Adam Kielbasa-Schoeni, CH
Rein Bakhuizen van den Brink, NL

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku.
(I) – Zestawy form drukowych (2).
Artykuł ten w wersji pierwotnej został ogłoszony na XIV Konferencji PAF w Ciechocinku
30.04.2007. Poniższy tekst we wtórnej wersji został rozbudowany i poszerzony o nowe materiały i
aspekty wynikające z najnowszych badań przeprowadzonych w okresie lipiec - wrzesień 2007 r.

10 gr
1111 okres 1. Drukowano: 03-06 i 12.9602.97. opis jw.
2222 okres 2. Drukowano: 02-07.97.
Opis jw. Grubszy raster dla barwy
czarnej.
Nad polami 8/9. ozn. literowe poszczególnych form barw: „kr”, „ze”,
„mi”, „an” (krzemian). Dolny margines opis jw.
2223 okres 2. Drukowano 01-07.98. Opis
jw. Drobniejszy raster dla barwy
czarnej (ilustracje obok ).

2222

2223

3334 okres 6a. Drukowano od 07.99 r., opis jw.

3334.
4445 okres 6b. Drukowano 01-05.2000.
Opis jw. Z prawej strony pismem lustrzanym nad 6/7. polem nazwa
znaku zodiaku „ryby” w barwie c.nie-

4445.

bieskiej oraz „kr”, „ze”, a nad 8/9.
polem prawo czytelnie „mi”, „an”.
Dolny margines opis jw.

4456 okres 6b. Drukowano 05-06.2000.
Opis jw. Z prawej strony pismem lustrzanym: nad 6/7. polem nazwa
znaku zodiaku „ryby” wykonana po-

dwójnym drukiem w barwach c.niebieskiej i czarnej oraz „kr”, „ze”, a
nad 8. polem „mi”, „an”. Dolny margines opis jw.

4456.

20 gr
1111 okres 1. Drukowano: 03-06 i 0812.96; opis jw.
2222 okres 2. Drukowano: 12.96-07.97;
Opis jw. Grubszy raster dla barwy
czarnej

3322

3323

Na dolnym marginesie testowe pola
kontrolne z pełnym nasyceniem poszczególnych barw (brak czarnego i
żółtego) do kontroli prawidłowości
przebiegu drukowania

3322 okres 3. Drukowano 08-12.1997.
Grubszy raster dla barwy czarnej.

Nad 10. polem pismem lustrzanym w
barwie c.brązowej „2 kpl”.

3323 okres 3. Drukowano 01-07.1998.
Drobny raster dla barwy czarnej.
Nad 10. polem pismem lustrzanym
„2 kpl” wykonany drukiem podwójnym w barwie c.brązowej i czarnej.
Pozostałe cechy jak w zestawie
3322.

Rodzaje rastra - gruby / drobny - można łatwo ustalić licząc punkty na wcześniej wybranym odcinku. Np. na nasz odcinek wybraliśmy szer. litery „Y” w słowie BYK. I tak
raster gruby posiada 8-9 punktów na wybranym odcinku (ryc. A), raster drobny 13
(ryc. B).
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3323.
4434 okres 6a. Drukowano 05-07.1999 r.
Opis jw. Z prawej strony nad 8. polem ozn. literowe poszczególnych

form barw: „kr”, „ze”, „mi”, „an” (krzemian).

4434.
5545

okres 6b. Drukowano od 01-08.2000
r. Po prawej stronie górnego marginesu wykonane pismem lustrzanym:
nad 6. polem czarna nazwa znaku
zodiaku „byk”, nad 7. polem

skrót literowy do ozn. formy drukowej „an”. Nad 8. polem prawo czytelnie skróty literowe do ozn. poszczególnych form drukowych: kr”,
„ze”, „mi”. Dolny margines opis jw.

Znaki autotronu znajdujące się na arkuszach
znaczków o nominale 20 gr wykonane zestawami 2222 - 3323 są mniejsze (a) - 8.5 x

6.0 mm od tych wykonanych zestawami
4434 - 5545 (b) - 9.9 x 6.0 mm.

5545.

Bezpośrednie porównanie lewych stron górnego marginesu (pola 1.- 2.)

3322-3323

4434-5545

Dalsze różnice pomiędzy
poszczególnymi zestawami walców.

Bezpośrednie porównanie prawych stron górnego marginesu (pola 6.-9.)

