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MUNTAKETA

1

Erreprodukzio prozesuaren bidez, behar beste kopia lortzen ditugu original batetik. Argazkiak egiteko
filmaren bidez eramaten dugu irudia originaletik inprimatzeko plantxara.
Irudiaren barruan hauek egon ohi dira: testuak, argazkiak, titularrak, marrazkiak, eta abar. Horiek film
batzuetan daude, bakoitza bere filmean. Era berean, orrialde bakoitzak eta modelo bakoitzak film bat
behar du.
Film horiek batu eta muntatu egin behar ditugu, gero inprimatu beharko dugun orriaren formatuan.
Lan hori muntaketa da.
Formatua txikia bada, ez dugu filmik behar; hau da, originaletik plantxara eramango dugu irudia.
Halakoetan, originala bera muntatuko dugu, ez filma.
Originala edo filma plantxara eramatean, kalitateari eutsi egin beharko diogu. Horregatik, kontu eta
tentu handiz ibili beharko dugu. Jakin behar dugu urrats bakoitzak hurrengoetan eragina izango duela. Nahiz
eta lanean erabilitako tresnak bikainak izan, erreprodukzioaren kalitatea txarra izango da muntaketa
ondo egiten ez badugu.
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MUNTAKETARAKO TRESNERIA
ETA MATERIALAK

2

Lehenik eta behin, esan behar dugu kalitate oneko tresnak erabili behar ditugula. Horrelakoak erabiliz
gero, lan inprimatuaren kalitatea ere bikaina izango da.
Hona hemen, beraz, muntaketa-tresna erabilienak:

2.1 Muntaketa-mahaia
Muntaketa-lanak egiteko erabiltzen dugu. Mahaiak kristal mate bat dauka gainean, eta kristalaren
azpialdean lanparak daude. Horrela, lanparak piztuz gero, irudiak argi eta garbi ikusiko ditugu, eta horrek
lana erraztuko digu.
Mahaia nahiko zabala da. Mahai gainean muntaketak, lanean erabiliko ditugun tresnak edota filmak
eduki behar ditugu.
Begiei minik ez egiteko, lanparak ezin digu argi gehiegi eman. Argitasun egokiena 1.000 eta 2.000 lux
bitartekoa da.
Mahaiaren azpialdean, ahalik eta argitasun uniformeena behar dugu. Lehen aipatutako kristal matearen
bidez lortuko dugu hori. Dena den, mahai askok pantaila bat daukate argiaren eta kristalaren artean,
uniformetasun hori hobea izan dadin.
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2.2 Muntaketarako tresnak
Konpasak eta errotuladoreak
Ez da beharrezkoa tresna hauek nola erabili behar ditugun azaltzea; baina aholku batzuei erreparatzea ez zaigu alferrikakoa izango.
Lehendabizi, garrantzi handikoa da tresnen puntak ondo zorroztuta eta garbi egotea. Kalitate oneko
tintak erabili behar ditugu. Hala ere, negatibo baten gainean margotu behar badugu edota profila edo
marraren bat hobetu behar badugu, tintaren ordez opakua erabiliko dugu.
Kontuz ibiliko gara tresnei kolperik ez emateko; lana amaitu ostean, konpasak eta errotuladoreak garbitu,
eta estalkiak jarriko dizkiegu.

Erregelak, eskuairak eta kartaboiak
Denok ezagutzen ditugu tresna horiek. Dena dela, esan beharra dugu eskuairak angelu zuzen bat
daukala eta 45 graduko angelu bi. Beraz, eskuairaren bi alde berdinak dira. Kartaboiak ere angelu zuzen
bat dauka, baina beste angeluak 30 eta 60 gradukoak dira, hurrenez hurren. Beraz, kartaboiaren aldeak
ez dira berdinak, eta proportzio hau dute: 3, 4 eta 5.
Komenigarria da lanean erregela sendoa erabiltzea. Halaber, komenigarria da erregela metro bat luze
eta milimetratua izatea.
Lanean, tresnen azpiko marrazkia edo lana ikusi ahal izateko, hobe dugu tresnak gardenak izatea,
edo zeharrargiak behintzat.
Marrazten ari ez bagara, esate baterako, ebakitze-lanetan ari bagara, hobe dugu metalezko erregela
erabili. Erregela horren ertzek ondo eusten diete ebakitzeko tresnen hortzei ere.
Lerromakurrak dituzten profilak egin behar ditugunean, komenigarria izaten da txantiloi aproposak
edukitzea.
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Arkatzak eta boligrafoak
Muntaketako trazadurak arkatzez edo bolalumaz egingo ditugu.
Punta zorrotzekoak erabili beharko ditugu; hobe arkatz gogor antzekoak erabiltzen baditugu, 3 edo
4 zenbakikoak alegia.
Marraren kopiak ondo ikusteko, bolaluma beltzaz marraztuko ditugu marrak.

Pintzelak
Pintzelak erabiliko ditugu film negatiboak opaku bihurtzeko zein atzealdea margotzeko. Kontuan izan
ezin ditugula pintzel berak erabili gauza biak egiteko.
Pintzel aproposa ile leunekoa da, eta, bustita dagonean, puntadun muturra duena. Pintzel zapalen
muturrak, ordea, marra edo laukizuzen itxurakoa izan behar du.
Pintzelak ezin dira uretan edo opakutan utzi. Erabili ostean, urarekin garbitu, eta sikatzen utziko ditugu.

LANBIDE EKIMENA

7

Arte Grafikoetako Inprimaketa

Hortzak, puntak eta bisturiak
Papera eta pelikulak ebakitzeko erabiliko ditugu. Horrez gainera, irudia osatzen duen gelatina karrakatzeko ere erabiliko ditugu; horrela garbituko dugu irudi osoa zein irudiaren zati bat.
Ebakitzerakoan, kontuan hartu beharko dugu zer dagoen ebakiko dugunaren azpialdean. Kontuz
ibili ezean, azpian dagoena ere moztu egingo dugu.
Dena dela, mahaiko kristalaren gainean metalezko txapa bat ipintzea derrigorrezkoa da. Horrela,
hortzek edo puntek ez dute kristala ukituko.
Puntak zorroztu egin beharko ditugu aldian-aldian, baita hortzak aldatu ere.

Lupa harikontatzailea
Tresna honen oinarria lupa bera da. Lupa horrek zenbat bider handiagotzen duen objektua balio
finkoa da, eta guk ezin dugu aldatu. Gainera, lupa hori armazoi batean dagoenez gero, ezin dugu hortik
atera eta beste lupa bat jarri.
Beraz, muntatzaileak lupa bat baino gehiago eduki behar ditu. Horietako baten neurria, kalitatea eta
ahalmena behintzat egokia izango da. Komenigarria da 8 edo 10 bider handitzeko ahalmena izatea.
Bestalde, lentearen diametroa 20 mm edo 30 mm-koa izango da.
Kontuan izan lupa batek 10 bider handitzen badu, milimetro bateko marra bat ez dugula ikusiko
10 milimetrokoa balitz bezala luparen bitartez. Normalean handitze horiek azalerakoak dira, hau da, lupa
batek 9 bider handitzen duela badiogu, ikusten dugun irudia hiru bider handiagoa izango da, gutxi
gorabehera.

xx 99 ==
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Batzuetan, sakelako mikroskopioak erabiliko ditugu. Mikroskopio horiek 25 edo 50 bider handitzen
dituzte irudiak, eta aproposak dira inprimatutako puntuak zein euren dentsitatea erraz ikusteko.

Plastiko milimetratua
Plastiko milimetratua erabiliko dugu muntaketa eta trazadura errazteko.
Egin beharreko muntaketa baino zabalagoak izan behar dute.
Behar dugunean, plastiko milimetratua muntaketa-mahaiaren gainean jarriko dugu, trazadura-orriaren
azpian edo muntaketa-astraloiaren azpian. Horrela jarrita, lerro horizontalak eta lerro bertikalak ondo
daudela egiaztatuko dugu.

LANBIDE EKIMENA

9

Arte Grafikoetako Inprimaketa

2.3 Muntaketarako materialak
Zer dira muntaketa-lanetarako materialak?
Materialak lanean erabiltzen ditugun elementuak dira, eta lana egin ahala, agortu egingo zaizkigu.
Horietan ere, kalitatea garrantzi handikoa da, hau da, inprimatze-lan bikaina izatekotan, materialen
kalitateak ere bikaina izan behar du.
Azter ditzagun material garrantzitsuenak:

Muntaketa-plastikoak (Astraloiak)
Astraloiak plastikozko orriak dira, poliesterrezkoak hain zuzen. Guztiz gardenak erabili beharko ditugu.
Orri horien azalean muntaketako filmak moldatuko ditugu, inprimatu gura dugun irudia ondo jartzeko.
Astraloiek 0,1 mm eta 0,2 mm bitarteko lodiera dute. Gehienetan, 0,175 mm-ko lodierako astraloiak
erabiliko ditugu.
Plastikozko orri horien kalitatea ona izanez gero, ez dira neurriz aldatuko. Hala eta guztiz ere,
tenperatura-aldaketa 10 gradukoa bada, lanak eskatzen duen tartera egokituko dira orri horien luzaketak
edo laburketak.
Astraloi bakoitza askotan erabiliko dugu, jakina. Hortaz, astraloien azala ondo zaintzea ezinbestekoa
da. Marrak edo lohikeriak ondo garbitzen ez baditugu, inprimatzeko plantxan horien aztarnak agertuko dira.

Opakua
Opakua likido likatsua da, eta filmen alde argiak estaltzeko erabiliko dugu. Horrela, alde horietatik
ezin izango da argia sartu.
Opakua gehiago erabiliko dugu film negatiboetan positiboetan baino. Gehiago erabiliko dugu negatiboetan, opakua duten aldeak desagertu egingo direlako plantxara edo film positiboetara pasatzean, eta,
beraz, maskara gisa erabiliko dugulako opakua. Film positiboetan, ostera, urradurak edota puntuak kentzeko
baino ez dugu erabiliko opakua.
Opakua kalitate onekoa izan dadin, honako hauek dira ezinbestekoak:
9 Likatasun egokikoa izatea
9 Filmaren azalean erraz zabaltzeko modukoa izatea
9 Opakutasun bikainekoa izatea
9 Azkar lehortzea
9 Uretan disolbagarria izatea
9 Lehortu ostean arrakalarik ez izatea
Gehienetan, opaku gorriaz egingo ditugu lanak, baina opaku beltzak ere badaude. Dena dela, filmean
opakua barreiatzean, ahalik eta meheen barreiatuko dugu. Horrela, filmaren eta plantxaren arteko kontaktua ezin hobea izango da.

10

LANBIDE EKIMENA

Inprimaketa Formaren Muntaia eta Lorpena

Argazki-filmak
Argazki-film positiboetan, irudia beltza da. Negatiboetan, aldiz, ez-irudia da beltza. Bietan, alde beltz
horrek ezin dio argiari sartzen utzi. Filmetako alde argiak urradura gabekoak izango dira, argiari oztopo barik
sartzen uzteko.
Beroak zein hotzak ez du filma ez kurbatuko ez neurriz aldatuko, eta lodieran 15 eta 20 mikra bitartekoa izango da.
Irudia osatzeko, gelatina dagoen aldea argi eta garbi bereiziko dugu, filmari begiratzean irudiak edota
testuak ispilu batean bezala ikusiko ditugulako. Intsolatzean alde horixe jarri beharko dugu plantxaren
gainean, eta ez beste aldea.

