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Finisarea produselor
tipografice

Materiale folosite la finisare

În afara unor hârtii, cartoane ºi
mucavale (cartoane de legãtorie) în
procesul de finisare a produselor
tipografice se mai gãsesc ºi produse
textile, piele, înlocuitori de piele,
materiale plastice, adezivi de
legãtorie, diverse alte materiale
(sârmã de cusut, grunduri ºi folii
pentru imprimare pe copertã etc.).

Produsele papetare folosite în
operaþiile de finisare sunt foarte
variate ºi dintre ele putem aminti:
hârtii rezistente pentru forzaþuri, albe
sau colorate, cu text sau desen tipãrit,
eventual cu ornamente imitând
marmura. Aceste forzaþuri formeazã
legãtura dintre blocul de carte ºi
scoarþele cãrþii legate. Folosirea unor
hârtii înnobilate de toate genurile ºi
în primul rând a hârtiilor speciale sau
fantezii, care imitã structura de pânzã
(hârtii Relutex, Toilex etc.) sau cele
care imitã structura pieii (Pelior º.a.).
De menþionat sunt diverse hârtii

peliculate prin extrudare cu straturi
de polietilenã, polipropilenã sau
poliuretan, hârtii cu pluº caºerate pe
o faþã, hârtii pentru supracopertã
celofanate sau lãcuite ºi altele,
precum ºi folosirea unor hârtii mai
uzuale, ca de exemplu hârtia ofset.

În mare mãsurã se folosesc
cartoanele ºi mucavalele pentru
scoarþe simple sau îmbrãcate în
pânzã ºi pentru diverse confecþii ºi
cartonaje (ambalaje, cutii, casete,
mape etc.).

Materiale textile
În tipografii, materialele textile

se folosesc în special în legãtorie.
Aceste materiale sunt fabricate din
fibre naturale ºi din fibre chimice sub
formã de þesãturi, aþã de cusut, sfoarã
ºi articole de pasmanterie.

Fibrele textile sunt compuºi
macromoleculari cu catenã linearã ºi
cu grad înalt de polimerizare, ca:
celuloza, cheratina, cazeina ºi alte
substanþe proteice, poliizopropan ºi
diverºi polimeri sintetici.

Ele au elasticitate, rezistenþã,
stabilitate fizico-chimicã, uºurinþã de
prelucrare, pãstrându-ºi integritatea
la purtare, manipulare, depozitare ºi
transport. Fibrele au o structurã parþial
amorfã ºi parþial microcristalinã.

Clasificare. În practicã se
întrebuinþeazã aproximativ 50-60 de
fibre textile care, dupa natura lor, se
pot clasifica în:

(continuare din numãrul precedent)
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- fibre naturale;
- fibre obþinute pe cale chimicã.
Fibrele naturale sunt mai puþin

omogene ºi uniforme decât fibrele
chimice dar îºi conservã bine
însuºirile faþã de agenþii exteriori. Ele
pot fi:

- vegetale (macromoleculare -
bumbac ºi policelulare, cum ar fi in,
cânepã, rafie, manila, sisal, cocos
etc.);

- animale (cu structurã celularã -
lânã, pãr de caprã, bou, cãmilã etc. ºi
farã structurã celularã - mãtase
naturalã.);

- minerale (azbestul).
Fibrele chimice se prezintã sub

foarte multe denumiri comerciale ºi
pot proveni fie de la polimeri naturali
(fibre artificiale) fie din polimeri
sintetici (fibre sintetice).

Din fibrele artificiale fac parte
fibrele hidrat-celulozice (vâscoza,
mãtasea cupro), ester-celulozice
(mãtasea acetat), hidrocarburi
(poliizoprena) ºi proteice (de cazeinã
din lapte, din substanþe proteice de
soia, zeinã din porumb etc.).

Aspectul microscopic ºi compo-
ziþia fibrelor textile au fost descrise la
capitolul de materiale fibroase ce
intrã în compoziþia hârtiei.

