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Finisarea produselor
tipografice
Operaþiuni de
materialelor

deformare

a

(continuare din numãrul precedent)

Fãlþuirea
Fãlþuirea constã în îndoirea
succesivã a colii imprimate o datã, de
douã ori, de trei ori etc., pentru a
aduce coala tipãritã la formatul
necesar, astfel încât paginile sã fie
aºezate în ordinea fireascã a
coloncifrelor.
Prin operaþia de fãlþuire, colile
de hârtie imprimate se transformã în
coliþe (fascicule) de carte, revistã etc.
Coliþa sau fascicula reprezintã o
coalã de hârtie care a fost supusã
operaþiei de fãlþuire, îndoire
succesivã de 1, 2, 3, 4, 5, 6,...... ori ºi
este formatã din 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16,
24, 32,...... file (în funcþie de numãrul
de fãlþuiri) de carte, de revistã etc.
O coalã fãlþuitã normal va avea
întotdeauna prima paginã deasupra,
iar prima filã va fi posibil
de deschis.

Pentru lucrãri deosebite, cum ar
fi pliante, prospecte, meniuri etc. se
mai pot folosi ºi fãlþuieli ca cele de
mai jos:

1 - fãlþuit în cruce, 8 margini; 2 - fãlþuit în
paralel, 8 pagini; 3 - fãlþuit 4 pagini;
4 - fãlþuit în zig-zag, 6 pagini; 5 - fãlþuit
6 pagini; 6 - fãlþuit 8 pagini tip album;
7 - fãlþuit 12 pagini prospect;
8 - fãlþuit tip meniu.
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Operaþia de fãlþuire poate fi
clasificatã dupã mai multe criterii,
astfel:
a) dupã poziþia reciprocã a
îndoiturilor:
- fãlþuirea în cruce sau
perpendicularã,
când
fiecare
îndoiturã este perpendicularã pe cea
anterioarã. Acest tip de fãlþuire a
colilor este cel mai des întâlnit în
producþia de carte.

Fãlþuirea perpendicularã a colilor

- fãlþuirea paralelã, la care cea
de a doua (eventual a treia) îndoiturã
este paralelã cu prima îndoiturã, deci
toate îndoiturile sunt paralele.

Fãlþuirea paralelã a colilor

- fãlþuirea combinatã este o
îmbinare între fãlþuirea în cruce
(perpendicularã) ºi fãlþuirea paralelã.
În figura de mai jos, s-au executat
prima îndoiturã paralelã cu a doua,
iar ultima îndoiturã perpendicularã
pe primele douã.

Fãlþuirea combinatã a colilor

b) dupã numãrul de îndoituri
care se executã asupra colii pentru a
se forma fascicula.
În funcþie de numãrul de
îndoituri, fasciculele conþin un
anumit numãr de file de un anumit
format. Formatul rezultat din fãlþuire,
în urma înjumãtãþirii laturii mari, se
stabileºte, de exemplu pentru coala
de hârtie 700 x 1000 mm, în felul
urmãtor: se descompune numitorul
fracþiunii de coalã în factori primi (de
ex. 16 = 2 x 2 x 2 x 2 = 24). Numãrul
de factori primi reprezintã numãrul
de fãlþuiri.
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Numãr de falþuri

Fracþiunea din
coala de hârtie

-

1/1

Formatul
fasciculelor
obþinute
700 x 1000 mm

1

1/2

500 x 700 mm

2

2

1/4

350 x 500 mm

4

3

1/8

250 x 350 mm

8

4

1/16

175 x 250 mm

16

c) dupã modul în care se
realizeazã operaþia de îndoire a
colilor de hârtie, fãlþuirea este de
douã feluri: manualã ºi mecanicã.
Fãlþuirea manualã se executã pe
mese de lucru special amenajate, cu
ajutorul unui cuþitaº neascuþit din os,
lemn sau masã plasticã, denumit
„fãlþuialã”.
Pe masa de lucru, se aºazã un
top de coli de cca 3-5 cm înãlþime, în
aºa fel încât prima paginã (cu
signiaturã) sã fie în partea stângã-jos.
Topul aºezat se verificã prin rãsfoire,
dacã corespunde cerinþelor tehnice, ºi
anume: colile trebuie sã fie toate din
aceeaºi lucrare ºi din aceeaºi coalã,
tãiate corect, fãrã oblicitate, cu
tãieturã netedã, fãrã defecte de tipar.
Fãlþuirea se executã astfel: colile
din top se rãsfirã uºor în formã de
scarã, cu vârful fãlþuielii din colþul
stâng de jos cãtre dreapta, pentru a
putea apuca uºor fiecare coalã în
parte. Þinând permanent fãlþuiala cu
mâna dreaptã, se apucã coala de

