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Finisarea produselor
tipografice

Produse ºi elemente de finisare
Dintre cel mai des folosite

produse ce se realizeazã în atelierul
de legãtorie menþionãm: cãrþi broºate
ºi legate, reviste, buletine, prospecte.

Cartea broºatã este o lucrare
formatã dintr-unul sau mai multe
fascicule, coli tipãrite ºi fãlþuite,
fixate între ele, care formeazã blocul
cãrþii, bloc ce este îmbrãcat într-o
copertã flexibilã din carton sau din
hârtie, de obicei tipãritã. Din punct
de vedere al tehnologiei de lipire a
paginilor ºi al modului de prezentare
poate fi:

- carte broºatã cu fascicole
intercalate una în alta, coperta
îmbrãcând toate fascicolele. Atât
coperta cât ºi fascicolele se fixeazã
cu clame de sârmã, deodatã, dupã
care toatã cartea broºatã este tãiatã pe
trei laturi. Acest sistem este cunoscut
sub denumirea de carte cusutã caiet.

- carte broºatã cu fascicole ce
se aºeazã una peste alta. Fascicolele
se fixeazã între ele formând astfel

blocul, dupã care coperta se lipeºte
de bloc doar la cotorul acestuia.
Tãierea pe trei laturi se face dupã
lipirea copertei. Blocul ºi coperta se
taie odatã. La copertã sunt necesare
numai douã biguri.

- carte broºatã cu coperte ce au
4 biguri. Coperta se lipeºte pe cotor
ºi pe o distanþã de 5-10 mm, pe prima
ºi ultima fila a blocului. ªi în acest
caz, tãierea pe trei laturi se face în
acelaºi timp, pentru bloc ºi copertã.
Cele douã biguri suplimentare au
drept scop ºi mascarea agrafelor cu
care s-a cusut blocul de carte.

- carte broºatã cu canturi la
copertã – adicã coperta depãºeºte
mãrimea blocului cu 3-4 mm pe
fiecare laturã (cu excepþia cotorului).
În acest caz, tãierea blocului pe trei
laturi se face întotdeauna înainte de
lipirea copertei.

La cartea broºatã, cotorul cãrþii
este totdeauna drept. În afara  fasci-
colelor, blocul cãrþii broºate poate

1 1 1 12 2 2 23 3

4

a. b. c. d.

Tipurile cãrþilor broºate
a – carte broºatã cu fascicole intercalate 

una în alta;
b –  carte broºatã cu fascicole ce se aºeazã 

una peste alta;
c –  carte broºatã cu coperte ce au 4 biguri;

d –  carte broºatã cu canturi la copertã;
1 – coperta; 2 – bloc carte; 3 – big; 4 – cant.
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sã conþinã planºe, hãrþi, tabele, ce
sunt lipite în interiorul sau la sfârºitul
blocului de carte.

În funcþie de modul de lipire,
copertele lipite ale cãrþilor broºate
pot avea douã sau mai multe
articulaþii numite biguri, adicã
adâncituri în cartonul copertei, care
permit îndoirea acestuia fãrã sã se
producã plesnirea lui. În cazul când
coperta se lipeºte doar la cotor, ea va
avea douã biguri, distanþa dintre
acestea fiind egalã cu grosimea
cotorului cãrþii. În cazul când coperta
se lipeºte ºi pe prima ºi pe ultima filã
a blocului, pe distanþa de 5-10 mm, în
afara celor douã biguri, care
marcheazã cotorul copertei, se mai
executã douã biguri care marcheazã
locul pânã unde se lipeºte coperta pe
feþele blocului ºi deci locul unde se
deschide coperta cãrþii.

Uneori, cãrþile broºate au
clape, adicã marginile din faþã sunt
îndoite în interior. În acest caz, cartea
broºatã se executã întotdeauna cu
cant. 

În cazuri mai rare, cartea poate
avea supracopertã.