Proprietãþi
Proprietãþile chimice ale

fibrelor depind în cea mai mare
masurã de compoziþia lor.

Sub acþiunea acizilor minerali
sau a oxidanþilor puternici, fibrele
celulozice se degradeazã ºi trec în
hidrocelulozã, respectiv oxicelulozã
fãrâmicioasã. Faþã de alcalii, ele
prezintã o mai bunã stabilitate.
Stratul cuticular, atât la bumbac cât ºi
la fibrele de in ºi cânepã, poate fi
îndepãrtat prin fierbere cu alcalii ºi
albire cu oxidanþi. Fibrele vegetale
ard uºor ºi cu flacãrã.

Fibrele proteice prezintã o mare
stabilitate faþã de acizi ºi oxidanþi ºi o
mare instabilitate faþã de alcalii. Prin
ardere (care se face aproape fãrã
flacãrã), fibra de lânã (care conþine în
special cheratinã) lasã un miros de
copitã arsã ºi formeazã o gãmãlie.
Mãtasea naturalã (care conþine
fibrainã ºi sericinã) lasã prin ardere
un scrum compact, negricios, ca o
gãmãlie de ac.

În general, fibrele chimice se
obþin sub formã de fibre continue,
sau fibre scurte monofilamen-
toase/polifilamentoase, ºi au pro-
prietãþi care depind în special de
natura polimerului de la care provin.
Fibrele pe bazã celulozicã se apropie
ca însuºiri de bumbac, iar cele din
substanþe proteice se apropie de lânã.

Fibrele de polimeri sintetici sunt
în general stabile faþã de acizi ºi baze,
dar nestabile faþã de oxidanþi care,
mai ales în prezenþa luminii,
accelereazã procesul lor de
îmbãtrânire. Aceste fibre depãºesc
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celelalte categorii de fibre textile prin
superioritatea proprietãþilor lor
mecanice, însã higroscopicitatea,
umflarea prin umezire, sorbþia ºi
afinitatea faþã de coloranþi sunt în
general mai reduse. La ardere, unele
fibre chimice ard repede, altele mai
greu sau se topesc.

Proprietãþi fizice. Dintre
proprietãþile fizice ale fibrelor textile
intereseazã urmãtoarele: umiditatea,
lungimea, fineþea, greutatea lor
specificã, culoarea, luciul ºi netezimea,
ºifonabilitatea, proprietãþile lor
termice ºi stabilitatea faþã de luminã.

Higroscopicitatea fibrelor textile
variazã odatã cu umiditatea relativã a
aerului, iar variaþia umiditãþii
materialelor textile duce la modi-
ficarea unor caracteristici ca:
greutate, sarcinã de rupere, alungire
la rupere, moliciune, fineþe, conduc-
tibilitate electricã etc. Umiditatea
admisã la fibrele textile variazã de la
8,5% la bumbac, la 18,25% la fibrele
de lânã pieptãnatã.

Din punct de vedere al lungimii,
fibrele textile se clasificã în fibre
scurte (bumbac, celofibrã) - 6-56
mm, fibre lungi (in, cânepã, iutã) -
150-2000 mm ºi fibre continue,
produse pe cale chimicã (vâscozã,
relon, nylon etc.) sau trase de pe
gogoºi de mãtase.

La legãtura pânzã, cea mai
simplã dar cea mai rezistentã, faþa ºi
dosul þesãturii nu se deosebesc, iar
aspectul nu diferã în cele douã
sensuri: la þesere fiecare fir de
bãtãturã trece succesiv sub un fir de
urzealã ºi acoperã firul urmãtor
(acoperã toate firele impare ºi trece
pe sub firele pare).

În legãtura diagonal, suficient
de rezistentã, firele de bãtãturã trec
pe sub câte douã fire de urzealã, din
care cauzã pe suprafaþa þesãturii se
vãd 2/3 din urzealã ºi 1/3 din
bãtãturã, iar pe dos - invers. La
întinderea þesãturii, alungirea va fi
egalã pe cele douã direcþii
perpendiculare.

