
 

 

PRODUKCJA NOŚNIKÓW OPTYCZNYCH 
 

1. Wprowadzenie  
 

Płyta CD nie różni się znacząco wyglądem od Dysku DVD. Większość procesów 
replikacji jest identyczna dla obu nośników, jednak produkcja DVD wnosi sporo różnic 
technologicznych, zaostrzone zostały tolerancje parametrów: 

- CD – pojedynczy dysk wykonany z poliwęglanu, pokryty refleksyjną 
warstwą aluminium, lakierem zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
danych 

- DVD – dwa krążki wykonane z poliwęglanu metalizowane (nie zawsze 
aluminium) sklejone ze sobą. Rozmiar pitów na DVD jest dwukrotnie 
mniejszy niż na CD. 

 
 

 
 

rys. 1 Odczyt danych z płyty CD 

 
 

rys. 2 Odczyt danych z płyty DVD 
 
 
Format Pojemność Opis 

CD 0.7 Pojedyncza warstwa, jedna strona, odczyt z jednej strony 
DVD – 5  4.7 Pojedyncza warstwa, jedna strona, odczyt z jednej strony 
DVD – 10  9.4 Pojedyncza warstwa, dwie strony, odczyt z obu stron 
DVD – 9 8.5 Podwójna warstwa, jedna strona, odczyt z jednej strony (dual layer) 

 
Tab 1 Opis podstawowych parametrów popularnych nośników 

 
Na produkcje nośników optycznych składają się etapy: 

- Przygotowanie „glasu” (ang. glass –szkło) – potrzebnego do przygotowania 
matrycy (ang. stamper) 

- Replikacja – wytwarzanie nośników optycznych z przygotowanej matrycy 
łącznie z metalizacją i lakierowaniem 

- Malowanie – nanoszenie na dysk oprawy graficznej w celu nadania mu 
indywidualnego wyglądu 

- Konfekcjonowanie – zapakowanie dysków pudełek, kopert lub innych 
opakowań zgodnie z wymaganiami klienta. 

 
 

 
2. Mastering 

 
To etap wymagający największej dbałości o czystość. Najmniejsze zanieczyszczenie 

prowadzi do zniszczenia matrycy. Praca rozpoczyna się od przygotowania glasu. 
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Rys 3. Proces tworzenia matrycy 
 

  
Glas to wypolerowany, szklany krążek, na który zostaje naniesiona warstwa polimeru 

pochłaniająca bardzo dobrze promieniowanie o określonej długości fali. Po wprowadzeniu 
danych źródłowych do komputera promień lasera o odpowiednio dobranej dla polimeru 
długości fali rozpoczyna wypalanie glasu. 
 

 

Glas – Specjalnie 
przygotowany szklany 
krążek z powierzchnią 
polerowaną do 
wysokiej gładkości. Od 
jakości jego 
powierzchni oraz 
grubości warstwy 
polimeru zależą 
parametry matrycy. 
Grubość polimeru 
kontroluje się mierząc, 
w jakim stopniu 
przepuszcza światło. 

 
Rys 4. Glas pokryty cienką warstwą polimeru 

 
 Promień lasera „wypala otwory” w warstwie polimeru. Miejsca te są zaczątkiem pitów na 

powierzchni przyszłej płyty rys 5. Wymiary pitów to szerokość: 0.6 µm, wysokość 11 µm, 
odległość między sąsiednimi ścieżkami 1.6µm. Promień lasera wypala także label płyty (z 
ang. Label – etykieta), czyli obszar matrycy tuż przed początkiem danych. Na tym obszarze 
znajduje się najczęściej kod kreskowy identyfikujący materiał znajdujący się na niej, nazwa 
producenta dysku, krótki opis zawartości. Wypalona powierzchnia polimeru jest pokrywana 
warstwą niklu o grubości około 30 nm. 

 



 

 

 
 

Rys 5. Przekrój glasu bez i z metalizacją 
 

 

Glas z wypaloną 
powierzchnią polimeru 
umieszcza się w komorze 
metalizera i wytwarza się 
wysoką próżnię. Pod 
wpływem przepływającego 
prądu niewielka ilość 
niemal czystego niklu 
„paruje” pokrywając 
powierzchnię polimeru 
cienką warstwą metalu. Na 
zdjęciu widoczny jest 
obszar danych 
rozpraszający światło w 
odróżnieniu do pozostałej 
lustrzanej powierzchni. 

 
Rys 6. Glas z wypalonymi danymi i warstwą metalizacji 

 
Metalizacja na powierzchni glasu zapewnia przewodnictwo prądu elektrycznego w 

procesie elektroformingu. Zanurza się go w roztworze soli niklu i pod wpływem 
przepływającego prądu w procesie elektrolizy zaczyna „rosnąć” matryca (stamper). Czas tej 
operacji to niewiele ponad godzina. Grubość matrycy nie przekracza 0,3mm. 
 