Irudiak estaltzeko filma
Azalean geruza opakua daukan poliesterrezko filma da. Gehienetan, geruza hori gorria izaten da.
Filmaren alde batek gardena izan behar badu, geruza ebaki eta poliesterretik kenduko dugu. Gura
izanez gero, kendutako geruza zatia berriz itsatsi ahal izango dugu beste muntaketaren batean.
Irudiak estaltzeko filma hauetarako erabil dezakegu:
9 Aldeak zehazteko
9 Muntaketa negatiboetan giden leihoa zabaltzeko
9 Tonu erdiko leihoak egiteko

Zinta itsaskorrak
Muntaketan erabiliko ditugun zinta itsaskorrak gardenak edo opakuak dira.
Film positiboetan, zinta gardenaz egiten dugu lan.
Poliesterrezkoak erabiltzen ditugu, ahalik eta meheenak, baina sendoak, apurtu ez daitezen. Zinta
kendu ostean astraloiak erraz garbitzeko, ohiko produktuekin disolbatzeko modukoa izango da itsasgarria.
Zinta itsaskorra ahalik eta gutxienetan erabiliko dugu. Zinta zati txikiak ebakiko ditugu, zabalean zein
luzean. Horiek lortzeko, zinta zati bat kristal txiki batean itsatsiko dugu, eta erregelaz eta bisturiz edo
hortzez ebaki. Kontuz ibili beharko dugu zinta ez ukitzeko; bestela, atzamarren lohikeria han geratuko da,
eta argia sartzeko oztopo izango.
Muntaketa negatiboetan, zinta beltza edo gorria erabiliko dugu. Bietan erabiliena gorria da, zeharrargia
delako, eta horrek lana errazten du zinta muntaketan jartzean.
Zinta gardenak zein zinta opakuak erabil ditzakegu; zinta gardenen ezaugarri berak dituzte opakuek ere.
Zinta opakuak hauetarako erabiliko ditugu:
9 Filmak astraloian edo muntaketa-orrian itsasteko
9 Gura ez ditugun irudiak ezkutatu edo baliogabetzeko
9 Negatibo bakar bat erabiliz zenbait irudi ezkutatzeko edo argitaratzeko, hainbat koloretan
inprimatu ahalko dugu.
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Itsasgarria
Muntaketan film txiki-txikiak muntatu behar ditugunez, itsasgarria erabiltzea nahitaezkoa da. Itsasgarria
gardena da, eta harekin filmak itsatsi ostean, bereizi ere egin ahal izango ditugu.
Lan hori egiteko, produktu asko ditugu salgai. Gure beharren arabera aukeratuko dugu: likidoak, pastak
edo aerosolak.
Horietariko bat zein beste bat aukeratu, filmari kalte egiten ez dioten disolbagarriak erabiliko ditugu itsasgarriak garbitzeko.

Garbitzeko likidoak
Filmak, plastikoak edota kristalak garbitzeko disolbatzaileak ditugu.
Horrelako likidoak erabili baino lehen, pintzel batez, film gainean egon daitezkeen zatiki sendoak
kenduko ditugu. Horrela ez dugu filmaren azala urratuko.
Filma garbitu eta gero, itxaron egingo dugu, harik eta likidoa lurrundu arte.

Paper beltza eta paper laranja
Paper beltza eta paper laranja muntaketa negatiboetan erabiltzen ditugu bereziki. Muntaketan erabilitako filmak berdintsuak ez badira, paper beltzaren edo laranjaren zatiez estali beharko ditugu tarteak.
Paper horiek guztiz opakuak izan behar dute. Paperean ezin da puntu gardenik egon.
Bestalde, papera osatzen duten produktuak ez dira kaltegarriak izango, ez filmentzat ez plantxentzat.
Aurreko materialetan ikusi dugun legez, paper beltza eta laranja ere ahalik eta meheenak izango dira,
muntaketan alde nabariak ez izateko.
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3.1 Zer egin papera eskatzeko
Papera ondo eskatzeko, datu hauek azalduko ditugu argi eta garbi:
9 Zenbat nahi dugun
9 Zein kalitate eta koloretakoa
9 Tamaina
9 Gramajea edo pisua resmako

Kantitatea
`

Paper kopuruaren neurriak
Bala 1

=

10 resma

=

5.000 orri

Resma 1

=

20 esku

=

500 orri

Esku 1

=

5 koadernotxo

=

25 orri

koadernotxo 1

=

5 orri

Kalitatea
Paperetan honako hauek hirurok ditugu:
Papera, kartoi mehea eta kartoia
`

Kartoia oso paper lodia da. 250g/m2-tik gorako pisua du.

`

Kartoi mehea kartoiaren eta paperaren artean dago, paper lodia edo hain lodia ez den kartoia
izan daiteke.

`

Papera bera da inprentetan gehien erabiltzen den materiala. Papera era askotan sailkatu dezakegu,
adibidez, erabileraren arabera:
9 Inprimatze-paperak
9 Biltze-paperak
9 Etxean erabiltzeko eta edertzeko paperak
9 Margotzeko eta idazteko paperak
9 Paper bereziak
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Gure lanean, inprimatze paperak dira garrantzitsuenak. Bi talde ditugu horietan:

Paper naturalak
9 Inprimatzeko, A eta C
9 Litos eta printing
9 Partxemina eta pergamino-papera
9 Zeta, kopiak eta manila
9 Offset
9 Biblia
9 Erregistroa
9 Pergaminoa eta sulfuroztatua

Paper gaineztatuak
9 Cuché edo iztukatua
9 Size-press eta bainatuak
9 Martelea
9 Distira handiko paper bereziak
Paper iztukatuen azala distiratsua edo matea izan daiteke. Paper horien kalitatea hobea edo okerragoa izango da oinarriaren kalitatearen arabera eta gaineko geruza kopuruaren arabera.
Paper naturalen azala, berriz, kalitatearen araberakoa izango da, laua edo zakarra alegia. Hala,
azaletan, lauen eta ezin satinatuagoen arteko kalitate guztiak aurkitu ditzakegu.

Tamaina
`

`

Fabriketan egindako paperen neurri erabilienak hauexek dira:
56

x

88

cm

50

x

65 cm

64

x

88

cm

75

x

105 cm

65

x

90

cm

70

x

100

cm

77

x

110

cm

80

x

120

cm

90

x

130

cm

100

x

140

cm

(kartoi meheak)
(kartoiak)

UNE tamaina normalizatuak
Toleste-erregela. UNE tamainak DIN arauei jarraiki daude eginda, eta arau hauei jarraitzen
diete:
1. Toleste-araua
Edozein tamainatako papera bitan tolestean, hurrengo tamainako papera izango dugu.
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Paperen azaleren erlazioa 1 : 2 da.
2. Antzekotasun-araua
Paper-tamaina guztiak antzekoak dira, eta paperen alboen arteko erlazioa hauxe da:
a:b=1 :

2 = 1 : 1.414

Hori da, hain zuzen ere, karratu baten alboen eta haren diagonalen arteko erlazioa.
3. Erreferentzia-araua
Jatorrizko tamainaren azalera metro koadro bat da.
Jatorrizko tamaina A0 da, eta haren azalera metro koadro bat da. Alboek 0,841 metro
eta 1,189 metro neurtzen dute, hurrenez hurren. Gehienetan erabiltzen dugun tamaina
A4 da, folioaren tamainakoa, eta neurri hauek ditu: 210 x 297 mm.

B 0 1000 x 1414
C 0 917 x 1297
A 0 B41 x 1189
A1

A3

A2
A5
A4

4. Beste paper-tamaina batzuk ere badaude, B eta C taldekoak hain zuzen ere. B eta C
taldeetako paperak gutun-azalak eta argazki-paperak egiteko erabiltzen ditugu.
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Neurriak hauek dira:
Taldea

A

B

C

Zenbakia

mm

mm

mm

0

841 x 1189

1000 x 1414

917 x 1297

1

594 x 841

707 x 1000

648 x 917

2

420 x 594

500 x 707

458 x 648

3

297 x 420

353 x 500

324 x 458

4

210 x 297

250 x 353

229 x 324

5

148 x 210

176 x 250

162 x 229

6

105 x 148

125 x 176

114 x 162

7

74 x 105

88 x 125

81 x 81

8

52 x 74

62 x 88

9

37 x 52

44 x 62

10

26 x 37

31 x 44

Gramajea edo pisua resmako
Paperaren gramajea da metro koadro bat paperen pisua, gramotan adierazia.
Gramajea jakin ostean (g/m²), oso erraza da resma bat paperen pisua, kilogramotan, jakitea. Horretarako, formula hau erabiliko dugu:
[ L x Z x (g/m²)] / 20.000 = kg/resma
9 L = paperaren luzera
9 Z = paperaren zabalera
Orri baten pisua gramotan kalkulatzeko, beste formula hau erabiliko dugu:
(kg/resma) x 2 = g/orri
Adibide batean erraz ikusiko dugu:
`

Zenbat da resma bat paperen pisua gramajea 100 g/m² badu, eta neurriak 70 x 100 mm?
(70 x 100 x 100) / 20.000 = 35 kg/resma
35 x 2 = 70 kg/orri
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PAPER-ORRIEN, EREDUEN ETA
MAKINAREN ARTEKO LOTURAK