1 12 23

a b

a – carte broºatã cu coperte cu margini îndoite
(clape);

b – carte brosatã cu supracopertã;
1 – blocul cãrþii broºate; 2 – coperta; 

3 – supracoperta.

Reviste ºi buletine sunt
denumiri date unor publicaþii
periodice, fiind în legãturã cu
conþinutul, prezentarea graficã, ce
pot avea coperte separate sau coperte
din coalã. Din punct de vedere al
finisãrii, ele nu se deosebesc de
cãrþile broºate, executându-se de cele
mai multe ori cusute caiet, cu
fascicole intercalate.

Cartea legatã este o lucrare
tipãritã formatã din mai multe
fascicole, fixate între ele prin diferite
procedee (cusut cu aþã, cusut cu
sârmã, necusut etc.) ºi acoperitã cu o
copertã numitã scoarþã, de regulã
rigidã, confecþionatã din lemn sau
mucava ºi îmbrãcatã în pânzã, piele,
imitaþie de piele, diverse materiale
textile, hârtie etc. 

Elementele componente ale cãrþii
legate

Blocul cãrþii legate este format
din fascicole tipãrite (coli tipãrite ºi
fãlþuite) fixate între ele. 

Cotorul cãrþii este una din
laturile blocului pe care se face
fixarea fascicolelor; el poate fi drept
sau rotunjit.

Forzaþurile sunt elemente de
legãturã între blocul cãrþii ºi scoarþã.
Ele sunt constituite din douã file de
patru pagini, din care una este lipitã
de prima ºi ultima fascicolã a
blocului. Forzaþul ajutã la fixarea
blocului de scoarþã.
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Tifonul de cotor întãreºte ºi
fixeazã blocul de scoarþã.

Capitalbandul este un ºiret
colorat, cu o margine îngroºatã, cu
care se întãreºte cotorul unei cãrþi sau
al unui registru; are cam 5-10 mm ºi
se lipeºte la capetele blocului (pe
linia cotorului) pentru fixarea mai
bunã a fascicolelor între ele; are ºi un
rol estetic (decorativ).

Semnul de carte este o bentiþã,
latã de 5-10 mm, lipitã la un capãt în
partea de sus a cotorului blocului,
care marcheazã pagina unde cititorul
s-a oprit din studierea cãrþii.

Tãieturile blocului de carte
reprezintã laturile de sus (de la cap),
de jos (de la picior) ºi din faþã ale
blocului. În funcþie de forma
cotorului, dreaptã sau rotunjitã,
tãietura din faþã poate fi dreaptã sau
concavã. 

ªnitul – în unele cazuri, una sau
toate tãieturile cãrþii se coloreazã, fie
în scop decorativ, fie pentru
protejarea ºi preîntâmpinarea
murdãririi tãieturilor.

Elementele componente ale cãrþii legate
a – carte legatã; b -  blocul cãrþii; c – scoarþa

1 – cotor; 2 – capitalband; 3 – forzaþ; 4 – tifon la
cotor; 5 – semn de carte; 6 – tãieturile blocului
(unde se poate aplica ºnit); 7 – faþa de mucava; 
8 – articulaþia scoarþei; 9 – rãdãcina cotorului
(ricãn); 10 – îndoitura pânzei peste mucava.

Elementele interioare ale
blocului de carte sunt fascicolele ºi
planºele sau hãrþile lipite sau
intercalate. Acestea din urmã pot fi
fixate în interiorul fascicolelor, fie
prin lipire la cotorul acestora, fie în
interior, pe oricare dintre file.

