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Finisarea produselor tipografice
Materiale folosite la finisare
- Materiale din piele. Înlocuitori 
de piele - Pag. 2
- Adezivi folosiþi în operaþiile 
de finisare - Pag. 3

Finisarea produselor
tipografice

Materiale folosite la finisare
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. Se foloseºte
mai ales la legãtoria de artã, pentru
îmbrãcatul integral al cotoarelor,
colþurilor ºi scoarþelor, alegându-se
piei subþiri, moi ºi afânate, flexibile,
cu alungire mare dar cu rezistenþã la
întindere, cu grosime uniformã, cu
suprafaþa regulatã ºi colorate
rezistent, lãcuite sau eventual cu
desene.

Pielea de legãtorie trebuie:
- sã absoarbã apa fãrã sã se

umfle;
- sã fie compactã;
- sã nu aibã pete, zgârieturi;
- sã se subþieze uºor cu cuþitul.
Apretul, culoarea ºi desenul

trebuie sã se menþinã bine pe timpul

prelucrãrii ºi sã se ungã bine cu
adeziv, fãrã sã se degradeze.

Sortimentele de piele mai
importante, folosite în legãtorie sunt:

- marochinul se fabricã din piele
de caprine ºi se foloseºte la
îmbrãcatul complet al scoarþelor
cãrþilor de valoare sau pentru cotor ºi
colþuri ºi articole de marochinerie;

- iuftul, din piele de viþel, caprã
sau porc, tãbãcitã ºi impregnatã cu
ulei de gudron, vopsitã ºi eventual cu
desene presate, folosit la registre,
mape etc.;

- pielea naturalã de porc ºi viþel
(blãnculeþ) se foloseºte la albume ºi
garnituri artistice de birou;

- antilopa (velurul) fabricatã din
piele de antilopã, ied sau miel,
finisatã în mod special; este folositã
la cãptuºeli de coperte, casete etc.;

- pergamentul animal, piele
foarte durabilã, fabricatã din piele de
viþel, oaie sau mãgar; se foloseºte la
documente, diplome de onoare ºi
unele confecþii;

- meºina, piele subþire din
animale tinere, suplã ºi moale,
nerezistentã ºi cu alungire mare; se
foloseºte la cãptuºeli de copertã de
cãrþi, agende, legitimaþii;

- nãbucul, din piele de viþel
tãbãcitã în crom; seamãnã cu antilopa
dar se velureazã prin polizare pe faþã;

- ºagrenul natural se obþine din
piele de mãgar ºi are presat un desen
special cu ajutorul unor coji de 

(continuare din numãrul precedent)
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seminþe, iar cel de imitaþie cu prese
speciale, la fel ca în cazul
pergamoidului sau al altor hârtii
ºagrenate;

- ecrasul, din caprã sau viþel,
este rigid, se prelucreazã greu ºi are
un aspect mozaicat, reliefurile fiind
vopsite, iar spaþiile intermediare
nevopsite;

- pieile exotice se folosesc
ocazional, la elementele decorative.

Înlocuitorii de piele au aspect ºi
însuºiri asemãnãtoare cu ale pieii ºi
pot fi:

- înlocuitori pe suport de
þesãturã (cei mai folosiþi în legãtorie
sunt pergamoidul ºi dermatina)
având un strat de acoperire constituit
din uleiuri sicative, cauciuc, nitro-
celulozã sau mase plastice.

- înlocuitori de piele confecþio-
naþi din fibre naturale sau artificiale
neþesute, ci numai slab împâslite,
impregnaþi cu latexuri sau emulsii de
rãºini sintetice, acoperiþi cu lianþi
termoplastici, pigmenþi ºi lacuri ºi
apoi imprimaþi, folosiþi în special la
articole de marochinerie.