4434

5545

25 gr
1111 okres 1. Drukowano: 03-06 i 08.96-03.97; opis jw.
2222 okres 3. Drukowano: 02-07.1997 r.
Opis jw. Prawa strona bez oznaczeń
literowych.

2222.

3333

okres 6a. Drukowano: 07.1999 r.

Na dolnym marginesie testowe pola
kontrolne z pełnym nasyceniem poszczególnych barw do kontroli prawidłowości przebiegu drukowania

Opis jw. Na górnym marginesie arkusza z prawej strony nad polami 8/9.
ozn. literowe poszczególnych form
barw: „kr”, „ze”, „mi”, „an” (krzemian).
nasyceniem farby dla każdej barwy,
Na dolnym marginesie skala do po-

miarów spektrofotometrycznych, z
pełnym nasyceniem farby dla każdej
barwy. Występuje czterokrotnie pod
polami: 91-92., 93-94, 97-98. i 99100.

3333.
Znak autotronu znajdujący się na arkuszach
znaczków o nominale 25 gr wykonany zestawem 2222 jest mniejszy (a) - 9.2 x 6.0
mm od wykonanego zestawem 3333 (b) 9.9 x 6.0 mm.
4444
r.

okres 6b. Drukowano: od 07.1999
Z prawej strony pismem lustrzanym:
nad 6. polem skrót nazwy znaku zodiaku „bliz” wykonany podwójnym
drukiem w barwach zasadniczej ciemnej i czarnej, nad polami 7/8. skróty
literowe do ozn. poszczególnych
form drukowych: kr”, „ze”, „mi”, „an”.
Na dolnym marginesie skala do pomiarów spektrofotometrycznych, z
pełnym nasyceniem farby dla każdej
barwy, przy czym piąte i szóste pola
są niepokryte farbą. Występuje czterokrotnie pod polami: 91-92., 93-94,
97-98. i 99-100.

Różnice dolnych marginesów w zestawach 3333 i 4444

3333.

4444.

30 gr

1111 okres 1. Drukowano: 03-06 i 08.9602.1997 r., opis jw.

2222 okres 2. Drukowano: 02-07.1997 r.,
01-07.1998; opis jw.

3333 okres 6b. Drukowano od 01.2000 r.
Z prawej strony pismem lustrzanym:
nad 6. polem skrót nazwy znaku zodiaku „rak” wykonany podwójnym
drukiem w barwach c.zielonej i czarnej, nad polami 7/8. skróty literowe
do ozn poszczególnych form drukowych: kr”, „ze”, „mi”, „an”. Dolny margines wg opisu jw.

3333.
40 gr
1111 okres 1. Drukowano: 03-06 i 08.9602.1997 r., opis jw.
2222 okres 2. Drukowano 12.96-02.97 i
01-07.98 r. Opis jw. Grubszy raster
dla barwy czarnej.
3333 okres 6a. Drukowano 05-07.1999 r.,
Opis jw. Drobny raster dla barwy

czarnej. Na dolnym marginesie skala
do
pomiarów
spektrofotometrycznych, z pełnym nasyceniem farby
dla każdej barwy, przy czym piąte i
szóste pola są niepokryte farbą. Występuje czterokrotnie pod polami: 9192., 93-94, 97-98. i 99-100.

3333.
50 gr
1111 okres 1. Drukowano: 03-06.96 i
02-03.1997 r., opis jw.
2222 okres 2. Drukowano: 02.97 i 06.98;
opis jw. Drobniejszy raster dla barwy czarnej.
55 gr
1111 okres 1. Drukowano: 03-06. i 0810.96; opis jw.
2222 okres 2. Drukowano: 12.96-03.97;
opis jw. Grubszy raster dla barwy
czarnej.

70 gr
1111 okres 1. Drukowano: 03-06; 08.96;
05.1997 r., opis jw.
2222 okres 2. Drukowano: 08-12.1997 –
02.1997 r. Opis jw. Po prawej stronie górnego marginesu nad 9. polem ozn. cyfrowe „1.2.”, nad 10. polem napis „baran 1 kpl” wykonany
pismem lustrzanym. Nad 5/6. polem
brak krzyżyka markacyjnego ()
3333 okres 2. Drukowano: 04-05.1998 r.,
Opis jw. Po prawej stronie górnego
marginesu pismem lustrzanym: nad
7. polem ozn. cyfrowe 4, 2, 3, 1,
nad 10. polem napis „baran 1 kpl”, a
nad 9. polem prawo czytelnie „1.2.”.