Scoarþa cãrþii legate poate fi, în
general, rigidã sau flexibilã, în
funcþie de materialul utilizat la
confecþionare. Ea se compune, de
regulã, din douã feþe de mucava
îmbrãcate în pânzã sau hârtie. Între
cele douã feþe de mucava, în interior,
scoarþa are o fâºie de carton mai
subþire (duplex) numitã ricãn sau
rãdãcina scoarþei. Scoarþa este cu 2-3
mm mai mare decât blocul de carte.
Aceastã diferenþã  formeazã împrejur
canturile cãrþii legate. Scoarþele
flexibile ale cãrþii legate sunt în
general confecþionate din materiale
plastice (PVC); ele pot fi moi,
semimoi sau rigide. Unele scoarþe
sunt formate din douã foi de masã
plasticã ºi au la mijloc feþe de carton.

Pentru o prezentare artisticã
mai deosebitã ºi pentru a proteja
scoarþa, la unele lucrãri se aplicã
supracopertã. Aceasta se fixeazã pe
scoarþã cu ajutorul unor clape ce se
introduc sub feþele scoartei (între
filele forzaþului).



���	��	������������

5
www.afaceri-poligrafice.ro

Alte produse de finisare
Caietul este constituit, ca ºi

broºura, din file sau coli, care însã nu
sunt tipãrite ci liniate, potrivit
scopului pentru care sunt executate
(aritmeticã, dictando, caligrafie,
muzicã etc.)

Carnetul este un mãnunchi de
foi volante, reunite printr-o cusãturã
la unul din capete ºi broºate cu o
copertã. Ele se compun din foi
volante imprimate sau/ºi numerotate,
perforate la cap sau la mijloc, dupã
întrebuinþarea care urmeazã sã li se
dea (boniere, cecuri, dispoziþii de
livrare etc.). Foile trebuie sã fie
detaºabile. Ele se lucreazã întocmai
ca ºi caietele.

Blocul serveºte la scris
(notiþe); foile lui se pot detaºa ºi în
acest scop sunt perforate la cap sau
încleiate.

Dosarul este compus, de
obicei, dintr-o coalã de carton,
biguitã la mijloc. Dacã în interior se
gãseºte montat un dispozitiv cu
ajutorul cãruia se prind hârtiile,
atunci locul acestui dispozitiv are
dimensiunea necesarã pentru a putea
cuprinde atât dispozitivul cât ºi un
numãr mare de file.

a b

1

2 3

4

DOS
AR

a – caiet prin intercalare:
1 – copertã din carton; 2 – etichetã;
3 – file; 4 – clame

a. Pãrþile componente ale blocului simplu
1 - filele; 2 - postamentul; 3 - capul blocului

îmbrãcat; 4 - perforarea

b. Pãrþile componente ale blocului cu postament
1 - blocul propriu-zis; 2 - postamentul;

3 - coperta; 4 - perforarea

Pãrþile componente ale dosarului
a – dosarul simplu; b – dosarul cu dispozitiv de

prindere a filelor
1 – scoarþa; 2 – cotorul; 3 – adausul;

4 – dispozitivul

Pãrþile componente ale carnetului
1 – coperta; 2 – tiparul; 3 – blocul; 

4 – perforaþia

b – caiet legat cu scoarþe tari:
1 – scoarþa; 2 – cotorul; 
3 – colþuri din pânzã
4 – file; 5 – etichetã

a b

a b

1
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De obicei, mapele se îmbracã
la cotor ºi la colþuri cu pânzã iar
feþele cu hârtie. Mape se numesc ºi
postamentele care servesc pentru
scris pe birou. Construcþia lor este
mai complicatã, cu cutii aplicate
pentru suport de creioane, carnete,
rechizite etc. ºi bogat ornamentate cu
modele în blint sau poleite.

Registrele sunt asemãnãtoare
cãrþilor legate, au scoarþe tari, cotor
rotund sau drept, canturi etc.