4

Lehenik eta behin, inprimaki edo orri baten alde bi ezagutu behar ditugu: bata, inprimakiaren burua,
goiko aldea, alegia; bestea, inprimakia irakurtzeko moduan hartzen badugu, inprimakiaren oina, orriaren
beheko aldea, hain zuzen ere.
Paper-orriaren neurriak (edo makinetan inprimatzeko edo inprimatutako orria) hauei lotuta egongo da:
9 Makinari
9 Makinan sar dezakegun paper kopuru handienari eta txikienari
9 Egin dezakegun inprimatzeari
9 Paperen fabrikazio-neurriei
Espainian gehien erabiltzen diren oinarrizko paperen neurriak (zentimetrotan adierazita), honako
hauek dira: 56 x 88, 64 x 88, 85 x 90, 70 x 100, 77 x 100, 80 x 120, 100 x 144, 50 x 65 (kartoi meheak)
eta 75 x 105 (kartoiak).
Fabrikatik ekarritako papera ebaki egingo dugu, behar izanez gero, makinan sartzeko neurrietan.
Neurri horiek ereduaren arabera jarriko ditugu. Egingo dugun zeinahi neurri-konbinaketatan kontuan izan
beharko ditugu paperaren gehienezko ustiapena eta makinaren errendimendua.
Paperaren alde luzeena erdibitzea dugu papera ebakitzeko era arruntena. Ebakitze hori paperaren erdia,
laurdena eta zortzirena lortzeko erabiliko dugu. Papera esandako moduan ebakiz gero, paperak zuntzaren
norabidea galdu, eta hurrengoan, berreskuratu egingo du. Horrela, erditik moztean, zuntzaren norabidea
galdu egingo du, berriro erditik moztean, errekuperatu, eta abar. Hori guztiori kontuan hartu behar dugu,
eta oso garrantzitsua da inprimatzeko ahokadura handiko lan bat badugu. Batzuetan, zuntzaren norabide
txarrean lotzea eragozteko, beste neurri bateko papera erabiliko dugu.
Badaude papera ebakitzeko beste neurri batzuk ere: herena, seirena, bederatzirena… Papera ebakitzean, kontuan izan behar dugu ahalik eta modu karratuenean lotu beharko dugula; horrela, paperaren
neurriek inprimatze-makinaren paper-neurrien barruan egon beharko dute.
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5.1 Zer da trazadura muntaketa-lanean?
Trazadura egiteko ezagutu behar dugun aurrena da inprimatu behar dugun orriaren formatua. Formatu
hori nolakoa izango den jakin ostean, barrualdean izango dituen irudien kokapena prestatuko dugu.
Prestaketa horretan egiten dugun lana trazadura da.
Trazadura hauen araberakoa da: makinan darabiltzagun plantxen neurriak eta egin behar dugun
inprimakiaren zertarakoak.
Beraz, trazadura muntaketaren oinarria da; orduan erabakitzen da zein muntaketa paperen originalekin egin, zeinetan film positiboa edo negatiboa erabili. Horregatik, lanen plangintza egiteak egundoko
garrantzia du, eta ez dugu kezkatu behar plangintza horretan denbora luzea ematen badugu.
Bestalde, ezinbestekoa dugu jakitea bezeroak zer egin nahi duen eskatutako inprimakiekin. Nahi
horiek guztiok bateragarri izango dira.
Oro har, jakin beharreko puntu garrantzitsuenak hauek dira:
9 Inprimakien neurriak, zertarako izango diren erabaki ostean
9 Izurrik edo tolesturarik dagoen ala ez
9 Utzi beharreko marjinak
9 Irudiak non kokatuko ditugun
9 Erabiliko ditugun plantxen neurriak
9 Erabil dezakegun paperaren neurriak
9 Erabiliko dugun plantxa mota
9 Lana emateko epeak
9 Bezeroak eskatzen digun kalitatea
Bestalde, komenigarri izango dugu bezeroak eta gure enpresako beste departamentuetako kideek
emandako materiala egiaztatzea (originalak, filmak, eta abar). Halaber, oso garrantzitsu dugu irudien
neurriak egokiak direla baieztatzea.
Aurretiazko zirriborro edo kokapen-eredurik ez badigute ematen, komeni zaigu inprimakien zirriborrotxo bat egitea. Horrela, muntaketa-orrian irudien eta testuen kokapena eskura eduki dezakegu, besteak
beste. Kokapena oso garrantzi handikoa da, batez ere, liburuxka tolestatuetako eta liburuetako orrialdeen antolamenduan.
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Jakin beharko dugu, halaber, zein diren plantxa-errebelatzailearen eta makinariaren lehentasunak,
besteak beste, irudien, utzi beharreko marjinen, giden eta ikurren kokapenak.
Interesgarria da, halaber, landutako trazadurak beste lan batzuetarako erabilgarriak izango diren
jakitea. Baliteke lehenago egindako trazaduraren bat beste lan baterako aproposa izatea.
Lan batean irudi errepikatuak egonez gero, kontuan hartu beharko dugu zer den komenigarriena:
filmen kopia gehiago egin eta horiek muntatzea, plantxan pauso bakarra egiteko, ala film gutxiago erabilita
plantxan pauso gehiago egitea.

5.2 Trazadura motak
Lehendabizi, jakin ditzagun trazaduraren helbururen batzuk:
`

Trazaduraren bidez, inprimatzeko irudi bakoitza ondo kokatuko dugu. Kokapen hori bezeroak nahi
duena izango da. Ez dago esan beharrik irudiaren bertikaltasuna eta horizontaltasuna bat etorriko
direla inprimakiaren azken laginarekin.

`

Bestalde, irudiak bat etorriko dira orriaren atzealdean egon daitezkeenekin, liburu baten orrialdeekin, kasu.

`

Inprimatu dugun orria tolestuz gero, lanak eskatzen duen ordenari jarraituko dio irudien edota orrialdeen kokapenak. Ezin dugu ahaztu liburua edo liburuxka amaituta dagoenean orrialde guztietako
marjinak berdin-berdinak izango direla, barrukoak zein kanpokoak.

`

Trazadura dela eta, plantxa gutxiago erabil ditzakegu lanean. Uler dezagun hori adibide baten
bidez: orri baten aurrealdea plantxaren ezkerreko aldean jarriko dugu; orriaren atzealdea, berriz,
plantxaren eskuinaldean. Paperaren alde bat inprimatu eta gero, inprimatutako orriei buelta eman,
eta horien atzealdeak inprimatuko ditugu. Horrela eginez gero, orriaren erdi bakoitzean, atzealdea
bere aurrealdeari lotuko zaio.

`

Era berean, plantxa-offseten kopurua gutxitu eta makinaren tirada gehitu dezakegu. Hori lortzeko,
hainbat eratako inprimakiak sartu beharko ditugu muntaketa batean. Kontuan izan beharko dugu
muntaketan inprimaki bakoitzaren zenbat eredu sartu behar ditugun, eta zenbat ale eskatu dizkiguten eredu bakoitzeko, proportzionaltasuna kalkulatzea beharrezkoa izango delako lana ahalik
eta errentagarriena izateko. Horretarako, eredu guztiek paper mota bera eta tinta-tonu bera
izan behar dute.

Muntatzaileak, offset inprimaketaren teknikak menderatzen baditu, makinariaren lana erraztuko du,
irudiak inprimatzeko moldean egoki kokatuz. Esaterako, azpiak oso itxiak direnean, tinta-geruza uniformea
izan dadin, plantxan bananduta egon behar dute. Komenigarria da erregistro zehatza behar duten irudiak
matxarden edo pintzen ertzean jartzea. Horrela, hezetasun-aldaketek, papera lekualdatzen badute ere,
nekez aldatuko dute ertz horren eta irudiaren tartea. Matxarden edo pintzen ertza da makina biraka ari
denean makinako kautxua lehenengo ukitzen duen plantxaren aldea.
Hainbat muntatze-aukera ditugunean, gure lana hobetzeko, hau ere aztertu behar dugu: zer muntaketa hartzea merezi duen, ebaketa gutxien behar duena edo irudi gehiena sartzen direna.
Esandako hori guztiori jakinda, hainbat trazadura mota ditugu. Ezagunenak hauek ditugu:
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Aleko trazadura sinplea
Formatu txikiko offset makinetako trazadura erabiliena dugu hau. Makina horietan sartzen ditugun
orriak neurri txikikoak dira, jakina. Oro har, makinariak hobe du, makinaren irteeran kokatuz gero, irudia
eskuineko aldean lotzea. Horrela, makinariak hobeto ikusiko du inprimatutakoa, trazadura egiteko orduan
ahaleginduko garelako irudiaren oinaldea matxarden edo pintzen ertzaren ondoan jartzen.
Lan bakunenetan, plantxak txiki samarrak eta filmak handi samarrak badira, agian ez dugu filma
astraloiaren gainean itsatsi beharko. Horrelakoetan, filma, positiboa zein negatiboa, plantxan bertan
itsatsiko dugu.

Aurrealdeko eta atzealdeko trazadura
Trazadura hau oso erabilia da formatu txikietan, inprimakiaren bi aldeak plantxa bakar baten bidez
inprimatzeko aukera ematen duelako. Plantxa bakarraz lan egitean, inprimakiaren atzealdea inprimatzeko
ez dugu plantxa aldatu beharko, eta aldatzeko denbora hori ez dugu alferrik galduko. Hauxe egingo dugu:
inprimatutako orriak ahoz behera jarri berriz makinara joan daitezen. Horrela, orrien beste aldea
inprimatuko ditugu.
Inprimakiaren aurrealdea trazaduraren ezkerreko aldean lotuko da, esate baterako, eta irudiaren
oinaldea matxarden ertzean. Inprimakiaren atzealdea, aitzitik, eskuineko aldean geratuko da eta, era
berean, irudiaren oinaldea matxarden ertzean edukiko dugu.
Adibide hori honako irudi honetan ikusiko dugu:

1
1

(aurrealdea)

(aurrealdea)

2
2

(atzealdea)

(atzealdea)
Matxarden
ertza
Matxarden
ertza

Orrialdeen oinarrien
Orrialdeen
oinarrienerdiak.
erdiak,
Distantziakideak simetria-ardatzarekin.
distantziakideak simetria-ardatzarekin.

Simetria-ardatza, perpendikularra
Simetria-ardatza,
perpendikularra
matxarden ertzarekin.
matxarden ertzarekin.

Esan behar dugu trazadura honen irudiak, nahiz ezkerraldekoa nahiz eskuinaldekoa, hau da, inprimakiaren aurrealdea eta atzealdea, distantziakide izango direla simetria-ardatzarekin.
Beste zerbait gerta daiteke irudien ezkerreko edo eskuineko alboa matxarden ertzean jarri behar
dugunean. Hori gertatuko da egin beharreko inprimakiaren neurrien arabera eta inprimatzeko makinan
erabilitako orrien neurrien arabera. Irudi honetan ikus dezakegu:
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(atzealdea)

2
2

1
1

(aurrealdea)

(aurrealdea)

(atzealdea)
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Matxarden
Matxardenertz
ertza

Orrialdeenoinarrien
oinarrienerdiak,
erdiak.
Orrialdeen
Distantziakideak simetria-ardatzarekin.
distantziakideak simetria-ardatzarekin.

Simetria-ardatza, perpendikularra
Simetria-ardatza,
perpendikularra
matxarden ertzarekin.
matxarden ertzarekin.

Batzuetan, egin beharreko inprimakiaren neurriak direla eta, matxarden ertzarekiko marra paraleloa
hartu beharko dugu erdiko marratzat. Oraingo honetan, ez dugu matxarden ertzarekiko perpendikularra
den marra hartuko. Ikus dezagun irudi honetan:

(aurrealdea)
(atzealdea)

Orrialdeenoinarrien
oinarrienerdiak,
erdiak.
Orrialdeen
Distantziakideak simetria-ardatzarekin.
distantziakideak simetria-ardatzarekin.
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Matx
Matxarden ertza

Simetria-ardatza, perpend
Simetria-ardatza,
perpendikularra
matxarden ertzarekin.
matxarden ertzarekin.
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Konbinaketa-trazadura
Konbinaketa-trazaduran hainbat inprimaki edo irudi sartuko ditugu. Irudi guztiak ez dira berdinak izango,
eta inprimatzeko orrian ondo kokatu beharko ditugu, lekua aprobetxatuz.
Beharbada, mota bateko inprimaki edo irudi bat behin baino ez da egongo trazaduran, eta beste mota
bateko bat, berriz, gehiagotan egongo da. Hori original bakoitzeko kopia kopuruari zuzenean lotuta dago.
Esate baterako, neurri berak ez dituzten lau original inprimatu behar ditugu: A, B, C eta D. Kopia kopuru
hauek behar ditugu: 1.000, 2.000, 4.000 eta 8.000, hurrenez hurren. Egin beharreko muntaketa honelakoa izango da:

B
B

C

C

C

B
B

C
A
A

D

D

D
D

D

D

D

D
D

D

Adibide horretan, mila orri inprimatzen baditugu, eskatutako ale lortuko ditugu. Horrelako konbinaketak egiteko, argi izan behar dugu irudiak gillotinaz ebaki behar ditugula eta gillotinarentzat tarte libreak
utzi behar ditugula, irudirik ebaki ez dezagun.