 

Proces produkcji matrycy 
przebiega pod nadzorem 
komputera sterującego 
procesem, w komorach 
elektroformingu. W nich 
rozpuszcza się nikiel. 
Powstałe sole niklu ulegają 
rozbiciu na jony. 
Przepływający prąd 
wywołuje proces 
elektrolizy i na powierzchni 
glasu zaczyna rosnąć 
matryca. Najmniejsze 
zanieczyszczenie lub 
zakłócenie procesu 
prowadzi do zniszczenia 
matrycy. 

 
Rys 7. Komory elektroformingu 



 

 

 
 

Rys 8. Odklejanie matrycy od glasu 
 
 

 

Po zakończeniu 
elektoformingu matrycę 
wycina się. Rozmiary 
sztanc, którymi wycina 
się otwory matrycy zależą 
od form stosowanych we 
wtryskarkach. 
Centryczność otworów 
ustawia się na podstawie 
optycznych pomiarów 
zapisanych danych. 
Wyciętą matrycę zalewa 
się lakierem ochronnym i 
po osuszeniu przekazuje 
do testów. 

 
Rys. 9 Matryca przed wycięciem 

 
Jeżeli potrzebnych jest więcej matryc stosuje się tzw. proces rodzinny. Pierwsza matryca 

nazywana jest ojcem służy do stworzenia kolejnej zwanej matką (rys 10a). Rozdzielenie obu 
warstw niklu umożliwia fakt, że w momencie rozpoczęcia elektrolizy na powierzchni ojca 
powstaje warstwa tlenków zapobiegających „sklejeniu” obu części. 

 
 

 
 

Rys 10a. 
 

Analogicznie przebiega produkcja syna, będącego dokładną kopią ojca (rys 10b). 
 

 
 



 

 

Rys 10b. 
 
 
 

 
 

Rys 11. Gotowa matryca 
 
 

Dzięki procesowi rodzinnemu z jednego glasu można wytworzyć wiele matryc. Każda z 
nich jest sprawdzany wizualnie. Centrycznie wycina się otwory wewnętrzny i zewnętrzny 
oraz bada powierzchnie na specjalistycznym napędzie pomiarowym. Praktycznie otrzymuje 
się średnio do ośmiu matryc, gdyż część z nich ma wady dyskwalifikujące je, a powierzchnia 
polimeru na glasie, powierzchnia „ojca” i „matki” zużywają się. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

3. Replikacja 
 

Gotowa matryca jest zakładana na formy wtryskarki i od tego momentu można rozpocząć 
powielanie nośników optycznych. Produkcja płyt CD wymaga rygorystycznego utrzymania 

czystości i wartości parametrów procesu w 
określonych granicach. 
Zanim wysokiej czystości granulat 
poliwęglanu zostanie przetransportowany 
do wtryskarki jest podgrzewany do 
temperatury ok. 110°C. Ma to na celu 
osuszenie tworzywa, aby uniknąć wad 
wtrysku w dalszym etapie produkcji. 
Tworzywo jest automatycznie zasysane do 
„działa” wtryskarki, gdzie następuje dalsze 
podgrzanie (do 330°C) i uplastycznienie 
materiału przed wtłoczeniem między formy. 
Na jednej z form jest założona matryca, 
druga jest idealnie gładka. Mimo że wnętrze 
zamkniętych form odpowiada wymiarom 
płyty, samo wtłoczenie tworzywa nie 
wystarczy do wyprodukowania płyty. W 
momencie, kiedy tworzywo wypełnia formy 
następuje ściśnięcie form (siła ścisku form 
osiąga 500kN) i odciśnięcie stampera na 
powierzchni wytwarzanej płyty. Przed 
otwarciem form jest wycinany wewnętrzny 
otwór płyty wraz z pozostałą po wtrysku 

wlewką. 
          Rys 12 Granulat polikarbonatu  

   przygotowany do produkcji 
 
Obie formy mają stale kontrolowaną i utrzymywaną temperaturę. W chwili przenoszenia 

płyty na linię ma ona ok. 100°C i transportowana na linii schładza się o ok. 20°. Temperatury 
i czas studzenia tworzywa mają znaczący wpływ na część parametrów płyty i są 
indywidualnie dobierane dla każdej matrycy na podstawie prowadzonych przez operatora 
produkcji testów (w zależności od wtryskarki temperatury form są utrzymywane na poziomie 
50°C, czas studzenia 2s). 
 



 

 

 

Płyta jest wyjmowana z 
form poprzez ramię 
manipulatora. Płyta jest już 
oddzielona od pozostałości 
po wtrysku zwanej wlewką. 
Na zdjęciu, na lewej formie 
widoczna jest matryca i 
centralnie umieszczone 
narzędzia do wycinania 
wlewki oraz wybicia i 
odklejenia płyty od 
matrycy. Czas otwarcia, 
odebrania dysku i 
ponownego zamknięcia 
form jest liczony w 
dziesiętnych częściach 
sekundy. 
 