Adezivi folosiþi în operaþiile 
de finisare

Semifabricatelor tipografice -
imprimatelor - trebuie sã li se dea o
formã finalã, forma în care ele vor fi
folosite: cãrþi, reviste, ziare, cutii etc.
Aceastã formã este obþinutã în cadrul
etapei de finisare, în legãtorie - cum

se mai spune - unde, printre altele, impri-
matele sunt asamblate. Realizarea
formei finale a produsului se poate
face prin coasere cu sârmã sau cu aþã
ºi lipire sau încleiere cu adeziv.

Adezivii folosiþi în operaþiile de
finisare sunt soluþii, topituri, dispersii
ale unor polimeri naturali sau
sintetici, cu ajutorul cãrora se
realizeazã o imbinare rezistentã ºi
elasticã între douã suprafeþe.

Deoarece adezivii sunt mult
întrebuinþaþi în operaþiile de finisare,
este limpede de ce acordãm un spaþiu
atât de mare subiectului propus
pentru acest capitol.

Lipirea (încleierea) este un
proces fizic în care douã suprafeþe
sunt fixate una de cealaltã cu ajutorul
unei soluþii coloidale liofile, vâscoasã
sau sub formã de dispersie (emulsie),
care se dizolvã în lichide, în general
în apã. Fixarea trebuie fãcutã în aºa
fel încât cele douã corpuri solide
unite prin lipire sã se comporte ca un
tot unitar. În final, pentru ca
încleierea sã fie bine realizatã, stratul
de adeziv trebuie sã fie într-o fazã
solidã.

Pe scurt: orice proces de lipire
(de încleiere) constã în introducerea
unui strat de adeziv între douã
suprafeþe; acest strat trebuie sã se
întãreascã ºi sã formeze o peliculã.
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În funcþie de tipul de adeziv
folosit, pelicula se formeazã prin:

- trecerea soluþiei coloidale în
stare de gel (cleiul de amidon, cleiul
animal);

- întãrirea unei substanþe topite
(termoclei sau hot-melt);

- trecerea din stare lichidã în
stare solidã pe baza unei reacþii din
interiorul adezivului (rãºini epoxidice);

- volatilizarea unui solvent în
care a fost dizolvat adezivul.

Este bine ca adezivul care va fi
folosit în procesul de lipire sã fie
încercat astfel: se lipesc douã mostre
din materialul de legãtorie folosit ºi
apoi se încearcã dezlipirea lor. Dacã
materialul se va rupe, înseamnã cã
lipirea a fost corespunzãtoare; dacã
se rupe pelicula de adeziv înseamnã
cã lipirea nu a fost bunã.

Într-un caz general, se poate
spune cã un adeziv este cores-
punzãtor dacã tãria sa este egalã sau
mai mare decât a materialelor ce au
fost lipite cu acest adeziv.

Tãria de lipire a unui adeziv este
o valoare ce poate fi mãsuratã.

Tãria de lipire a unui adeziv
uscat o reprezintã, în primul rând,
forþele de coeziune, forþele intermo-
leculare din interiorul acestuia.

În afara acestor forþe, adezivul
trebuie sã se fixeze bine de corpul ce
trebuie lipit. Aici avem de-a face cu
forþe de adeziune, deci capacitatea

moleculelor a douã substanþe (corpuri)
de a forma o legãturã durabilã între
ele.

Lipiciozitatea (adezivitatea) este
proprietatea de adeziune ºi coeziune
datã adezivului de substanþele
(polimerii) ce intrã în compoziþia lui.

Coeziunea este influenþatã de
temperaturã (scade cu mãrirea
temperaturii) ºi de concentraþia
adezivului (creºte cu concentraþia).

Adeziunea este posibilã numai
dacã distanþa dintre suprafeþele celor
douã materiale ce se lipesc este micã.
În concluzie, grosimea peliculei de
adeziv nu trebuie sã fie mare.
Pelicula de adeziv trebuie sã fie
continuã ºi uniformã. O grosime prea
mare a pelicului ºi discontinuitãþile
acesteia conduc la o incleiere necores-
punzãtoare, la o rezistenþã redusã a
încleierii ºi la un consum mai mare
de adeziv.