Trazadura ahokadura bidez
Trazadura mota hau estandarizatua izan ahal denean, muntaketa arin-arina izango da, baita oso
zehatza ere.
Liburuak eta etiketak inprimatzeko lanetan oso erabilia da, haien irudien inprimaketa-moldea berdina
bada lan osoan. Hala bada, ez dugu trazadurarik egingo, edo, egitekotan, argazkien kokapena antolatzeko
erabiliko dugu.
Ahokadura bidezko trazadura honetan, film bakoitzak bi zulo eduki behar ditu. Zulo horiek filmeko
irudiaren erregistro gisa erabiltzen ditugu. Horrelako lanak egiteko, astraloiak metalezko botoiak daramatza
beti. Horrela, filmen zuloak astraloien botoietan sartuko ditugu, beste barik.
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6.1 Hasi baino lehen
Muntatzailea ezin da bere lana egiten hasi lan horren ezaugarri guztiak jakin barik. Nahitaezkoa da
lanaren datuak jakitea, hauek, besteak beste: inprimakia zertarako erabiliko den, neurriak, tolesturak,
koloreak, koadernatuko den ala ez, eta abar.
Datuak jakin ostean, material guztiak ditugula baieztatuko dugu, muntaketako filmak batik bat. Irudiak
orri inprimatuan nola kokatu erabakiko dugu (trazadura mota, hain zuzen ere), lanean eragina duten
faktoreak kontuan hartuz (makina, irudi mota, tintaren antolamendua, eta abar).
Datu horiek argi edukiz gero, trazadura egiteko orria hartuko dugu. Orri hori erabiliko dugun plantxa
baino handixeagoa izango da.
Orria muntaketa-mahaian itsatsiko dugu, mahaiaren erdialdean. Ahaleginduko gara orriaren alboak
eta mahaiarenak paralelo ipintzen. Horrela, trazadura-mugimenduak erosoago eta errazago egingo ditugu.
Badaude hainbat metodo muntaketako elementu guztien trazadura osatzeko. Tailer bakoitzeko beharretara egokitu beharko dugu. Dena dela, erabilienak azalduko ditugu.
Erreferentzia moduan hurrengo irudia erabiliko dugu. Irudi horretan zer erabiltzea komeni zaigun
ikusiko dugu.
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44

77
33
55

66
99
88
22
11
1.
Plantxarenmatxarden
matxarden
edo
pintzen
ertzaren
marra
1. Plantxaren
edo
pintzen
ertzaren
marra
2.
Papelarenmatxarden
matxarden
edo
pintzen
ertzaren
marra
2. Papelaren
edo
pintzen
ertzaren
marra
3.
Papelarenertza
ertza
3. Papelaren
4. Erdiko
4.
Erdikomarra
marrabertikala
bertikala
5. Ebakidura
marra
5.
Ebakidura-marra

6. Tolestura
Tolesdura-marra
6.
marra
7. Erdiko
Erdiko ikurra
ikurra
7.
8. Testu
Testu-edo
edoirudi
irudi-laukia
8.
laukia
9.
edo
9. Testu
Testua
edoirudia
irudiakokatzeko
kokatzeko
erregistro
gurutzea
erregistro-gurutzea

6.2 Prestaketa
Lehendabizi jakin behar dugu zein makinatan egingo dugun inprimatze-lana; horrela, makina horren
matxarden ertzaren zabalera jakingo dugu. Hasteko, trazadura-papereko behe-alboari marra paralelo bat
egingo diogu. Paperaren alboaren eta marra berriaren tartea matxarden ertzaren zabalera izango da (1).
Hobe izango dugu marra hori erregela luzeaz marraztea, trazu bakarrean.
Bestalde, makinetan, matxardek papera bere bidetik eramango dute. Matxarda horiek paper-ertzaren
zatitxo bat hartuko dute, eta zati hori ez da inprimatuko. Ertz hori “paperaren matxarden edo pintzen ertza ”
da, eta hori ere trazadura-orrian marraztuko dugu (2). Ez dago esan beharrik ezin izango dugula ezer
inprimatu marra horren azpialdean.
Orduan, inprimaketa-orriko beste ertzak (3) marraztuko ditugu. Marra horiek irudiak kokatzen lagunduko
digute. Inprimaketa-orria ezin izango da izan plantxa baino handiagoa, jakina.
Horrez gain, orriaren erdian marra bertikala egin ohi dugu, erreferentzia hobea lortzearren (4). Azken
marra hori matxarden ertzarekin zeharo perpendikularra izango da.
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6.3 Ebakidura eta tolestura-marrak
Marra hauek marraztu baino lehen, ondo pentsatu eta prestatu behar dugu orri barnean irudiak non
kokatuko ditugun. Inprimatu behar dugunaren neurriak zeintzuk diren baldin badakigu, jartzeko era hoberena izaten ei da, honako hauek kontuan hartuz gero: orri kopurua, ebakitzeko tarteak, marjinak, gurutzeak,
eta abar.
Inprimaketa amaitu ostean, orria ebaki beharko dugu. Orrien ertzetan dauden angeluek mugatuko
digute ebaketa hori. Angelu horien aldeak “ebakidura-marrak ” dira, hain zuzen. Gillotinaren ebakidura angeluaren barruko aldetik egin beharko dugu, papera moztuta egonez gero marrarik ager ez dadin.
Angeluak barrurantz edo kanporantz egin ditzakegu. Badaezpada, inprimaki amaituan marrarik ager
ez dadin, angeluak kanpoalderantz jarriko ditugu. Horren alde txarra da lehenengo ebaketa (horizontala,
esate baterako) egin eta gero erreferentzia-marra perpendikularrak galdu egingo ditugula (5. irudia).

Bestalde, tolesturak egiteko seinaleak ere inguru erabilgarritik kanpo agertu behar dira; horrela,
inprimaki amaituan ez dira agertuko.
Makinariari lana errazteko, orriaren erdialdeko bi alboetan marra txikiak jarriko ditugu. Horien bidez,
guk ere errazago jarriko ditugu irudiak. Marra horiek besteekin bat egiten dute ia beti. Aurreko irudian,
tolestura-marrek (6) bat egingo dute erdiko marra horizontalarekin. Gure irudian marraztu duguna erdiko
marra bertikala da (7).

6.4 Muntaketa-gurutzeak
Muntaketa egiten ari garela, hainbat bide ditugu film guztiak plastikozko orrian ondo kokatuta egon
daitezen. Gura dugun zehaztasunaren arabera, bide bat edo beste bat aukeratuko dugu.
Bide errazena baina zehaztasun gutxikoa da trazaduran testu edo irudiaren marrak (8) margotzea.
Dena den, muntaketa egitean filmak jarriko ditugu, eta haien testu edo irudiak margotu dugun laukiaren
barrualdean lotuko ditugu.
Badago beste muntaketa-era bat, aurrekoa baino zehatzagoa, baina ez oso ona. Filmek ebakiduramarrak dituzte. Marra horiek originalean margotuko ditugu, eta trazadurakoekin bat egingo dute.
Hirugarren moduan, filmetan eta trazaduran marraztuko ditugu orrialde eta irudi bakoitzeko erdimarrak. Horrela, zehatz-mehatz jakingo dugu orrialde eta irudi horiek non kokatu. Halakoetan, hobe dugu
“erregistro-gurutzeak” erabiltzea. Erregistro-gurutzeak (9) erreferentziatzat hartuko ditugu filmak jartzerakoan, eta film bakoitzeko bi gurutze izango ditugu. Gurutze horiei biei esker, kokapen bakarra izango
du film bakoitzak trazaduran.
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Goian adierazitako erregistro-gurutzeak trazadura osatzen duten filmetako bakoitzari dagozkio.
Alabaina, badira inprimaketako erregistro-gurutzeak, inprimatutako orri osoari dagozkionak.
Koloretako lanetan batez ere, zehatz-mehatz kokatu beharko ditugu erregistro-gurutze guztiak.
Gurutzeak fin-finak izango dira, eta horiek lagunduko digute muntaketan egin ditzakegun kalitate-akatsak
gutxitzen. Gogoratu dezagun muntaketa barruko irudi bakar bat txarto jarri baldin badugu, lan osoa errepikatu egin beharko dugula, eta ondo edo txarto dagoen inprimatzean baino ez dugula jakingo.

6.5 Aldaerak
Atal honetan, orain arte aipatu ez ditugun adibide bitxiak ikusiko ditugu. Esate baterako, konbinaketatrazaduran inprimatu beharreko irudien neurriak berdinak ez izatea. Konbinaketa-lana kolore bakarrekoa
bada, inprimaki bakoitzaren ezaugarriak gordeko ditugu, alegia, marjinak, neurriak eta inprimatu ostean
egin beharreko betebeharrak. Bereziki, testu eta irudien kokapenarekin ibiliko gara tentu handiz.
Konbinaketa-lanetan tinta batzuk erabili behar ditugunean, makina-orrian film guztietako erregistrogurutzeak jarri beharko ditugu inprimatze bakoitzean.
Beste adibide bat ikusiko dugu: demagun errepikapen trazaduran eta banan-banan intsolatzen ari
garela. Horretan ere ezaugarri bereziak izango ditugu. Hasteko, argi izan behar dugu zein diren irudien
neurriak eta zenbat irudi sartuko diren esposizio bakoitzean. Trazaduran dauden erregistro gurutzeek
adieraziko digute esposizio bakoitzean filmak nola jarri. Horregatik, erregistro-gurutzeetan zehatzak izatea
garrantzi handikoa da, baita horien kokapena ere.
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Emandako datuekin, txartelen trazadura egingo dugu.

ARTE
TE GRAFIKOAK
AR
ARTE
GRAFIKOAK

Ondo etorri!
etorri!
Ondo
Arte
grafikakotailerrean
tailerrean
Arte grafikoen
laulau
espezialitate
badaukaguz:
espezialitate dauzkagu:
konposaketa,
fotomekanika,
konposaketa, fotomekanika,
inprimatzea eta koadernatzea.
inprimatzea eta koadernatzea.
Liburuak,
aldizkariak eta
Liburuak, aldizkariak eta
bestelako inprimakiak egiten
bestelako
doguz
. inprimakiak egiten
ditugu.

Datuak
9 Koloreak: beltza eta urdina
9 Txartelaren neurriak: DIN A6
9 Makina-paperaren* neurriak: ⅛ 64 x 88 zentimetro
* Makina-papera da makinan inprimatzeko sartuko dugun papera
Makina-paperaren neurriak: ⅛ 64 x 88
Paper-neurri hori ateratzeko, alde luzeena erdibituko dugu behar dugun bestetan.
9 ½ 64 x 88 = 64 x 44
9 ¼ 64 x 88 = ½ 64 x 44 = 32 x 44
9 ⅛ 64 x 88 = ¼ 64 x 44 = ½ 32 x 44 = 32 x 22 zentimetro
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64xx88
88 cm.
cm
64

64 xx 44
44 cm.
cm
64

32 xx 44
32
44 cm
cm.

32 xx 22
22 cm.
cm
32

Zenbat txartel sartuko dira 32 x 22 neurriko paperean?
Ereduaren neurriak 105 x 148 milimetro dira. Hori dela eta, zatiketa egingo dugu: makina-paperaren
neurriak zati ereduaren neurriak. Aukera guztiak hartuko ditugu kontuan, eta hala jakingo dugu zenbat
ale sar ditzakegun posizio bakoitzean.
320 : 148 = 2

sobera 24 milimetro dauzkagu*

220 : 105 = 2

sobera 10 milimetro dauzkagu

Posizio honetan 4 ale (2 x 2) sartuko dira.
320 : 105 = 3

sobera 5 milimetro dauzkagu

220 : 148 = 1

sobera 72 milimetro dauzkagu

Posizio honetan 3 ale (3 x 1) sartuko dira.