Având în vedere cã pe filele
unui registru se lucreazã (scrie) cu
mâna, ele se confecþioneazã cu o
tehnicã diferitã de cea a cãrþilor, iar
aspectul lor la exterior este deosebit
de acela al unei cãrþi. La unele
registre (numite patent) articulaþia
este formatã dintr-un ºanþ vizibil, 
de-a lungul cotorului. Acestea se mai
numesc registre cu ºanþ.

a. Registru simplu
1 – scoarþa; 2 – cotorul; 3 – cantul (marginalul)

b. Registru cu ºanþ (patent)
1 – scoarþa; 2 – cotorul; 3 – cantul (marginalul);

4 – ºanþul; 5 – colþul rotunjit

Pentru aplicarea dispozitivului
se adapteazã un adaus care se vede în
interiorul sãu; este realizat prin croire
ºi prindere dintr-o singurã bucatã de
carton.

Biblioraftul se construieºte din
trei bucãþi: cele douã feþe ºi cotorul,
care se unesc prin îmbrãcarea
scoarþei. În interior se monteazã un
dispozitiv pentru prins foi sau dosare,
special construit în acest scop.
Cotorul este rigid, deoarece trebuie
sã susþinã dispozitivul. 

Mapa se construieºte din mai
multe elemente; cotorul se poate
îndoi la dimensiunea doritã.

42

5

3

1

Pãrþile componente ale biblioraftului
1 – scoarþa; 2 – cotorul; 3 – orificiu pentru
manevrare; 4 – dispozitivul; 5 – foi, dosare

Mapa cu clape
1 – scoarþa; 2 – clape; 3 – cotor; 4 - ºiret (opþional)

24

4

4

4

2

1

1
2

3

3

2

1

3

3

1

5

2

4

a

b



Tocul (etu) este o cutie în care
se þine, în general, cartea legatã; are o
deschidere lateralã pentru intro-
ducerea cãrþii. Existã ºi tocuri de
formã cilindricã, ce servesc la
pãstrarea hãrþilor, planºelor,
diplomelor etc.

Cadrul serveºte la pãstrarea ºi
expunerea fotografiilor. Se confec-
þioneazã din mucava ºi se îmbracã în
piele, catifea, broderii etc. Dosul ºi
piciorul suportului se confecþioneaza
tot de legãtor.

Albumele pentru fotografii se
prezintã sub forma unor legãturi de
mai multe file din carton special,
subþire, prinse în scoarþe.

Asemãnãtoare cu albumele
pentru fotografii sunt: clasoarele,
ierbarele, mapele pentru semnãturi ºi
albumele pentru filatelie.

Au fost descrise numai câteva
obiecte caracteristice ºi reprezentative
pentru legãtorie. Lucrãrile înrudite
prezintã însã totdeauna aceleaºi
elemente componente ºi se confec-
þioneazã în acelaºi fel.

În general, registrele au scoarþe
mai groase decât cãrþile legate, iar
colþurile sunt bine rotunjite, pentru a
fi mai rezistente. Ele se îmbracã în
material durabil, pergamoid, canafas,
iar uneori cotorul ºi colþurile sunt
legate în piele ºi întãrite la colþuri cu
metal. La registre, ºnitul este uneori
colorat sau marmorat iar pe faþã are
lipitã o etichetã care indicã destinaþia
ce urmeazã sã i se dea.

În interior, foile sunt liniate
mecanic sau tipãrite pe rubrici.
Liniatura orizontalã se numeºte cver
iar cea verticalã picior; titlul din
capul lor se numeºte cap.

Caseta se prezintã ca o cutie
îmbrãcatã în piele, mãtase, catifea
etc. În interior este cãptuºitã cu
materiale speciale sau hârtii speciale.
Ea este destinatã pãstrãrii de hârtie
pentru notiþe, fiºe, þigãri, bijuterii etc.

Caseta
1 – capac; 2 – suport; 3 – caseta; 

4 – despãrþitura

Toc pentru þinut cartea
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Subliniem cã liniatura meca-
nicã ºi cartonajele sunt deja o
specialitate distinctã dar strâns legatã
de finisarea produselor papetare.