Numãr de file în
fascicule
1

colþul din dreapta jos cu degetele
arãtãtor ºi mare ºi se potriveºte la
colþul jos, exact colþ peste colþ, sau
coloncifrã peste coloncifrã, trecând
fãlþuiala peste mijlocul colii îndoite
de jos în sus.
Dupã prima îndoire, coala se
roteºte pe lãþime ºi se face îndoirea a
doua, sub un unghi drept faþã de
prima îndoire. Operaþia se repetã de
câte ori este necesar pentru a ajunge
la formatul cãrþii.

Fãlþuirea manualã a colilor

Dupã fãlþuire, fasciculele se bat
la cap ºi cotor, se preseazã uºor ºi se
numãrã, formând topuri de câte
50-100 coli, aºezate prin suprapunere.
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Se fac pachete a câte 250-500 coli,
care se preseazã ºi în stare presatã se
leagã cu chingi, între douã capace de
placaj sau metal.
Fãlþuirea mecanicã se face cu
ajutorul maºinilor de fãlþuit cu cuþite
sau casete. Este posibilã ºi
combinarea celor douã tehnici într-o
maºinã (fãlþuirea combinatã).
Maºinile de fãlþuit cu cuþite
funcþioneazã pe principiul executãrii
îndoirii colii cu ajutorul unui cuþit
care acþioneazã coala în deschizãtura
a douã valuri care preseazã îndoitura
colii (vezi figura de mai jos).
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Schema formãrii îndoiturii la maºinile de fãlþuit
cu cuþite
1 - coala de hârtie; 2 - masa maºinii; 3 - cuþit;
4 - semn lateral; 5 - valuri de presare a îndoiturii colii

cilindri prin cãderea cuþitului. Fiecare
grup de fãlþuire dispune de un
element de îndoire ce face un singur
pliu.
Pentru fiecare falþ (pliu)
suplimentar, trebuie prevãzut un alt
grup de fãlþuit, care va fi plasat
perpendicular în raport cu grupul
precedent.
Pentru fãlþuirea cu ajutorul
casetelor este necesarã o casetã ºi trei
cilindri pentru un grup:

Schema formãrii îndoiturii la maºina de fãlþuit
cu casete
1 - coala de hârtie; 2, 3, 6, 8 - valuri de îndoire;
4,7 - casete; 5 - piesã de sprijin al colii,
limitator.

Cei doi cilindri verticali
suprapuºi introduc coliþa în casetã
pânã la limitator cu o vitezã adaptatã
la proprietãþile hârtiei (grosime,
gramaj, sens de fabricaþie).
Între cei doi cilindri orizontali se
formeazã o buclã, pe care o preseazã
formând un pliu în cursul trecerii
colii printre cilindri.

Schema maºinii de fãlþuit cu cuþite

Procedeul necesitã un cuþit
vertical mobil ºi doi cilindri de fãlþuit
ce se rotesc în sens contrar.
Coala este transportatã pânã la
semnul de coalã ºi apoi este prinsã de

Formarea buclei principale
1, 2, 3 cilindri de formare a pliului; 4 - limitator
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Acest falþ se face continuu, fãrã
sã fie legat de un anumit ritm, de
unde rezultã un randament de fãlþuit
mare.

colii fãlþuite. Reglajul poate varia
pentru fiecare tip de fãlþuire paralelã.
Fãlþuirea combinatã, casetãcuþit, reuneºte sistemul de casete cu
cel cu cuþit într-o singurã maºinã ce
conþine grupuri de fãlþuit în paralel
(cu casete) ºi grupuri de fãlþuit în
cruce (cu cuþite).