*Sobera dauzkagun milimetroak ereduaren eta makina-paperaren arteko marjinetarako gordeko ditugu.
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Lau ale sartzeko posizioa hartuko dugu.
Posizioa eta zenbat ale sartuko ditugun jakinda, trazadura lantzen hasiko gara.
Lehendabizi, erregistro-papera hartuko dugu. Paper horren neurriek paper-makinaren neurriek baino
handiagoak izan behar dute.
Erregistro-paperean makina-paperaren neurriak marraztuko ditugu. Marraztuko dugun lehenengo marra,
azpiko alboarekiko paraleloa, 35 zentimetro gora eroango dugu. Tarte hori matxarden ertzaren neurria
da (makina bakoitzak bere neurria dauka), makinak inprimatuko ez duen zatia, alegia.

3535mm.
mm.
Egindako marra baino beherago beste marra paralelo bat marraztuko dugu. Bost edo hamabost
zentimetrora jar dezakegu, matxarden ertzaren neurria gordetzeko. Gure adibidean, bost milimetrora trazatuko dugu marra, sobera ditugun beste bost milimetroak goiko alderako gordetzeko. Egindako marra paperen
azpiko alboa da, eta horretan oinarriturik, 32 x 22 zentimetroko laukia trazatuko dugu, paperaren zabalean zentratua. Makina-paperaren laukia egina dago.

220
220

320
320

5
5 mm
mm.

35
35 mm.
mm
Ondoren, ereduen laukiak trazatuko ditugu. Lehenengo marratik 105 milimetro gorago paraleloa
jarriko dugu, eta azken horretatik gora, beste paralelo bat, 105 milimetrora. Neurri hori ereduaren zabalera
da. Erregistro-orri erdian marra bertikala marraztuko dugu. Horren ezkerrera eta eskuinera ereduaren
luzera neurtu, 148 milimetro, eta bertan, beste marra bertikal bi egingo ditugu.
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105

220
220

320
320

148
148

5 mm.
mm
5

35
35mm.
mm
Modelo guztiak elkartzen dituen laukiaren eta makina-paperaren laukiaren artean erregistro-gurutzeen,
ebakitze-marraren eta gainontzekoen seinaleak margotuko ditugu.

105

220
220

320
320

148
148

5 mm.
mm
5

35
35mm.
mm
Amaitzeko, eredua kokatzeko muntaketa-seinaleak marraztuko ditugu. Muntaketa honetako filmak
burua buruaren kontra dela jarriko ditugu, eta alde urdin guztiak elkartuko ditugu. Horrela, tinta hobeto
kontrolatuko dugu makinan inprimatzeko orduan.

105
105

220
220

320
320

148
148

5
5 mm
mm.

35
35 mm.
mm
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8

Muntaketa da offset erreprodukzio-prozesuaren lan nagusietariko bat. Dakigun bezala, muntaketan
hainbat film, positibo zein negatibo, oinarri edo euskarri batean jartzen ditugu. Horrela, inprimatzeko orrian
irudiak ondo jarriko ditugu.
Muntatzen hasi baino lehen, hauek egin beharko ditugu: materiala prestatu, trazadura egin eta filmen
irudiak ikertu.
Behar ditugun filmak dauzkagunean, ikusiko dugu kalitate onekoak diren: filmetan dauden akatsak,
esposizioa denboraz laburregia edo luzeegia izan den, garbi dagoen, eta abar.
Hurrengo eginbeharra da erabiliko dugun materiala prestatzea. Garrantzi handikoa da astraloia garbi
edukitzea, itsasgarri barik eta arrakala edo tolestura barik. Muntaketa-mahaia ere garbitu egingo dugu.
Beste elementuetako zein behar dugun ere erabakiko dugu. Hauexek ditugu elementuak:
`

Inprimaketako erregistro-gurutzeak kolore batzuetako lanetan. Muntaketan gurutze bi jarriko
ditugu gutxienez kolore bakoitzeko.

`

Irudi bakoitzeko erregistro-gurutzeak.

Erregistro-gurutzeak.

`

Gris-eskala. Horrek erakutsiko digu irudia plantxara eramatean esposizioa ona izan ote den.
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`

Kontrol-filmak. Film hauetan puntuen loditasuna eta deformazioa aztertuko ditugu, inprimaketaren noranzko batean zein bestean. Erakutsiko digu, halaber, marrak fin-finak diren okertuta
daudenean, ondo erreproduzituko diren... Eta amaitzeko, alde solidoak ere badira, inprimatzeko
erabiltzen dugun kolorearen dentsitatea kontrolatzeko. Ezin ditugu kontrol-filmak jarri inprimatuko
dugun aldean. Aitzitik, makinariak erraz ikusteko moduko leku batean jarriko ditugu.

Hainbat kontrol-pelikula.
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9

9.1 Muntatzen hasi baino lehen
Inprimaketa lau kolorekoa denean eta jatorrizkoa film positiboetan landuta dagoenean, besteak beste,
muntaketa film positiboen bidez egingo dugu.
Muntaketako oinarria edo euskarria gardena izango dugu, garbi eta arrakala barik.
Muntatzen hasi baino lehen, filmetako irudi-aldea opakua eta izpi bakoa dela egiaztatuko dugu. Marra
meheak dauzkaten irudietan, oso marra zehatzak behar ditugunez gero, luparen bidez ikustatuko ditugu.
Filmak behar bezala dauden ere egiaztatuko dugu.
Filmen alde gardenegiak opakuaz ilundu ditzakegu, eta puntu edo marra beltzik egonez gero, hortz
txiki batez karrakatuko dugu.
Film gainjarririk ez izateko, muntatu baino lehen ebaki beharko ditugu.

9.2 Muntatzea
Hasteko, trazadura muntaketa-mahaian itsatsiko dugu, eta horren gainean, astraloia itsatsi, sendo
itsatsi ere.
Erregistro-gurutzeak eta ebakidura-marrak lotuko ditugu lehenik, eta horien ostean, film positiboak.
Erabil ditzakegun itsasgarriak hauexek dira: zinta itsaskor gardena, arin lehortzen den itsasgarri garden
likidoa edo aerosola.
Filmen emultsioak gorantz egon behar du, eta, horregatik, irudia alderantzikatuta ikusiko dugu.
Edozein izkinatako positiboa muntatzen hasiko gara. Hura dagoen lekuko kokatzeko trazaduran oinarrituko gara, erregistro-gurutzeetan, ebakidura-marretan edo testu-laukietan. Orduan, positiboa muntaketaorrira itsatsiko dugu. Horretarako, filmen kanpoaldean zinta itsaskorra jarriko dugu; inoiz ez irudi gainean.
Aerosolak erabiliz gero, lehenengo filmak emultsiorik ez daukan aldean bota, eta gero kontu handiz bere
lekuan itsatsiko dugu.
Hurrengo filma era berean kokatuko dugu, eta horrela, muntaketa osoa amaitu arte. Film bateko alde
gardenen bat gainjarrita egonez gero, alde hori ebaki egin beharko dugu.

9.3 Irudi-errepikapena
Batzuetan, muntaketa berean irudi bera batean baino gehiagotan agertuko da, esaterako, etiketak,
kaxa txikiak, ale askoko liburuxkak eta beste zenbait inprimatzean.
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Irudi-errepikapena berariazko makina baten bidez egin dezakegu, baita eskuz ere. Hau da eskuz
egiteko era:
`

Inprimatu behar dugunaren trazadura osoa prestatuko dugu, eta errepikatu behar ditugun irudietan
erregistro-gurutzeak jarriko ditugu.

`

Muntaketa-orria muntaketa-mahaian ipiniko dugu, trazadura gainean. Trazaduran agertzen diren
erregistro-gurutzeak orrian kopiatuko ditugu.

`

Errepikatu beharreko irudiaren film positiboa lehenengo lekuan jarriko dugu, izkina batean, adibidez.

`

Muntaketa film hori plantxan bakarrik ipiniko dugu, plantxaren eta muntaketa-orriaren arteko
posizioa berriz egin beharko dugula jakitun. Hori zulo, gurutze edo bestelako ikurren bidez egin
dezakegu.

`

Horrela, lehenengo esposizioa egingo dugu. Kopiatzen ari garen filmaren kanpokoa paper opakuarekin ezkutatu beharko dugu, alde hori erabili barik gera dadin.

`

Muntaketa-orria plantxatik kendu, eta filma lehenengo lekutik bigarrenera aldatuko dugu, hasieran
egindako orriaren eta filmaren erregistro-gurutzeek bat egiten dutela egiaztatuta.

`

Bigarren esposizioa egin aurretik, positiboaren kanpokoa ezkutatuko dugu, lehen egin dugun legez,
kanpoko hori erabili gabe gordetzeko.

`

Horrela jarraituko dugu inprimatu behar dugunaren intsolazioa erabat amaitu arte.

Batzuetan, irudia txikia denean eta irudi hori askotan errepikatu behar dugunean, positiboaren hainbat
kopia egin ditzakegu, eta horiek muntatu. Intsolazioa egiteko, muntaketa erabiliko dugu, baina pelikula
bakarrekin baino gutxiagotan.
Esposizio guztiak egin ostean eta egiten gabiltzan filma errebelatu baino lehen, argitan egon ez diren
aldeak prestatuko ditugu. Alde horiek ez dute irudiaren zatirik izango eta, horregatik, argitan egongo dira.
Maskara bat moldatuko dugu, eta, maskara horretan, trazaduran oinarrituz, irudirik edo inprimaketa-seinalerik
izango ez duten aldeak ezkutuan izango ditugu. Filma prest daukagu azken intsolazioa hartzeko.