Liniatura mecanicã se
executã în fabricile de hârtie ºi nu
vom discuta despre ea.

Cartonajele constituie o
specialitate a finisãrii strâns legatã de
produsele tipãrite, cum ar fi:
ambalajele pentru medicamente,
cosmetice, îmbrãcãminte, produse
alimentare, încãlþãminte etc. Aceste
cutii sunt ambalaje de prezentare ºi
desfacere, îndeplinind funcþii de
protecþie ºi reclamã comercialã. Ele
sunt îmbrãcate în hârtii tipãrite,
colorate sau metalizate, cu o graficã
imprimatã adecvatã conþinutului.

Materiale folosite la finisare
În numerele 3, 4 ºi 5 (martie,

aprilie, mai 2006) ale Buletinului
Informativ Afaceri Poligrafice, la
capitolul „Hârtie, cartoane ºi
mucavale”, au fost arãtate carac-
teristicile hârtiei (de compoziþie,
fizice etc.).

La caracteristicile fizice ale
hârtiei, pe lângã gramaj, grosime,
oblicitate, deformare relativã, a fost
arãtat ºi modul de determinare a
sensului (direcþiei) de fabricare a
hârtiei, caracteristicã deosebit de
importantã ce trebuie cunoscutã la
finisarea produselor papetare.

Hârtia poate fi fabricatã
manual sau mecanic, pe maºini cu
sitã cilindricã sau pe maºini cu sitã
fãrã sfârºit. La fabricarea manualã,
fibrele de hârtie se repartizeazã
uniform pe sitã, prin acþiunea
loviturilor manuale, ºi se depun
dispersat. Aceastã hârtie nu are sens
de fabricaþie.

La fabricarea pe maºini cu sitã
cilindricã, miºcarea de rotaþie a sitei
permite fibrelor de hârtie sã se aºeze
în sensul rotaþiei. Hârtia produsã
astfel are, din aceasta cauzã, un sens
de fabricaþie bine definit.

Schema de aranjare dispersatã a fibrelor la
hârtia fabricatã manual.

Sensul de fabricaþie



Determinarea sensului de
fabricare a hârtiei se poate face prin
diverse teste:

- testul cu unghia: se trec cele
douã margini laterale ale foii de
hârtie între unghia degetului mare ºi
arãtãtor; în sensul de fabricaþie nu se
constatã practic niciun semn dar în
sensul transversal se manifestã o
ondulaþie a marginii foii;

- testul de rupturã: se rupe
foaia în douã sensuri; sensul de
fabricaþie aratã o rupere netã, în timp
ce pe sensul transversal foaia este
dificil de rupt iar ruperea este
neregulatã.

- testul de bandã a mai fost
descris: se taie douã fâºii (benzi) din
aceeaºi hârtie, dupã douã direcþii
perpendiculare, având dimensiuni

Fabricarea hârtiei pe maºini cu
sitã fãrã sfârºit este procedeul cel mai
des întâlnit. În astfel de maºini
fibrele de hârtie au timp suficient de
a se grupa pe sitã paralel cu sensul de
fabricaþie. Hârtia astfel produsã are
un sens de fabricaþie pronunþat.

Sensul de fabricaþie este
sensul în care banda de hârtie
continuã sã se deruleze pe maºinã.
Prin lãþimea benzii trebuie înþeles
sensul transversal (de-a curmeziºul).
Cele douã sensuri se deosebesc prin
rezistenþã ºi alungire.

Sensul de fabricaþie (longi-
tudinal) se caracterizeazã prin
rezistenþã ridicatã ºi stabilitate
dimensionalã. Sensul transversal se
caracterizeazã prin instabilitate
dimensionalã ºi rezistenþã slabã.