Încleierea este un produs
complex care depinde de diferiþi
factori:

- gradul de afinitate între
substanþa adezivã ºi materialul care
trebuie lipit (hârtia sau cartonul în
cazul nostru);

- structura ºi natura materialului
care trebuie lipit;

- proprietãþile fizico-chimice ale
adezivului;

- grosimea stratului de adeziv etc.
De obicei, în producþia de

legãtorie nu se aplicã adezivul pe
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ambele pãrþi ce trebuie încleiate, ci
numai pe una dintre ele.

În general, procesul de încleiere
constã în aplicarea soluþiei de adeziv
pe una din suprafeþe, suprapunerea 

pieselor ºi presarea lor. În funcþie de

materialele care se fixeazã, încleierea

se poate clasifica în 4 tipuri (vezi

tabelul de mai jos).

Materialul
încleiat Operaþia

Hârtie cu
hârtie

Hârtie cu
carton

Þesãturã cu
hârtie

Þesãturã cu
piele,

imitaþie
piele etc.

Încleierea
forzaþurilor,

planºelor ºi a
ilustraþiilor la

fascicule

Îmbrãcarea scoarþelor cu
copertã de hârtie (1/2 pânzã)

Lipirea cu falþ
a forzaþurilor
cu fascicule

Executarea scoarþelor de legãtorie

Încleierea benzilor pentru semnul de carte

Introducerea blocurilor în scoarþe

Lipirea cu
falþ a

fasciculelor
cu forzaþul

Încleierea la
coasere a

fasciculelor
externe de

fasciculele la
cotor

Încleierea
cotorului

blocurilor de
carte

Aplicarea
hârtiei pe
cartonul

blocurilor
de carte

Îmbrãcarea
broºurilor cu

coperþi

Încleierea
benzii de

capãt (capital
bandului)

Pentru încleierea imprimatelor
trebuie sã se foloseascã soluþii dintr-un
adeziv (clei) cu aspect ºi concentraþie
corespunzãtoare materialelor ce trebuie
încleiate. Un adeziv se considerã
potrivit dacã are caracteristicile
adecvate materialelor care se vor fixa
(vâscozitate, lipiciozitate, putere de
lipire etc.).

La încleiere, soluþia de adeziv se
aplicã pe acea parte a prefabricatului  

pentru care operaþia este mai comodã
sau asigurã o calitate mai bunã a
produsului finit. De exemplu, la
lipirea cu falþ la cotor a fasciculelor
cu forzaþul, soluþia de clei se aplicã
mai bine pe banda de material de lipit
deasupra, decât pe fasciculã; la
executarea scoarþelor, soluþia de clei
este mai bine sã fie aplicatã pe
materialul de îmbrãcat (pânzã, piele,
hârtie etc.) decât pe carton. În cazul  

Tipuri de încleiere



�������	��
������

6
AFACERI POLIGRAFICE de 9 ani lider

Proprietãþile adezivilor

Lipiciozitatea sau adezivitatea
caracterizeazã rezistenþa la fixare a
douã suprafeþe cu ajutorul adezivului.
Ea este determinatã de natura ºi
concentraþia soluþiei cu care lucreazã
ºi este datã de forþele moleculare de
coeziune ºi de adeziune ale acesteia.

Adezivitatea este posibilã numai
dacã între suprafeþele ce trebuie
fixate existã o distanþã micã. Cu alte
cuvinte, grosimea peliculei de adeziv
nu trebuie sã fie prea mare. Forþele de
coeziune influenþeazã ºi alte propri-
etãþi ale adezivului:

- puterea de lipire se defineºte ca
puterea de umectare a materialului
care trebuie fixat;

- capacitatea de prizã (sau durata
de prizã) se caracterizeazã prin
timpul în care se atinge rezistenþa
maximã a lipiturii dintre douã
materiale, din momentul contactului;

- elasticitatea este capacitatea
stratului adeziv depus de a rezista la
îndoiri repetate, fãrã sã se dete-
rioreze. În general, pentru mãrirea
elasticitãþii, în compoziþia de adeziv
se adaugã plastifianþi. Desigur
aceºtia nu trebuie sã aibã influenþã
asupra celorlalte calitãþi ale
adezivului;

- rezistenþa lipiturii (sau rezis-
tenþa la rupere) este datã de forþa
necesarã ruperii materialului la locul
lipirii.

când se aplicã soluþia de clei pe
carton, se micºoreazã rezistenþa de
încleiere cu materialul de îmbrãcare
din cauza îmbibãrii soluþiei în carton.
De asemenea, încleierea se poate
face  pe toatã suprafaþa sau numai pe
marginea semifabricatului.