9.4 Hainbat koloretako lanen muntaketak
Dakigun bezala, hainbat koloretako inprimaketa-lanak oinarrizko lau koloreak gainjarriz egiten ditugu.
Oinarrizko kolore horiek hauexek dira: horia, urdina, magenta (gorria) eta beltza. Originaletik “kolorehautaketa” aterako dugu. Hautaketa egin, eta kolore bakoitzari bere filma egokituko zaio.
Inprimatzean, orri berean lau bider inprimatuko dugu, bakoitzean oinarrizko kolore bat erabiliz. Hori
dela eta, lau plantxa egongo dira, eta horretarako lau muntaketa prestatu beharko ditugu, bakoitza aipatutako kolore batekoa eta trazadura berean oinarritua. Lau muntaketek bat egin behar dute, erregistro
zehatzaz lagunduta.
Lanean hasteko, lehenengo kolorea trazadura gainean muntatuko dugu. Horretan oinarrituta, beste
hirurak muntatuko ditugu, banan-banan. Amaitutakoan, lau muntaketak batera ikertuko ditugu, ondo ote
dauden jakiteko.
Bestalde, ezinbestekoa da kontrol-filma eta gris-eskala jartzea. Hori dela eta, kolore bakoitzeko
muntaketak bere kontrol-filma eta gris-eskala izan behar ditu. Plantxako intsolazioa egiaztatzeko eta
kontrol-filma kolore bakoitzaren inprimaketa ikusteko erabiltzen da gris-eskala.
36

LANBIDE EKIMENA

MUNTAKETA POSITIBOAN:
“ONDO ETORRI” TXARTELAK

10

Muntaketa honetan bi kolore dauzkagu. Horregatik, bi plantxa egin beharko ditugu, baina muntaketa
bakarra. Muntaketa plantxara eroatean, koloreak banandu egingo ditugu: irudi urdina, tinta urdineko
plantxara; eta irudi beltza, tinta beltzeko plantxara.
Muntaketan hauexek itsatsiko ditugu:
9 Irudien filmak
9 Ebakidura-marrak
9 Erregistro-gurutzeak

!irrote odnO

ual naerreliat okakifarg etrA
:zugakuadab etatilaizepse
,acinakemotof ,atekasopnok
.aeztanredaok ate aeztamirpni
ate kairakzidla ,kaurubiL
netige kaikamirpni okaletseb
.zugod

!irrote odnO

ual naerreliat okakifarg etrA
:zugakuadab etatilaizepse
,acinakemotof ,atekasopnok
.aeztanredaok ate aeztamirpni
ate kairakzidla ,kaurubiL
netige kaikamirpni okaletseb
.zugod

KAOKIFARG ETRA

!irrote odnO

KAOKIFARG ETRA

!irrote odnO

ual naerreliat okakifarg etrA
:zugakuadab etatilaizepse
,acinakemotof ,atekasopnok
.aeztanredaok ate aeztamirpni
ate kairakzidla ,kaurubiL
netige kaikamirpni okaletseb
.zugod

KAOKIFARG ETRA

ual naerreliat okakifarg etrA
:zugakuadab etatilaizepse
,acinakemotof ,atekasopnok
.aeztanredaok ate aeztamirpni
ate kairakzidla ,kaurubiL
netige kaikamirpni okaletseb
.zugod

KAOKIFARG ETRA

Aipatutako guztiak emultsioa gorantz dutela jarriko ditugu; horregatik, alderantziz agertuko zaizkigu,
hau da, irudiak eta testuak ispiluaren bidez begiratuko bagenie bezala egongo dira.

Muntaketa, trazadura gainean.

LANBIDE EKIMENA

37

KAOKIFARG ETRA
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.zugod
!irrote odnO

ual naerreliat okakifarg etrA
:zugakuadab etatilaizepse
,acinakemotof ,atekasopnok
.aeztanredaok ate aeztamirpni
ate kairakzidla ,kaurubiL
netige kaikamirpni okaletseb
.zugod
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ual naerreliat okakifarg etrA
:zugakuadab etatilaizepse
,acinakemotof ,atekasopnok
.aeztanredaok ate aeztamirpni
ate kairakzidla ,kaurubiL
netige kaikamirpni okaletseb
.zugod
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Muntaketa, trazadura kendu ostean.

NOLA LORTU ETA ZUZENDU
MUNTAKETA-PROBAK

11

Muntaketak ondo daudela egiaztatzeko, paper azografikoan egingo dugu proba bat.
Zer da probak egiteko paper azografikoa? Paper zuri bat da, eta alde batean argiarekiko sentikorra
den emultsio horia du. Paper hori kontuz erabili behar dugu, eskuez lar ukitu barik, eta argitik babestuta,
beti kutxa opakuetan.
Nola erabili? Argiarekiko sentikorra denez, horretarako egokia den prentsa batean edukiko dugu,
argitan, muntaketarekin batera. Paper azografikoa prentsan ipintzean, alde horia argia piztuko den aldera
jarriko dugu. Alde hori horren kontra, gure muntaketa kokatuko dugu, buelta emanda; paperaren emultsioa muntaketaren irudien emultsioaren kontra, alegia. Makinan, film positiboek gorde ez dituzten aldeak
desagertu egingo dira. Gero, amoniakoa daukan ontzi batean sartuko dugu papera; amoniako-lurrunak
beltzaxka bihurtuko du paperean horiz dagoena. Horrela, egindako lana argi eta garbi ikusiko dugu.
Hori egindakoan, lana inprimatua egongo balitz bezala geratuko da. Orri hori lagungarri izango dugu
muntatzean, neurriak jartzean edota ebakiduretan akatsik egin badugu jakiteko, eta, hala izan bada,
zuzentzeko.
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Muntaketa honen proba egiteko, paper azografikora pasatuko dugu. Horretarako, muntaketaren
irudien emultsioa paperaren emultsioaren kontra jarriko dugu, eta, paperaren alde horia argirantz jarriz,
intsolazioa egingo dugu dagokion prentsan.
Argitan egon den aldea desagertu egingo da, eta filmek gorde dituzten aldeak, aitzitik, horiak izango dira.
Gero, papera amoniakoa daukan ontzian sartuko dugu, han errebelatzeko; amoniako-lurrunek beltzaxka
bihurtuko dituzte paperean horiak diren zatiak. Paperean agertuko dena inprimaketan hainbat koloretan
agertzea gura duguna izango da, baina probetan kolore bakarrean jasoko dugu. Koloreen banaketa
plantxak egitean landuko dugu.

Ondo etorriak!

Arte grafikako tailerrean lau
espezialitate badaukaguz:
konposaketa, fotomekanica,
inprimatze eta koadernatze.
Liburuak, aldizkariak eta
bestelako inpresoak egiten
doguz guztion artean.

ARTE
ARTE GRAFIKOAK

Arte grafikako tailerrean lau
espezialitate badaukaguz:
konposaketa, fotomekanica,
inprimatzea eta koadernatzea.
Liburuak, aldizkariak eta
bestelako inprimakiak egiten
doguz.

ARTE
ARTE GRAFIKOAK

Ondo etorri!

Ondo etorri!

Ondo etorri!

Arte grafikako tailerrean lau
espezialitate badaukaguz:
konposaketa, fotomekanica,
inprimatzea eta koadernatzea.
Liburuak, aldizkariak eta
bestelako inprimakiak egiten
doguz.

AR
ARTE
TE GRAFIKOAK

Arte grafikako tailerrean lau
espezialitate badaukaguz:
konposaketa, fotomekanica,
inprimatzea eta koadernatzea.
Liburuak, aldizkariak eta
bestelako inprimakiak egiten
doguz.

ARTE
ARTE GRAFIKOAK

Datorren irudian ikusiko dugu paper azografikoan agertu beharrekoa:
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LITERATUR
ATALEN
LITERATUR ATALEN
SORTA ALDIZKARIA
SORTA
ALDIZKARIA

Jurgi
eta Kattalin
Kattalin Koaxi
Koaxi
JurgiHaikuen
Haikuen eta
ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

Datuak:
9 Koloreak: beltza eta urre-kolorea
9 Ereduaren neurriak: 9 x 13 zentimetro
9 Makina-paperaren neurriak: ¼ 56 x 88 zentimetro

13.1 Trazadura: “aldizkaria” txartelak
Makina-paperaren neurriak: ¼ 56 x 88 zentimetro
Paper-neurri hori ateratzeko, alde luzeena erdibituko dugu behar bestetan.
9 ½ 56 x 88 = 56 x 44
9 ¼ 56 x 88 = ½ 56 x 44 = 28 x 44 zentimetro
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56 x
x 88
56
88 cm
cm.

56 xx 44
44 cm
cm.
56

28
28xx44
44cm.
cm

Zenbat txartel sartuko dira 28 x 44 neurriko paperean?
Ereduaren neurriak 105 x 148 milimetro dira. Hori dela eta, ondoko zatiketa egingo dugu: makinapaperaren neurriak zati ereduaren neurriak. Aukera guztiak hartuko ditugu kontuan, eta hala jakingo
dugu zenbat ale sar ditzakegun posizio bakoitzean.
440 : 130 = 3

sobera 50 milimetro dauzkagu

280 : 90 = 3

sobera 10 milimetro dauzkagu

Posizio honetan 9 ale (3 x 3) sartuko dira.

440 : 90 = 4

sobera 80 milimetro dauzkagu

280 : 130 = 2

sobera 20 milimetro dauzkagu

Posizio honetan 8 ale (4 x 2) sartuko dira.
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Bederatzi alekoa aukeratuko dugu ariketa egiteko.
Posizioa eta zenbat ale sartuko ditugun jakinda, trazadura lantzen hasiko gara.
Erregistro-paperean lehenengo marra marraztuko dugu; azpiko aldearen paraleloa 35 zentimetro
gora eroango dugu, matxarden ertzaren neurrira, hain zuzen.
Egindako marraren azpian beste marra paralelo bat marraztuko dugu, zortzi milimetrora, eta sobera
ditugun beste bi milimetroak goiko alderako gordeko ditugu. Egindako azken marran oinarriturik, 44 x 28
zentimetroko laukia (makina-paperaren laukia) trazatuko dugu, paperaren zabalean zentratua.
Horren ostean, ereduen laukiak trazatuko ditugu. Lehenengo marratik 90 milimetro gorago lerro
paralelo bat marraztuko dugu; ondoren, bigarrenetik 90 milimetro gorago, beste paralelo bat; eta azken
marratik 90 milimetro gorago, laugarren lerroa marraztuko dugu. Erregistro-orriaren erdian lau marra
bertikal marraztuko ditugu. Distantzia berera egon behar dute, 130 milimetrora. Makina-paperaren
laukiarekin gorde beharreko marjinak, bai ezkerrekoa bai eskuinekoa, 25 milimetrokoak izango dira.
Hurrengo urrats gisa, beti legez, eredu guztiek osatzen duten laukiaren eta makina-paperaren laukiaren tartean erregistro-gurutzeen, ebakitze-marraren eta gainontzekoen seinaleak margotuko ditugu.
Amaitzeko, eredua jartzeko muntaketa-seinaleak marraztuko ditugu. Ariketa honetan, ale guztiak
kokapen berean jarriko ditugu.

25
25

148
148
88

105
105

280

440
440

25
25
35

neurriak
neurriakmilimetrotan
milimetrotan
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13.2 Muntaketa, positiboan: “aldizkaria” txartelak
Dakigun bezala, “Aldizkaria” txartelek bi kolore dituzte. Batzuetan, film bakoitzari kolore bat dagokio.
Egiten ari garen muntaketako filmetan, berriz, irudiak batera datoz. Horregatik, muntaketa berean bi
koloreak sartuko ditugu.
Koloreak plantxara eroatean edo intsolatzean, banandu egingo ditugu. Intsolazioan egiten badugu,
beste muntaketa bat beharko dugu alde batzuk gordetzeko. Hurrengo batean aztertuko dugu muntaketa
hori zelan egin.
Ondoko irudietan, filmen muntaketa nola egin ikusiko dugu:

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

Muntaketa, trazadura gainean.
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NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

Muntaketa, trazadura kendu ostean.