Rys 13.Wytłoczona czysta płyta między formami wtryskarki 
 
 

 

Drugi manipulator 
wtryskarki układa 
przeźroczystą płytę na linie, 
dokładniej: na element 
zwany konwojem. Gorący 
dysk schładzany się od 
temperatury około 100°C o 
20°C. Konwój transportuje 
płyty do kolejnych 
stanowisk obróbki dysków 
(metalizacja, lakierowanie 
inspekcja). 

 
Rys 14. Transport płyt na konwój linii 

 
Przeźroczysta płyta nie stanowi dla promienia lasera istotnej przeszkody i byłaby 

niewidoczna w napędzie CD. Kolejnym etapem wytwarzania jest naniesienie warstwy 
refleksyjnej. Konwój transportuje czyste płyty do komory metalizera. Komora metalizera jest 
szybko opróżniana z powietrza. Jednocześnie podawany jest w niewielkich ilościach argon 
(gaz obojętny chemicznie nie będzie powodował powstawania tlenków glinu); ponieważ 
trudno jest utrzymać wysoką próżnię w metalizerze, pozostałości powietrza zastępuje się 
gazem szlachetnym. Po podaniu napięcia 500V przy natężeniu prądu o 20A z umieszczonego 
wewnątrz metalizera krążka aluminium płynie fala jonów glinu i osadza się na powierzchni 
dysku. Warstwa ta ma grubość od 55 do 65nm. 

 



 

 

 

Handling – element linii 
CD transportujący płyty z 
konwoju przez stanowiska 
(od lewej): metalizera, 
stanowisko lakierowania, 
suszenia pod lampą UV, 
skanera, bufor wyjściowy. 
Najnowsze linie produkują 
płyty w cyklu krótszym od 
3 sekund. Konwój i 
handling są umieszczone w 
„clean room” – części 
maszyny o wysokiej 
czystości. Jest tu ciągle 
kontrolowana temperatura, 
a powietrze jest filtrowane 
z kurzu. 

 
Rys 15. Handling 

 
 Płyta z napyloną warstwą metalu nadaje się do odczytu, lecz brakuje jej ochrony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Do ochrony przed uszkodzeniami służy warstwa lakieru 
wysuszonego i utwardzonego promieniami lampy UV (Rys 16). 
 

 
 

Rys 16. Lakierowanie płyty. a) igła rozprowadza równomiernie lakier po wewnętrznym promieniu lakierowania, 
b), c), d) rozpędzanie i rozprowadzanie lakieru na powierzchni płyty 

 
 

Powierzchnia każdego dysku jest sprawdzona przed opuszczeniem linii produkcyjne 
skanerem. Odrzucane są płyty posiadające uszkodzenia mechaniczne, wady wtrysku lub brak 
metalizacji. Skaner na każdej linii pracuje z zachowaniem ogólnie przyjętych norm Philipsa 
dotyczących parametrów dysków CD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Malowanie 
 

Widok drukarki – podawanie 
i odbiór płyt. W głębi 
szpindle z czystymi płytami, 
z przodu płyty pomalowane. 
Ramiona manipulatora 
zasysają i obracając się 
transportują dyski na 
obrotowy stół. Płyta 
wykonując kilka obrotów 
naprzemiennie jest malowana 
i suszona pod lampą UV (w 
zależności od ilości kolorów). 
Ostatecznie płyty trafiają do 
bufora wyjściowego. Średnia 
wydajność urządzenia to ok. 
75 płyt/minutę. 

 
Rys 17 Bufor wejściowy i wyjściowy drukarki 

 
 

Stanowisko malowania w 
trakcie pracy. Na zdjęciu 
widoczny jest uchwyt z 
naświetloną siatką. Kiedy 
pod stanowiskiem pojawia 
się płyta gumowy rakiel 
dociska siatkę i przeciska 
przez mikrootworki drobinki 
farby. Po obu stronach 
widoczne są stanowiska 
suszenia płyt. Przesłona 
otwiera się wystawiając płytę 
na działanie lampy. W trakcie 
malowania płyta wykonuje 
na stole drukarki dwa obroty. 

 
Rys 18. Stanowisko malowania płyty 

 
Płyty maluje stosując technikę sitodruku lub offsetu. Proces przygotowania do malowania 

nie odbiega od powszechnie stosowanych (przygotowanie klisz, naświetlanie siatek). 
Najprostszy nadruk to jeden kolor na powierzchni płyty. Dla zdjęciowej jakości nadruku 
stosuje się 5 kolorów – CMYK – baza (biały), cyan, magenta, yellow, black. Dla wysokiej 
klasy drukarki nie stanowi problemu skanowanie powierzchni płyty w celu eliminacji bubli 
(scrap) oraz odczytywanie kodu kreskowego znajdującego się na labelu płyty celem 
wykluczenia pomyłek. 