Legãtura pânzã

Legãtura diagonal



���	��	������������

5
www.afaceri-poligrafice.ro

În sfârºit, la legãtura atlaz, firul
de bãtãturã acoperã 4-12 fire urzealã,
astfel cã faþa þesãturii apare mai
netedã. Firele fiind mai slab legate
între ele, þesãturile cu aceastã
legãturã sunt mai puþin rezistente ºi
pentru a le da rezistenþã se mãreºte
desimea bãtãturii, adicã a firelor care
apar pe faþa þesãturii.

Þesãturile executate sunt supuse
unor operaþii tehnologice de înno-
bilare. Operaþiile de finisare mai
importante sunt: albirea, vopsirea,
imprimarea, apretarea, mercerizarea,
satinarea, scãmoºarea, ignifugarea ºi
îngreunarea þesãturilor.

Recepþionarea materialelor textile
se face în special la:

- compoziþia materialului fibros;
- lungimea, lãþimea ºi grosimea

þesãturii;
- legãtura;
- sarcina de rupere ºi alungirea

de rupere;
- desimea firelor ºi numãrul total

de fire;

- fineþea firelor;
- greutatea pe metru liniar ºi pe

metru pãtrat;
- umiditatea;
- hidrofilia;
- apretul.

Principalele materiale textile
folosite în poligrafie.

Pânza pentru legãtorie (STAS
3139 - 85) este o þesãturã tehnicã din
bumbac cu legãtura „pânzã” ºi este
þesãtura cel mai des folositã pentru
legatul cãrþilor, registrelor, caietelor etc.

Ea este confecþionatã în douã
variante:

- pergamoid (pânzã imitaþie
piele);

- pânzã simplã.
Pergamoidul sau pânza imitaþie

de piele este o pânzã din fire de
bumbac cardat, vopsitã în bucatã,
apretatã pe dos cu amidon pentru a se
uniformiza suprafaþa þesãturii ºi a o
impermeabiliza. Ea are aplicat pe
faþã un strat colorat de pastã pe bazã
de nitrocelulozã, care este apoi lãcuit.
În general, faþa prezintã un desen în
relief care imitã pielea, obþinut prin
presare la un calandru.

Pânza simplã se livreazã albitã
sau nealbitã, vopsitã în bucatã ºi
apretatã pe dos.

Legãtura atlaz
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planºelor, albumelor sau dosarelor,
pentru lipit cotorul scoarþelor
flexibile.

Pânza nealbitã este crudã, de
culoare cenuºie, cu apretare uºoarã ºi
calandrare la rece. La lucrãri
pretenþioase sau cu destinaþie
specialã se foloseºte ºifonul, tot cu
legãturã pânzã, dar mult mai
rezistent, bine apretat ºi calandrat.

Docul este o þesãturã din fire de
bumbac cardat cu legãturã
„diagonal” care, având o rezistenþã
mare, se foloseºte pentru legatul
registrelor, dosarelor ºi al altor lucrãri
care trebuie sã aibã durabilitate
ridicatã. Ca finisaj, docul este vopsit
în bucatã, cu coloranþi de sulf, apretat
ºi calandrat.

Tifonul foarte apretat este
întrebuinþat la cotoarele cãrþilor
legate, cusute cu aþã sau sârmã, la
registre ºi carnete.

Dintre produsele curente ale
industriei textile se pot alege þesãturi
cu contexturi potrivite legãtoriei de
cãrþi, care sã pãstreze o bunã
stabilitate dimensionalã, sã fie greu
pãtrunse de adezivi ºi sã aibã o bunã
aderenþã la aceºtia.