2222.

3333.
1 zł
1111 okres 1. Drukowano: 03-06;
09-12.96 r., opis jw.
2222 okres 2. Drukowano: 02-06; 08-09.
1997; 02-07.1998 r., opis jw.
2 zł
1111 okres 1. Drukowano: 03-06;

08-12.1996 r., opis jw.
2222 okres 2. Drukowano: 02-07.1997;
01-08.1998 r., opis jw.
3332 okres 4. Drukowano: 03.1999 r.
Opis jw. W dolnej części lewego
marginesu znajdują się 3 paski
kontrolne rastra. 4 skala przeznaczona dla barwy czarnej jest pusta
(). Na dolnym marginesie skala do

3332.

4443*

pomiarów spektrofotometrycznych,
z pełnym nasyceniem farby dla każdej barwy, przy czym 4 skala przeznaczona dla barwy czarnej

4443* okres 6b. Drukowano: 01-08.2000 r.
Opis jw. W dolnej części lewego
marginesu znajdują się 4 paski kontrolne rastra - wraz z barwą czarną.
Na dolnym marginesie skala do pomiarów spektrofotometrycznych, z
pełnym nasyceniem farby dla każdej
barwy - wraz z barwą czarną ().

jest pusta. Występuje czterokrotnie
pod polami: 91-92., 93-94, 97-98. i
99-100.
*) arkusz bez górnego marginesu. Jednoznaczne
ustalenie niemożliwe.

5 zł
1111 okres 1. Drukowano: 03-06.1996 r.,
opis jw.
2222 okres 2. Drukowano: 02-07.1997 r.,
opis jw.
3333 okres 6b. Drukowano: od 2000 r.
Na górnym marginesie z prawej
strony pismem lustrzanym: nad 6.
polem skrót nazwy znaku zodiaku
„kozior” wykonany podwójnym drukiem w barwach c.czerwonobrązowej i czarnej. Na dolnym marginesie
skala do pomiarów spektrofotometrycznych, z pełnym nasyceniem
farby dla każdej barwy, przy
czym

3333*.
dwie skale są puste. Występuje czterokrotnie pod polami: 91-92., 93-94, 97-98. i 99100.

Tabela 1. Wykaz opisanych zestawów tworzących formy drukowe (F).
używany
w okresie

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw 3

Zestaw 4

Zestaw 5

Zestaw 6a

Zestaw 6b

03.96 - 07.97

12.96 - 07.98

08.97 - 07.98

od 03.99 -

od 07.99 -

od 07.99 -

od 01.2000

1111 (FI)
5 gr

-

2222 (FII)

1111 (FI)

10 gr
używany
w okresie

-

50 gr
55 gr
70 gr
1 zł

-

-

-

3333 (FIII)

-

-

-

-

-

4444 (FIV)

3334 (FIV)

-

4445 (FV)
4456 (FVI)

Zestaw 4

Zestaw 5

Zestaw 6a

Zestaw 6b

03.96 - 07.97

12.96 - 07.98

08.97 - 07.98

od 03.99 -

od 07.99 -

od 07.99 -

od 01.2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2222 (FII)

-

-

-

-

-

2222 (FII)

-

-

-

-

-

2222 (FII)
3333 (FIII)

-

-

-

-

-

2222 (FII)

-

-

-

-

-

2222 (FII)

-

-

-

-

2222 (FII)

2222 (FII)

1111 (FI)

-

1111 (FI)

-

1111 (FI)

1111 (FI)

3322 (FIII)
3323 (FIV)

2222 (FII)

-

-

-

Zestaw 3

1111 (FI)
40 gr

-

Zestaw 2

1111 (FI)
30 gr

-

Zestaw 1

1111 (FI)
25 gr

2222 (FII)
2223 (FIII)

1111 (FI)
20 gr

-

-

4434 (FV)

-

-

5545 (FVI)

3333 (FIII)

-

-

4444 (FIV)

3333 (FIII)

3333 (FIII)

1111 (FI)
2 zł

-

2222 (FII)

1111 (FI)

5 zł

-

-

2222 (FII)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3332 (FIII)

?

4443* (FIV)*

3333 (FIII)

*) dysponowaliśmy arkuszami bez górnego marginesu, jednoznaczne ustalenie niemożliwe.
?) nie wykluczamy istnienie ark. wykonanych w danym okresie.
c.d.n.