 

 

Szpindle z dyskami po przeliczeniu są transportowane do magazynu, gdzie w zależności 
od wymagań klienta zostaną odpowiednio zapakowane. 
 

 
 

Rys 19. Pomalowane płyty przed konfekcjonowaniem 
 
 

5. Pakowanie 
 

Pakując dyski łączy się ze sobą rozmaite rodzaje opakowań z rozmaitymi drukowanymi 
dodatkami: 

- Case – typowe pudełko na płyty CD najczęściej przeźroczyste z trayem oraz 
miejscem na inlay (okładka) i booklet („książeczka”) 

- Slimline Case – cienka wersja case. Moze zawierać inlay 
- Amaray Case – początkowo używana dla DVD Video, obecnie stosuje się ją 

dla gier CD – ROM i innych formatów 
- Card wallets, sleevs i wiele innych elementów (drukowane wkładki, 

reklamówki, okładki) 
 
Linia pakująca foliuje produkt finalny, umieszcza na nim naklejki (sticker) lub hologramy. 



 

 

 
 

Rys 20. Urządzenie foliujące płyty 
 
 

6. Kontrola jakości dysków optycznych 
 

 
 

Rys 21. Napęd testera matryc i\lub płyt 
 

Płyty CD są testowane począwszy od matrycy. Do dalszej produkcji są przekazywane 
tylko stampery o najwyższej jakości. Sprawdza się wizualnie powierzchnie, ale najgorsze jest 
to, czego nie widać. Dlatego na specjalizowanych przyrządach pomiarowych dokonuje się 
pomiaru parametrów mechanicznych, optycznych i elektrycznych sygnału odczytu danych. 
 



 

 

 
 

Rys 22. okno programu testującego 
 
 
Błąd Opis 

Elektryczne i optyczne własności mierzone  

Reflectivity Stopień przepuszczalności światła przez powłokę metaliczną płyty. 
Zależy od grubości metalizacji. Im grubsza tym lepiej. 

Asymmetry (SYM) Wartość tego parametru obrazuje jakość odwzorowania pitów. 
Push Pull (PP) Miara łatwości, z jaką napęd zapewnia pozostawanie na ścieżce 

plamki śledzącej (układ śledzenia ścieżki). 
Bler Stopa błędów w jednej ramce odczytu. 
E32 Błędy niekorygowalne. Płyty z tym błędem nie będą działały 

poprawnie. 
Mechaniczne własności mierzone 

Radial Noise (RN) Szum promieniowy. Występuje, gdy są uszkodzone ścieżki. Duże 
wartości RN powodują przeskakiwanie plamki odczytu między 
ścieżkami. 

Eccentricity (ECC) Określa dokładność, z jaką został wycięty wewnętrzny otwór matrycy, 
mimośrodowość. 

Track Pitch (TRP) Określa odległość między dwoma sąsiednimi ścieżkami (1,5 ÷ 1,7µm) 
Scan Velocity (SVY) Prędkość odczytywania. Jest to średnia prędkość, z jaką pity 

przechodzą przed plamką odczytu. Wartość SVY to 1,2 ÷ 1,4m/s 
Dishing Mierzy zwichrowanie dysku 
BLI (Begin lead in) określa promień, od którego rozpoczynają się 

informacje o płycie 
BPL (Begin program lenght) określa promień, od którego rozpoczyna się 

program 
BLO (Begin lead out) określa promień, na którym kończy się zapis na płycie 
 

Tab 2 przegląd wybranych parametrów płyt 
 



 

 

Współczesne napędy korygują większość odchyłek w/w parametrów. Korzystają przy tym 
z danych naprawczych zawartych dodatkowo na każdej płycie. Powoduje to zmniejszenie 
prędkości odczytu. Podobnie parametry odbiegające od norm spowalniają tempo odczytu 
danych. Jeśli dekodery odtwarzacza nie byłyby w stanie odtworzyć uszkodzonych danych 
tester wyświetla błąd oznaczony jako E32. Oznacza on brak możliwości odtworzenia udanych 
z uszkodzonych bitów i uszkodzone dane na płycie. 

W przypadku płyt audio kryteria są ostrzejsze gdyż zmniejszenie prędkości odczytu 
danych spowoduje problemy z odtwarzaniem i słuchaniem muzyki. 
 
 
 
Źródło: 
- materiały firmy Datarius Technologies GMBH, Austria (testery płyt) 
- „Przegląd techniki, radio i telewizja”, zeszyt nr 92 
- Dokumentacje techniczne urządzeń firm: Singulus-Emould, Toolex-Alpha 