Formarea primului falþ

Fãlþuirea combinatã (mixtã)

Formarea celei de a doua bucle (falþ)

Fiecare grup de fãlþuit poate fi
dotat cu 4 casete, iar la unele maºini
moderne, pânã la 6 (ºase) casete
plasate alternativ sus ºi jos. Casetele
care nu se utilizeazã pot fi înlocuite
cu casete „oarbe”, iar coala de fãlþuit
poate sã sarã peste una sau mai multe
casete de fãlþuit. Acest lucru permite
sã se realizeze o gamã importantã de
fãlþuieli.
Intervalul dintre cilindrii de fãlþuit
trebuie sã fie reglat conform grosimii

Caracteristicile tipurilor de
fãlþuire
În cele ce urmeazã, vom da o
descriere sumarã a caracteristicilor
celor trei tipuri de fãlþuire (pliere),
mecanicã ºi posibilitãþile acestora.
Fãlþuirea cu cuþite. Pentru
fãlþuirea cu cuþite, fiecare îndoiturã
este realizatã prin acþiunea cuþitului
de fãlþuit ºi a celor douã valuri de
pliere. Grupurile de fãlþuit sunt
dispuse, în general, la un unghi drept
unul faþã de celãlalt, pentru a obþine
un pliaj tipic sub formã de cruce.
Transportul colilor fãlþuite de la un
grup la altul se face pe acelaºi
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principiu ca la maºinile de fãlþuit cu
casete.
Randamentul este în mare parte
determinat de sincronizarea fãlþuirii
cu cuþite dar ºi de calitatea hârtiei,
indiferent de format.
Maºina de fãlþuit cu cuþite se
compune din:
- maºina de alimentare pe care
se aºazã colile;
- aparatul de pus coli;
- mecanismul de transport al
colilor spre fãlþuire;
- mecanismul de îndoire a colii
de hârtie, compus din cuþite ºi valþuri
(un cuþit ºi douã valuri formeazã un
grup de fãlþuire);
- guri de eliminare a colilor
fãlþuite (coliþe).
Plierea (îndoirea) colilor de
hârtie se realizeazã astfel: aparatul
automat de alimentare deplaseazã
colile venite pe masa 2, la grupul de
fãlþuire (vezi figura de mai jos). Un
cuþit special 3 coboarã ºi, prin
apãsare, executã prima fãlþuire a
colii.

Datoritã semnului lateral 4,
coala are o poziþie fixã în timpul
coborârii cuþitului. Coala îndoitã 1
este prinsã de valþul 5, care o
preseazã ºi o deplaseazã mai departe.
Printr-un sistem de transport, coliþa
este transmisã la al doilea grup de
fãlþuire, unde se face a doua
îndoiturã. Coala de hârtie va trece
succesiv prin atâtea grupuri de câte
îndoituri are nevoie ºi se eliminã prin
gura de evacuare.
3

Funcþionarea maºinii de fãlþuit cu cuþit
a. în cazul realizãrii a trei îndoituri; b. în cazul
realizãrii a patru îndoituri
1 - coala de hârtie; 2 - grupuri de fãlþuit;
3 - benzi transportoare; 4 - gurã de eliminare.
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Schema formãrii îndoiturii la maºinile de fãlþuit
cu cuþit
1 - coala de hârtie; 2 - masa maºinii; 3 - cuþit;
4 - semn lateral; 5 - valþ de presare

Prezentãm mai jos câteva
scheme de aºezare a grupurilor de
fãlþuit în cruce pentru diverse lucrãri.
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În cazul când pe o coalã se
imprimã mai multe pliante sau
acelaºi pliant ce se repetã, separarea
lor în maºina de fãlþuit se poate face
prin introducerea cuþitelor circulare
(vezi figurile de mai jos).
Schema de aºezare a grupurilor de fãlþuit pentru
trei îndoituri (16 pagini)

Schema de aºezare a grupurilor de fãlþuit pentru
patru îndoituri (32 pagini)

Schema de fãlþuire ºi tãiere a unei coli pentru
obþinerea a 2 fascicule (2 x 16 pagini)

Schema de fãlþuire ºi tãiere finalã pentru
obþinerea a 2 fascicule

(continuare în numãrul urmãtor)
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