 
bywa najistotniejszym czynnikiem, na 
podstawie którego wybieramy to lub in-
ne podłoże. Na półkach sklepowych leży 
całe mnóstwo tanich papierów do druka-
rek foto. Niestety, jak w życiu, także tutaj 
bezbłędnie sprawdza się zasada „taniej 
kupujesz – dwa razy kupujesz”, mówiąca 
o tym, że coś jest warte tyle, ile musimy 
za to zapłacić, a okazyjna taniość papieru 
może oznaczać jedynie niski poziom je-
go możliwości odwzorowania barw, sła-
bą ostrość lub niską trwałość. Spokojnie 

możemy przyjąć, że dobry papier musi 
kosztować więcej niż papier tani.

Drukuj z ILFORDEM
Papier fotograficzny 
do drukarki atramentowej

Papiery fotograficzne do domowych drukarek 
atramentowych dają obecnie amatorom 
fotografii znacznie większe możliwości, niż 
jeszcze kilka lat temu oferowały najbardziej 
profesjonalne, tradycyjne metody chemicznej 
obróbki. Szeroki wybór dostępnych podłoży 
i różnorodność ich właściwości cieszą 
zaawansowanych fotoamatorów, jednak mogą 
okazać się nie lada wyzwaniem dla tych, 
którzy w świecie drukowania zdjęć stawiają 
swoje pierwsze kroki.
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Gramatura papieru

Odpowiednia grubość papieru gwaran-
tuje, że wydruk otrzymany na podłożu fo-
tograficznym do drukarki atramentowej, 
będzie sprawiał wrażenie tradycyjnej od-
bitki. Najlepiej spisują się grube papiery 
o gramaturze około 290 – 310 g/m2.

powierzChnia papieru

Wybór papieru o konkretnej powierzchni 
bywa często uwarunkowany jego docelo-
wym zastosowaniem. Najczęściej wybiera-
ne są tradycyjne powierzchnie powlekane: 
błyszcząca i perłowa. Nieśmiertelna po-
wierzchnia błyszcząca cieszy się nieusta-
jącym powodzeniem przez wzgląd na 
nawiązanie do tradycynej odbitki che-
micznej. Powierzchnia perłowa z wyglą-
du przypomina gruboziarnisty papier 
matowy z minilabu. Świetnie sprawdza 
się jako materiał na wszelkiego rodzaju 
wystawy i prezentacjie – ze względu na 
brak odblasków. Innym jej atutem jest od-
porność na ślady odcisków palców, jakże 
często pozostawianym na naszych zdję-
ciach przez niechlujnych gości. Pomiędzy 
powierzchniami perłową a błyszczącą znaj-
dziemy powierzchnie satynowe i jedwa-
biste, charaktryzujące się jeszcze bardziej 
drobnoziarnistym zmatowieniem, niż po-
wierzchnia perłowa. Wszystkie powyższe 
powierzchnie świetnie sprawdzą się w dru-
kowaniu kolorowych, ale także czarno-bia-
łych fotografii rodzinnych, portretowych, 
okolicznościowych czy krajobrazowych. 

Szukając podłoży niepowlekanych na-
tkniemy się na wszelkiej maści prawdziwie 
matowe artystyczne papiery typu fine-art 

o szorstkiej lub teksturowa-
nej, matowej powierzch-
ni, produkowane z masy 
drzewnej. Ekskluzywne wy-
kończenie powierzchni suge-
ruje ekspozycję nie pod szkłem, 
ale na piance lub w ramie, gdyż foto-
grafie na podłożach typu fine-art dają wra-
żenie fotografii na papierze czerpanym. 

Dla amatorów reprodukcji dzieł sztuki 
godnymi polecenia będą również podłoża 
o strukturze płótna malarskiego. 

Na szczególną uwagę zasługują pod-
łoża o powierzchni umożliwiającej za-
druk po obu stronach arkusza papieru. 
Szczególnie przydadzą się wtedy, gdy 
zechcemy przygotować autorski album 
fotograficzny, portfolio lub ekskluzywne, 
niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju 
zaproszenia.

Format papieru

Większość podłoży dostepna jest w opa-
kowaniach zawierających od kilku do kil-
kuset arkuszy w formacie A4, rzadziej A3. 
Niektóre występują także w innych forma-
tach, od 10 x 15 cm do formatu A2, a nawet 
A1. Niektóre podłoża profesjonalne wystę-
pują zarówno w arkuszach, jak i w rolach 
o szerokościach sięgających ponad półtora 
metra i długości 30 metrów! 

proFil iCC papieru i drukarki

Jak już wiemy, aby usyskać prawidło-
we odwzorowanie barw oraz szczegó-
łów w cieniach i światłach obrazu, warto 
przed drukowaniem zaopatrzyć się w pro-
fil dla danej drukarki i papieru. Najlepszym 

i najpewniejszym sposo-
bem na dobry profil, jest 
samodzielne jego wyko-

nanie. W sytuacji, w której 
nie posiadamy odpowied-

nich urządzeń kalibracyjnych, 
możemy zlecić wykonanie takiego 

profilu specjalistycznej firmie. Jest jednak 
jeszcze inna możliwość. Niektórzy pro-
ducenci papieru (np. ILFORD i HARMAN) 
udostepniają na swoich stronach WWW 
darmowe profile dla wszystkich swoich 
papierów dla większości drukarek foto-
graficznych dostepnych na rynku.

 kompatybilność tuszy

Współczesne drukarki atramentowe dru-
kują używając tuszy pigmentowych lub 
barwnikowych. Różnice chemiczne między 
tymi dwiema technologiami sprawiają, że 
niektóre papiery dedykowane do użytku 
z tuszami barwnikowymi mogą współpra-
cować kiepsko lub wcale, gdy użyjemy ich 
z tuszami pigmentowymi. Sprawa ma się 
podobnie w drugą stronę. Na szczęście 
większość nowych podłoży posiada war-
stwę chłonną akceptującą oba rodzaje 
tuszy, jednak dla pewności warto przed 
drukowaniem upewnić się i sprawdzić w ta-
beli kompatybilności, czy nowy papier, na 
którym zamierzamy drukować nasze zdję-
cia nadaje się do naszej drukarki.
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