Aþa de cusut. Aþa de bumbac sau
relon se foloseºte pentru coaserea
fasciculelor în blocuri de carte pe
maºini de cusut cu aþã sau pe
agregate automate de confecþionare a 

Pentru a corespunde necesitã-
þilor legãtoriei, pânza pentru
legãtorie trebuie sã satisfacã
urmãtoarele condiþii de calitate:

- sã se rupã uºor pe fir în linie
dreaptã, pe o margine de metal;

- sã fie rezistentã la o multiplã
îndoire în ambele sensuri, fãrã ca
stratul de nitrocelulozã sã crape;

- suprafaþa pergamoidului sã nu
fie lipicioasã, iar modelul presat sã
nu se netezeascã sau sã se deformeze.

- stratul de nitrocelulozã sã fie
impermeabil la apã, rezistent la
cãldurã, la frecare ºi sã nu se roadã la
colþuri ºi articulaþii;

- prin ungere cu o soluþie de
clei fierbinte, stratul de nitrocelulozã
nu trebuie sã sufere nici o schimbare;

- culoarea lui trebuie sã fie
rezistentã ºi uniformã;

- pânza simplã nu trebuie sã se
întindã în direcþia ungerii;

- sã nu se deformeze ºi sã
permitã o lipire bunã a etichetei;

- tipãrirea acestor materiale
trebuie sã se facã curat (neînecat); sã
suporte bine folia metalicã la poleit,
fãrã ca imprimarea sã se cureþe de pe
suprafaþa pânzei;

- la executarea blintului (tipar
fãrã cernealã - sec), forma de
imprimare nu trebuie sã se lipeascã
de pânzã.

Pânza nealbitã, pânza albã ºi
ºifonul se folosesc în special pentru
caºerarea pe pânzã a hãrþilor ºi
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cãrþilor legate (aþa de bumbac pentru
legãtorie STAS 4123/85).

Aþa de bumbac pentru legãtorie
se prezintã sub forma unui fir, de 
obicei alb, mercerizat ºi lustruit
(parafinat), bobinat pe þevi de hârtie.

Aþa de relon, rezistentã, elasticã,
albã ºi lucioasã permite, prin însãºi
natura ei, o alunecare uºoarã, iar
firul, fiind continuu, nu intervin
neplãcerile unei eventuale desrãsu-
ciri sau încâlcirii a acestuia.

La legãtoria de artã, uneori se
mai foloseºte ºi aþã de mãtase
naturalã.

Articole de pasmanterie. În
aceastã categorie intrã o serie de
produse de tipul ºnururilor, panglicilor,
ciucurilor, franjurilor etc., printre
care menþionãm:

- banda de capãt (capital-banda)
se fabricã din fire colorate de mãtase
naturalã sau vegetalã, bumbac sau
amestec. Este un ºiret lat de 15-25
mm cu o þesãturã rarã, având o
margine rotundã îngroºatã, margine
care se aºeazã spre exterior la
extremitãþile cotorului cãrþilor legate
cu un numãr mai mare de 10 coliþe,
închizând astfel legãtura la capete,
întãrind extremitãþile ºi dând un
aspect mai frumos cãrþii;

- ºnurul de mãtase se fabricã în
diferite grosimi ºi este alcãtuit din

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: 
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(continuare în numãrul urmãtor)

mai multe fire rãsucite între ele ºi
îmbrãcat complet cu un fir colorat; se
foloseºte la albume, lucrãri de artã
etc.

- tresul este o panglicã din
mãtase vegetalã latã de 5-10 mm,
albã sau coloratã, care serveºte drept
semn de carte;

- jaconetul este o þesãturã de
bumbac subþire ºi apretatã sub formã
de panglicã de 10, 30 sau 45 mm,
care înlocuieºte uneori tifonul la
cãrþile cusute.

Materiale din piele. Înlocuitori de
piele

Folosirea pieii în legãtorie se
reduce din ce în ce mai mult, pe
mãsura indroducerii înlocuitorilor de
piele, a materialelor care imitã pielea
ºi a materialelor plastice, deoarece
pielea este scumpã ºi neindicatã în
producþia mecanizatã.
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