���	��	������������
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Sitã de formare a hârtiei

Sensul de fabricaþie

Testul cu unghia

Testul de rupturã
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egale; cele douã benzi se prind între
douã degete, având capetele supra-
puse, ºi se miºcã de câteva ori la
dreapta ºi la stânga; vedem cum se
aºeazã capetele libere – banda tãiatã
transversal se înclinã uºor spre bazã
în timp ce banda tãiatã în sensul de
fabricaþie manifestã o mare rigiditate.

- testul cu penetrol este o
metodã universalã, aplicabilã
produselor care nu se pot tãia în
epruvete (cãrþi, materiale de arhivã
etc.) ºi constã în depunerea unei
soluþii apoase de 1,5-4% penetrol
(butil-naftalin-sulfonat de sodiu) pe
suprafaþa hârtiei sau a cartonului, cu
ajutorul unei pipete: direcþia
longitudinalã va coincide cu axa
mare a petei ovale formate.

Direcþia de fabricare sau
direcþia longitudinalã este direcþia de
deplasare a benzii de hârtie sau
carton pe maºina pe care se fabricã.
În general, ea corespunde laturii mari
a colii; la hârtia în coli mici se indicã
printr-un semn pe ambalaj. La suluri,
lungimea benzii corespunde întot-
deauna cu direcþia longitudinalã
(sensul de fabricare a hârtiei).

Utilizarea sensului de fabricare
în funcþie de îndoituri

În procesul de finisare trebuie
sã se þinã seama de cele douã direcþii
principale ale hârtiei, la formarea
îndoiturii, la lipirea hãrþilor pe
pânzã, la introducerea blocului în
scoarþe etc. În figurile de mai jos
sunt ilustrate efectele modului de
folosire a direcþiei de fabricare a
hârtiei ºi cartonului.

a)
b)

Testul de bandã

Ondularea scoarþelor
a – în cazul unui carton tãiat transversal;

b – în cazul unui carton tãiat longitudinal.

a)
b)

Ondularea foilor în cãrþi
a – ondularea foilor de la tãietura faþã;

b – ondularea foilor de la capul cãrþii.

Influenþa direcþiei de fabricare a hârtiei asupra
modului cum se deschide cartea

a – în cazul hârtiei tãiate transversal;
b – în cazul hârtiei tãiate longitudinal.

a b



���	��	������������

11
www.afaceri-poligrafice.ro

Sensul colilor imprimate
coincide, în general, cu sensul
transversal al hârtiei, în funcþie de
numãrul de îndoituri care se fac ºi de
formatele lucrãrilor.

Urmãrind proporþiile între
lãþime ºi înãlþime, colile imprimate
au format de carte, format de album,
format îngust ºi format pãtrat. Prima
mãsurã indicã lãþimea iar a doua
înãlþimea formatului pliat.

La formatul de carte înãlþimea
trebuie sã fie mai mare decât lãþimea
cu minim 20 mm, de exemplu: 
210 x 297 mm; 250 x 350 mm.

La formatul album lãþimea
depãºeºte înãlþimea cu minim 20
mm, de exemplu: 297 x 210 mm; 
240 x 200 mm.

La formatul îngust înãlþimea
trebuie sã fie de douã ori mai 
mare ca lãþimea, de exemplu: 
150 x 300 mm.

La formatul pãtrat, lãþimea este
egalã cu înãlþimea sau diferenþa
între ele nu e mai mare de 20 mm, 
de exemplu: 200 x 210 mm;
145 x 150 mm.

Preluarea conþinutului publicaþiei
Revista Afaceri Poligrafice, respectiv a
Buletinului Informativ cu acelaºi nume -
integralã sau parþialã, prelucratã sau nu - în
orice mijloace de informare, este permisã ºi
gratuitã, cu condiþia obligatorie sã se
menþioneze ca sursã a acesteia: 

“www.afaceri-poligrafice.ro”

COPYRIGHT 2002
�

(continuare în numãrul urmãtor)

Format carte

Format album

Format îngust

Format pãtrat
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