Încleierea pe margine se face
numai pentru:

- fixarea forzaþurilor;
- fixarea planºelor ºi a ilus-

traþiilor;
- fasciculele externe la cusutul

blocului de carte;
- coperþile la broºurile adunate

prin suprapunere.
Lipirea (încleierea), ca proces

pentru fixarea a douã sau mai multe
materiale între ele, se foloseºte în
multe domenii ºi de mult timp.

Într-un proces de lipire, douã
corpuri solide trebuie sã fie fixate între
ele cu ajutorul unei alte substanþe, în
strat subþire, astfel încât sistemul care
se formeazã sã se comporte din punct
de vedere mecanic ca un corp nou,
solid ºi dintr-o bucatã.

Stratul de adeziv trebuie sã
poatã fi depus în mod corespunzãtor
pe suprafeþele ce se încleiazã. Pentru
aceasta este necesar ca adezivul, în
momentul depunerii pe materialul de
încleiat, sã fie lichid iar dupã încleiere
sã se solidifice.
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Pelicula dintre materialele care
se lipesc trebuie sã fie continuã ºi
subþire; discontinuitãþile sau grosimea
prea mare duc la lipiri necores-
punzãtoare, cu o rezistenþã scãzutã.

Vâscozitatea se manifestã ca o
forþã de frecare interioarã sau de
deplasare a unor particule de soluþie
în raport cu altele. Ea depinde de
concentraþia ºi natura substanþei
solide din soluþie, precum ºi de
temperatura soluþiei. Vâscozitatea
scade cu concentraþia sau mãrirea
temperaturii.

Vâscozitatea determinã unele
dintre proprietãþile de lucru ale
adezivului, cum ar fi: aplicarea cu
uºurinþã, depunerea uniformã ºi la
grosimea necesarã etc.

Se poate spune cã soluþiile de
adeziv trebuie sã rãspundã anumitor
cerinþe:

- sã aibã vâscozitate corespun-
zãtoare pentru ca sã se aplice uºor,
într-un strat subþire ºi uniform pe
suprafeþele care trebuie lipite ºi un
timp de prizã care sã corespundã
procesului tehnologic respectiv;

- sã aibã suficientã putere de
lipire (mai mare decât rezistenþa
materialului lipit) ºi lipiciozitate
satisfãcãtoare;

- sã nu formeze spumã în timpul
lucrului; aceasta ar reduce rezistenþa
lipirii, deoarece în locul unde s-au
format bule lipseºte adezivul;

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)

-sã fie neutre faþã de materialele
care trebuie lipite;

- sã nu formeze cute, pete etc. pe
materialele care se lipesc ºi sã nu
aibã miros neplãcut;

- sã umecteze bine materialele,
dar sã nu aibã putere de pãtrundere
excesivã, pentru a nu le strãbate;

- sã se pregãteascã uºor, dând o
soluþie sau emulsie omogenã; sã aibã
o culoare pe cât posibil mai deschisã,
pentru a nu modifica culoarea
materialelor lipite ºi murdãrirea lor în
procesul de încleiere;

- sã fie ieftine;
- sã nu fie toxice;

Clasificarea adezivilor

Adezivii se pot clasifica dupã
mai multe criterii, ºi anume:

a) dupã provenienþa materiilor
prime:

- de origine vegetalã - amidon,
gumã arabicã;

- de origine animalã - clei de
oase, de caseinã, de albuminã.
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