Esan dugun bezala, koloreak banantzeko intsolatzean, bigarren muntaketa egin beharko dugu.
Lehenik eta behin, argi jakin behar dugu bigarren muntaketa horretan zer estali behar dugun. Agertzea
gura duguna gordeko dugu, inprimatzeko irudia hain zuzen. Ariketa honetan, kolore horiaren muntaketa
landuko dugu, eta hauexek dira horretan agertuko direnak: erregistro-gurutzeak, ebakidura-marrak eta
logotipoa. Hori gordeko dugu, beraz.
Bigarren muntaketa egiten hasteko, beste astraloi bat hartuko dugu, eta, zinta itsaskorraz, lehenaren
gainean jarriko dugu. Bestalde, paper laranja (opakua) hartu, eta zatitu egingo dugu. Zatien tamaina
aipatutakoak (erregistro-gurutzeak, ebakidura-marrak eta logotipoa) estaltzeko bestekoa izango da. Paper
laranjaren zatiak astraloi berrian itsatsiko ditugu, eta amaitzeko, bi astraloiak bananduko ditugu.
Ondoko irudietan, bi astraloiak batera eta horia estaltzeko erabiliko duguna nola lotuko diren ikusiko dugu:
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NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

NELATA RUTARETIL
AIRAKZIDLA ATROS

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

ixaoK nilattaK ate neukiaH igruJ

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

KANUDARUDRA

Astraloi biak:

1. muntaketa osoa, itsatsia
2. kolore horiz, gorde nahi duguna, paper opakuaz estalita

Irudiak estaltzeko paper laranjarekin egindako muntaketa.
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13.3 Muntaketa-probak: “aldizkaria” txartelak
Muntatzen amaitu eta gero, paper azografikoaren proba egingo dugu. Horretarako, dakigun bezala,
muntaketaren irudien emultsioa paperaren emultsioaren kontra jarriko dugu, eta prentsan, paperaren
alde horia argirantz dagoela, intsolazioa egingo dugu.
Segidan, amoniakoa daukan ontzian sartuko dugu papera, eta errebelatu arte itxarongo dugu.
Ariketa honetan bi proba egingo ditugu. Lehen proban muntaketa osoa egingo dugu, eta bigarren proban
urre-kolorean agertuko diren irudiena.
Lehenengo proban, muntaketa osoa, paper azografikoarekin batera, intsolatzeko prentsan jarriko
dugu. Intsolazioa egin, eta errebelatzera eroango ditugu. Beste barik, lehen muntaketaren proba amaitutzat
hartuko dugu.
Ondoko irudiak paper azografikoan agertu beharrekoa erakusten digu:

LITERATUR
LITERATURATALEN
ATALEN
SORTA
SORTAALDIZKARIA
ALDIZKARIA

LITERATUR
LITERATUR ATALEN
ATALEN
SORTA
ALDIZKARIA
SORTA ALDIZKARIA

LITERATUR
LITERATUR ATALEN
ATALEN
SORTA
SORTA ALDIZKARIA
ALDIZKARIA

JurgiHaikuen
Haikuen eta
eta Kattalin
Kattalin Koaxi
Jurgi
Koaxi

Jurgi Haikuen
Haikuen eta
Jurgi
etaKattalin
KattalinKoaxi
Koaxi

Jurgi Haikuen
Haikuen eta
eta Kattalin
Jurgi
KattalinKoaxi
Koaxi

ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

LITERATUR
LITERATURATALEN
ATALEN
SORTA
SORTAALDIZKARIA
ALDIZKARIA

LITERATUR
LITERATUR ATALEN
ATALEN
SORTA
ALDIZKARIA
SORTA ALDIZKARIA

LITERATUR
LITERATUR ATALEN
ATALEN
SORTA
SORTA ALDIZKARIA
ALDIZKARIA

JurgiHaikuen
Haikuen eta
eta Kattalin
Kattalin Koaxi
Jurgi
Koaxi

Jurgi Haikuen
Haikuen eta
Jurgi
etaKattalin
KattalinKoaxi
Koaxi

Jurgi Haikuen
Haikuen eta
eta Kattalin
Jurgi
KattalinKoaxi
Koaxi

ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

LITERATUR
LITERATURATALEN
ATALEN
SORTA
SORTAALDIZKARIA
ALDIZKARIA

LITERATUR
LITERATUR ATALEN
ATALEN
SORTA
ALDIZKARIA
SORTA ALDIZKARIA

LITERATUR
LITERATUR ATALEN
ATALEN
SORTA
SORTA ALDIZKARIA
ALDIZKARIA

JurgiHaikuen
Haikuen eta
eta Kattalin
Kattalin Koaxi
Jurgi
Koaxi

Jurgi Haikuen
Haikuen eta
Jurgi
etaKattalin
KattalinKoaxi
Koaxi

Jurgi Haikuen
Haikuen eta
eta Kattalin
Jurgi
KattalinKoaxi
Koaxi

ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

ARDURADUNAK
ARDURADUNAK

Bigarren proban, bi intsolazio egingo ditugu. Lehenean, paper azografikoa, irudiak dituen muntaketarekin batera, prentsara sartu eta intsolatu egingo dugu. Gero, lehenengo muntaketa kendu, eta paper
laranja jarriko dugu, egindako muntaketa paper azografikoarekin batera, bigarren intsolazioa egiteko.
Kontuz ibili behar dugu, muntaketa biak paper azografikoaren gaineko leku berberean jarri beharko ditugulako. Irudi biek bat egin behar dute. Hori lortzeko, paperean zein muntaketako astraloietan seinaleren
bat marraz dezakegu. Beste aukera bat da ahokadura bidez egitea.
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Alabaina, zer lortu dugu bigarren intsolazioan? Gorde ez ditugun aldeak argitan egon dira eta,
dakigun bezala, argitan egotean, desagertu egingo dira. Horrela, urre-koloreko plantxa osatzen duten
irudiak bakarrik izango ditugu.
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HIRUGARREN ARIKETA:
“JAGI GEUGAZ ” ORRIAK

1.
1.
atala
atala

14

2.
2.
atala
atala

Jagi
jagi
geugaz!
geugaz!
Datuak:
9 Kolorea: beltza
9 Modeloaren neurriak: 115 x 170 zentimetro
9 Makina-paperaren neurriak: ¼ 70 x 100 zentimetro
Bi orri inprimatu behar ditugu. Bien aurrealdeak berdinak dira, baina ez atzealdeak.
Aurrealdea eta atzealdea muntaketa berean jarriko ditugu. Kontuan izango dugu filmak nola jartzen
ditugun, inprimatzean orria matxardez zein eskuairaz iraultzeko.
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14.1 Trazadura: “jagi geugaz” orriak
Makina-paperaren neurriak: ¼ 70 x 100 zentimetro.
Paper-neurri hori ateratzeko, alde luzeena erdibituko dugu behar bestetan.
9 ½ 70 x 100 = 70 x 50
9 ¼ 70 x 100 = ½ 70 x 50 = 35 x 50 cm

100 x
70 cm
100
x 70
cm.

70xx 50
50 cm
cm.
70

35 xx 50
50 cm
cm.
35

Zenbat txartel sartuko dira 35 x 50 neurriko paperean?
Ereduaren neurriak 115 x 170 milimetro dira. Hori dela eta, honako zatiketa hau egingo dugu:
makina-paperaren neurriak zati ereduaren neurriak. Aukera guztiak hartuko ditugu kontuan, eta hala
jakingo dugu zenbat ale sar ditzakegun posizio bakoitzean.
500 : 115 = 4

sobera 40 milimetro dauzkagu

350 : 170 = 2

sobera 10 milimetro dauzkagu

Posizio honetan 8 ale (4 x 2) sartuko dira.
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500 : 170 = 2

sobera 160 milimetro dauzkagu

350 : 115 = 3

sobera 5 milimetro dauzkagu

Posizio honetan 6 ale (3 x 2) sartuko dira.

Zortzi ale batzen dituen posizioa hautatuko dugu.
Posizioa eta zenbat ale sartuko ditugun jakinda eta trazadura lantzen hasi baino lehen, matxardez
eta eskuairaz iraultzea zer den azalduko dugu.

Eskuairaz iraultzea
Honelakoetan, orriaren alde bat, aurrealdea esate baterako, trazaduraren ezkerreko aldean jarriko
dugu. Orriaren atzealdea, orduan, eskuinean kokatu beharko dugu. Muntatzean, orriaren alde bien oinaldea,
atzekoarena nahiz aurrekoarena, posizio berean lotuko ditugu, hau da, biak burua matxarden ertzean
dutela edo biak oinaldea matxarden ertzean dutela.
Horrela, muntaketa horretako inprimakia alde batetik inprimatu ostean, ezkerretik eskuinera irauliko
dugu, hots, muntaketaren erdiko marra bertikala izango dugu iraultze-ardatz.
Inprimakia ahoz behera jarri, eta makinan orrien beste aldeak inprimatuko ditugu.

Matxardez iraultzea
Oraingo honetan, orriaren alde bat, demagun aurrealdea dela, trazaduraren beheko aldean ipiniko
dugu. Orriaren atzealdea trazaduraren goialdean jarriko dugu. Muntaketan, orriaren alde biek tarte bera
izango dute trazaduraren erdiko ardatz horizontaletik. Orrialde horiek, gainera, burua buruaren kontra edo
oinaldea oinaldearen kontra dela ipini behar ditugu.
Horrela, eta lehen azaldu dugunaren antzera, muntaketa horri dagokion inprimakia alde batetik inprimatu eta gero, behetik gora irauliko dugu, hau da, muntaketa erdiko marra horizontala izango dugu
iraultze-ardatz.
Orrien inprimatutako aldea behera begira jarri, makinan ostera ere sartu, eta orrien alde biak inprimatuko ditugu.
Aurreko kasu bietan, argi jakin behar dugu “Jagi geugaz” inprimatzeko orria eskuairaz zein matxardez
iraulita ere, iraultze-ardatz bi ditugula. Hori dela eta, muntaketaren ezkerreko eta eskuineko aldeek ezin
dute film bera eduki, ezta goialdeak eta behealdeak ere. Dugun aukera bakarra “ixa” moduko muntaketa
bat egitea da.
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“Ixa” muntaketa egiteko, lanean sartuko ditugun irudi-aleak lauaren multiploak izango dira. Gure
lanean zortzi film erabiliko ditugu. Horietariko lau inprimatzeko orrien aurrealdeko irudiarenak ditugu; beste
bi, lehen ereduaren atzealdeko irudiarenak; eta azken biak, bigarren ereduaren atzealdeko irudiarenak ditugu.
Filmak honela kokatuko ditugu:
Esate baterako, iraultze-ardatz horizontaletik behera, trazaduraren eskuinaldean inprimakiaren aurrealdearen bi film lotuko ditugu, oinaldea matxarden ertzean dutelarik; ezkerraldean, berriz, inprimakiaren
“1” atzealdearen bi film lotuko ditugu, oinaldea matxarden ertzean dutelarik .
Iraultze-ardatz horizontaletik gorako filmen kokapena guztiz bestelakoa izango da. Hasteko, irudiak
oinaldez gora itsatsiko ditugu, behekoak eta goikoak burua buruaren kontra dela egon daitezen. Horrez
gain, ardatz bertikaletik ezkerrerantz, ereduaren aurrealdea jarriko dugu (bi ale) eta eskuinerantz bigarren
ereduaren atzealdeko beste bi aleak.
Hori guztiori hobeto ulertuko dugu trazaduraren eta muntaketaren irudian.

5

1 ATZEALDEA

1 ATZEALDEA

AURREALDEA

AURREALDEA

170

AURREALDEA

AURREALDEA

2 ATZEALDEA

2 ATZEALDEA

350
350

500
500

20

20

5
5

35
35

115
115

neurriak
milimetrotan
neurriak
milimetrotan
Trazadura.
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14.2 Muntaketa positiboan: “jagi geugaz” orriak
Azaldutako guztia erraz ikusiko dugu irudi hauetan:

geugaz!
jagi

geugaz!
jagi

.1
alata

.1
alata

atala
2.

atala
2.

igaj
!zagueg

igaj
!zagueg

Muntaketa trazaduraren gainean.

geugaz!
jagi

geugaz!
jagi

.1
alata

.1
alata

atala
2.

atala
2.

igaj
!zagueg

igaj
!zagueg

Muntaketa trazadura barik.
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14.3 Muntaketa-probak: “jagi geugaz” orriak
Muntaketa amaitu ostean, paper azografikoko proba egingo dugu. Hori dela eta, betiko moduan,
muntaketaren irudien emultsioa paperaren emultsioaren kontra jarriz, paperaren alde horia prentsan
daukagula argirantz begira, intsolazioa egingo dugu.
Jarraian, papera amoniakoa daukan ontzian sartu, eta errebelatu arte itxarongo dugu.
Hona hemen paper azografikoan agertuko dena:

2.
atala

2.
atala
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jagi
geugaz!

jagi
geugaz!

jagi
geugaz!

1.
atala

1.
atala

LAUGARREN ARIKETA:
“JAGI GEUGAZ ”, BI TINTAZ

15

jagi
jagi
geu
geu
gaz!
gaz!
Datuak:
9 Koloreak: beltza eta gorria
9 Ereduaren neurriak: 100 x 160 zentimetro
9 Makina-paperaren neurriak: ½ 50 x 65 zentimetro

15.1 Trazadura: “jagi geugaz”, bi tintaz
Makina-paperaren neurriak: ¼ 50 x 65 zentimetro.
Paper-neurri hori ateratzeko, alde luzeena erdibituko dugu behar bestetan.
½ 50 x 65 = 50 x 32.5 cm
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65
65 xx 50
50 cm
cm

65
50xx32.5
32.5cm
cm
Zenbat txartel sartuko dira 50 x 32.5 cm-ko paperean?
Ereduaren neurriak 100 x 160 milimetro dira. Hori dela eta, ohiko zatiketa egingo dugu: makinapaperaren neurriak zati ereduaren neurriak. Aukera guztiak hartuko ditugu kontuan, eta hala jakingo
dugu zenbat ale sar ditzakegun posizio bakoitzean.
500 : 160 = 3

sobera 20 milimetro dauzkagu

325 : 100 = 3

sobera 25 milimetro dauzkagu

Posizio honetan 9 ale (3 x 3) sartuko dira.

500 : 100 = 4* sobera 100 milimetro dauzkagu
325 : 160 = 2

sobera 5 milimetro dauzkagu

Posizio honetan 8 ale (4 x 2) sartuko dira.

*Ezin ditugu bost lerro jarri, ez genukeelako izango erregistro-gurutzeak eta ebakidura-marrak kokatzeko
besteko marjinarik.
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Bederatzi ale batzen dituen posizioa hautatuko dugu.

100
100

280
280

440
440

160
160

10
10
10
10

10
10
35
35

neurriakmilimetrotan
milimetrotan
neurriak
Trazadura.

15.2 Muntaketa positiboan: “jagi geugaz” bi tintaz
Gure ereduak bi kolore dauzka, bata bestearen gainean. Ezin ditugu koloreak banandu, ez plantxara
eroanda, ez maskaren bitartez estalita. Hori dela eta, muntatzean banandu beharko ditugu, eta horretarako, bi muntaketa egin behar ditugu.
Aurreko hizki gorriak muntaketa batean jarriko ditugu. Muntaketa horretan, erregistro-gurutzeak eta
ebakidura-marrak ere sartu beharko ditugu.
Beste muntaketan, beltzez dauden irudiak kokatuko ditugu. Hauek dira: hizki gorrien azpian daudela
ematen duten letra beltzak, logotipoa, erregistro-gurutzeak eta ebakidura-marrak.
Ariketan zer film erabiliko ditugunirudiak kokatzeko erregistro-gurutzeekin adierazi dugu. Ez dago esan
beharrik kolore gorria zein beltza muntatzean gurutzeak ondo bai ondo egokitu beharko ditugula. Horregatik, kontu handiz kokatu beharko ditugu, eta lupa erabiltzea ezinbestekoa izango dugu.
Dakigun bezala, erregistro-gurutzeak lan guztirako erabiliko dira. Inprimatu ostean, marretatik ebaki
eta desagertu egingo dira. Alabaina, irudiak kokatzeko erregistro-gurutzeak ereduaren barruan daude.
Horregatik, plantxan agertuko dira, eta guk, produktu aproposa erabiliz gero, erraz garbituko ditugu.
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Muntaketak hauexek ditugu:
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Tinta beltzari dagokion muntaketa, trazaduraren gainean.
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Tinta gorriari dagokion muntaketa, trazaduraren gainean.
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Tinta beltzari dagokion muntaketa, trazadura barik.
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Tinta gorriari dagokion muntaketa, trazadura barik.
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15.3 Muntaketa-probak: “jagi geugaz” bi tintaz
Muntaketa amaitu ostean, paper azografikoko proba egingo dugu.
Beti legez, muntaketa bakoitzaren intsolazioa egin dezakegu. Baina irudiak, ebakidura-marrak eta
gurutzeak ondo kokatu ditugula egiaztatzeko, bi muntaketak batu bata bestearen gainean, eta intsolatu
egingo ditugu.
Segidan, amoniakoak papera errebelatu arte itxarongo dugu.
Hona hemen paper azografikoan agertuko dena:
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Ondoko irudian paper inprimatu amaitua dugu. Ikusten dugun bezala, ez da agertzen irudiak kokatzeko erregistro-gurutzerik.
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ORRIALDEAK EZARTZEKO
TRAZADURA

16

Orrialdeak ezartzeko trazadura da muntatzaileak gehiena egiten duen trazadura.
Trazadura hau liburuen edo liburuxken argitaratze-lanetarako erabiltzen dugu. Liburuek eta liburuxkek
hainbat orrialde dauzkate. Orrialde horiek atzealdetik eta aurrealdetik inprimatu behar ditugu, ebaki, eta
liburua edo liburuxka eratzeko modu egokian kokatu.
Liburuaren orrialdeak orri inprimatuan nola kokatu behar ditugun ondo ziurtatzeko, hauxe egingo dugu:
orri inprimatua behar bestetan tolestu, harik eta irakurleak topatu behar dituen ordenan izan arte.
Orri batean sartu behar ditugun liburu-orrialdeak asko direnean, testuaren azpialdeko eta kanpoaldeko marjinen neurriak ondo kalkulatu beharko ditugu. Horrela egiten ez badugu, eta paperaren lodiera
dela eta, orria tolestu ondoren, beharbada, barruko eta kanpoko orrialdeen marjinak ez dira bat etorriko.
Liburuxka tolestuta dagoela, barrualdean geratuko diren orrialdeen marjinak kanpoaldeko orrialdeen
marjinak baino txikitxoagoak izango dira. Marjinei dagozkien neurriak emateko, hau egitea egokia izaten
da: inprimatuko duguna bezalako orri bat hartu, eta behar ditugun tolesturak egingo ditugu. Egindako liburuxka punta batekin zeharkatuko dugu, orrialdeak zenbatu, eta ertzak berdinduko ditugu. Liburuxka zabaltzean, barrualdeko eta kanpoaldeko orrialdeetako marjinen neurri-aldea zenbatekoa den jakingo dugu.
Ezagut ditzagun orrialde-ezarpenetako kasu erabilienak:

16.1 Lau orrialde: 1 – 2 – 3 – 4
Offset makina txikienetan gehiena erabiltzen dugun ezarpena. Ezarpen errazena ere bada.

ebakidura-marra
ebakidura marra

1
3 2
4

tolestura-marra
tolestura marra

matxarden
ertza
matxarden ertza
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16.2 Sei orrialde: triptikoa
Askotan erabiliko dugu liburuxkak inprimatzeko triptikoa. Triptikoak hiru orri ditu, eta bi tolestura.
Ondoko irudian ikusiko dugu inprimatze-era hau. Honetan ere, liburuxkaren atzealdea zein aurrealdea
plantxa bakarraz inprimatuko ditugu.

Ebakidura-marra
tolestura marrak

2

1

4

3

5
6

3

2

4

tolestura-marra
ebakidura marra

1

6

5

matxardenertza
ertz
matxarden

16.3 Zortzi orrialde
Zortzi orrialde sartu behar baditugu, irudian daukagun kokapena izango dugu egokiena.

ebakidura-marra
ebakidura marra

6

2
7

1
3
5

4
8

6

3

4

5

tolestura-marra
tolestura marra

8

1

2

7
matxarden ertza
matxarden
ertza

Orrialdeak handi samarrak direnean eta arestian aipatu bezala sartu ezin ditugunean, bi plantxa
erabili beharko ditugu.
Honetan ez dugu ebakidura-marrarik edukiko. Inprimatzeko orria bi zatian tolestu, eta goialdetik
ebakiko dugu. Horrela, orriak solte geratuko dira.
Ondoko irudiak erakusten digu nola antolatu orrialdeak:
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1

8
6

3

4
2

4

2

1
3
5
7

4

3

tolestura marrak
tolestura-marrak

1

2

matxarden ertza
matxarden
ertza

16.4 Hamabi orrialde
Hamabi orrialde ateratzeko, sei orri alde bietatik inprimatuko ditugu.
Plantxa bakarra erabiltzekotan (orrialdeen tamainak uzten badigu), irudian agertzen zaigun moduan
kokatuko ditugu:

2

3

6

11

10

tolestura-marrak
tolestura marrak

7

9

5

1

8

12

4

ebakidura-marra
ebakidura marra

matxarde ertz
matxarden
ertza

LANBIDE EKIMENA

67

Arte Grafikoetako Inprimaketa

Orrialdeak handiagoak badira eta plantxan sartu ezin baditugu, beste kokapen hau erabiliko dugu:

8

6

12

5

4

tolestura-marrak
tolestura marrak

1
7

11

10

9

3

2

matxardenertzak
ertzak
matxarden

16.5 Hamasei orrialde
Irudi hauetan ikus dezakegu hamasei orri sartzeko antolamendua: lehenengoan, plantxa bakarra behar
badugu erabili beharrekoa; bigarrenean, aldiz, bi plantxarekin erabili behar dena.

9

11

7

6

5

10

12

8

ebakidura
ebakidura-marra
ebakidura marra
marra

1

3

15

14

13
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tolestura marrak
tolestura
marrak
tolestura-marrak

matxarden
matxarden ertza
ertza
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5

12

9

8

4

13

16

1
tolestura-marrak
tolestura
marrak

7

10

11

6

2

15

14

3

matxardenertzak
ertzak
matxarden
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16.6 Hogeita hamabi orrialde

9
25
8

24

13
20
29

5

1

28

32

21

17

12

16

4

Ezinezkotzat jo dugu hogeita hamabi orrialde plantxa bakarrean sartzea. Horregatik, bi plantxatan
banatuko ditugu: plantxa batean, orrialdeen aurrealdeak jarriko ditugu; beste plantxan, berriz, orrialdeen
atzealdeak.

marra
marraguztiak
guztiak
tolestura
marrak
dira
tolestura-marrak
dira

15
31
2

18

11
22
27

3

7

30

26

19

23

14

10

6

matxarden
ertza
matxarden ertza

marra
marraguztiak
guztiak
tolestura
marrak
dira
tolestura-marrak
dira

matxarden
ertza
matxarden ertza
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