
PROCESY INTROLIGATORSKIE  

Procesy introligatorskie obejmują wszystkie prace związane z przetwarzaniem 

zadrukowanych materiałów (papier, karton, folia) są stosowane również do przetwarzania 

niezadrukowanych papierów, kartonów, tektur (notesy, bloki, zeszyty) niektóre z 

procesów introligatorskich wykonujemy bezpośrednio na maszynach introligatorskich 

przy wykorzystaniu odpowiednich przystawek krojenie, złamywanie arkuszy. 

W maszynach zwojowych do produkcji działowej wykorzystuje się odpowiednie 

przystawki do krojenia, prasowania, złamywania, gotowych składek przeznaczonych do 

dalszych etapów produkcji. Produktami zakładu mogą być również nieuformowane druki, 

np. w produkcji opakowań, które po zadrukowaniu z powrotem nawijane są na zwoje lub 

bobiny, ponieważ formowanie tych opakowań następuje na maszynach do pakowania.  

Rola introligatorni w zakładach poligraficznych jest różna a zależy to od produktu jaki jest 

wykonywany np. przy drukach wszelkiego rodzaju akcydensów najczęściej urządzeniem 

potrzebnym będzie krajarka jedno nożowa, przy produkcji etykiet mogą być stosowane 

urządzenia do wykrawania, brązowania, lakierowania, gumowania.  

Najbardziej skomplikowana jest produkcja opraw a liczba procesów jakie trzeba wykonać 

pracochłonność zależy od stopnia skomplikowania oprawy wielkości wykorzystywanego 

nakładu, stopnia zmechanizowania zautomatyzowania procesów oprawiania.  

Z powodu dużej różnorodności procesów introligatorskich konieczna jest specjalizacja 

zakładów poligraficznych w wykonywaniu produkcji. Introligatornia do produkcji 

opakowań znacznie będzie się różniła od introligatorni do produkcji np. opraw.  

 
 

Klasyfikacja wyrobów poligraficznych  

Najbardziej ogólnym podziałem produktów introligatorskich są:  

Druki luźne - jest to produkt introligatorski składający się z jednej lub kilku części nie 

połączonych ze sobą może to być zadrukowana kartka w postaci ulotki, plakatu, ulotki 

prospektowe wykonane z jednego arkusza, które po złamaniu dają nam wygląd druku 

cztero stronicowego. Drukiem luźnym będzie również torebka wykonana jednego arkusza 

papieru.  

Druki łączone - są produktami introligatorskimi składającymi się z 2 lub więcej arkuszy 

połączonych ze sobą nie mające jednak oddzielnie wykonanej okładki są to np. 

czasopisma złożone z arkuszy odpowiednio złamanych i zszytych stanowiących całość 

w których rolę okładki spełnia zewnętrzny arkusz czasopisma będzie to również 

papierowa torebka powstała przez połączenie dwóch zadrukowanych arkuszy.  

Oprawy - najbardziej skomplikowany produkt charakteryzuje się on oddzielnie 

połączonymi kartkami do których przymocowana jest okładka. Każda oprawa składa się z 

dwóch połączonych ze sobą części okładki i wkładu. Okładka jest zewnętrzną częścią 

oprawy, wkład jest częścią oprawy stanowiącą połączone ze sobą w odpowiednia sposób 

kartki. Oprawa składa się z okładziny przedniej tylniej i grzbietu.  

 
  



 

Najogólniejszym podziałem opraw jest podział na typy, rozróżniamy tu 

następujące typy:  

Oprawy proste - grzbiet wkładu połączony jest z grzbietem okładki przez sklejenie 

wewnętrznej strony grzbietu okładki z grzbietem wkładu lub ich zszycie przez grzbiet. W 

oprawach tych nie może być połączenia przez wyklejkę . Wyklejka jest to część wkładu 

znajdująca się na początku i końcu przyklejone całymi powierzchniami styku z 

wewnętrzną stroną kładzin.  

Oprawy złożone - w tych oprawach grzbiet wkładu nie jest połączony z grzbietem 

okładki połączenie to następuje poprzez wyklejki dodatkowo może być wzmocnione 

innymi elementami wzmacniającymi.  

Oprawy specjalne - wkład z okładką jest połączony w inny sposób niż w oprawach 

prostych i złożonych np. poprzez spirale, nity, klamrę itp. W oprawie połączonej spiralą 

spirala łączy ze sobą zarówno poszczególne kartki wkładu i okładziny. W oprawie tej 

część jest grzbietem okładki a część grzbietem oprawy.  

 
 

Rodzaje okładek:  

 Okładka zeszytowa - wytwarzana jest z jednego arkusza materiału ma jeden złam 

stanowiący jej grzbiet. Jest wykonany z kartonu.  

 Okładka przylegająca - wykonana z jednego arkusza materiału ma dwa złamy 

znajdujące się pośrodku okładki powierzchnia między nimi stanowi grzbiet.  

 Okładka zakrywająca - wykonana z jednego arkusza materiału posiada 4 złamy 

pośrodku okładki. Powierzchnia pomiędzy dwoma złamami stanowi grzbiet 

okładki. W niektórych typach okładek mogą występować tylko 3 złamy brakuje 

złamu na tylnej okładzinie.  

 Okładki łączone - lamówka wykonana z 3 części. Dwie stanowią okładzinę 

przednią i tylną i są arkuszem materiału. Okładziny są połączone paskiem 

materiału zwanym lamówką która częściowo zachodzi na okładzinę.  

 Okładka jednorodna - składa się z 4 części z których 3 stanowią materiał 

usztywniający. Okładzinę przednią i tylną oraz grzbiet połączone są przez 4 część 

okładki tzn. oklejkę.  

 Okładka kombinowana - składa się z 6 części z których 3 to materiał 

usztywniający a oklejka to następne 3 części. Oklejka przedni, tylna i grzbietowa.  

 Okładki specjalne - (zaliczamy do nich oprawę biblioteczną) składa się z 10 części 

a od okładek kombinowanych różni się ściętymi narożnikami.  

Innym uproszczonym podziałem okładek jest podział na:  

 Okładki miękkie  

 Okładki twarde  



Wkłady w zależności od budowy dzielimy na:  

 Jedno składkowe - mają na grzbiecie złam  

 Wielo składkowe - znajduje się wiele składów połączonych jeden na drugim  

 Kartkowe - składają się z oddzielnych kartek, nie mają na grzbiecie złamów  

Każda oprawa (wkład) ma grzbiet, krawędź przednią, tylnią i boki dolny, górny. Na 

stronach istnieje powierzchnia zadrukowana i niezadrukowana. Niezadrukowana istnieje 

dookoła zadrukowanej i nazywa się marginesami (grzbietowy, przedni, dolny, górny).  

Wkład książkowy składa się ze składek a oprócz tego uzupełniany przez:  

 wyklejki - nie są one numerowane  

 wklejki - dodatkowe elementy składki skompletowanej przyklejone w dowolne 

miejsce wewnątrz wkładki  

 przyklejki - element składki skompletowanej połączona przez przyklejenie 

umieszczona na zewnętrznych krańcach składki podstawowej.  

 
 

Blok książkowy rozpoczyna się zawsze czwórką tytułową która stanowi:  

 przedtytuł (str.1)  

 strona wakatowa (str.2)  

 tytuł główny (str.3)  

 kolofon i nota informacyjna (str.4)  

W niektórych wypadkach występuje dwójka tytułowa.  

 
 

Każdy produkt stanowiący druk luźny poddaje się pewnym jednostkowym 

operacją do których min. zaliczamy:  

 Liczenie.  

 Wyrównywanie.  

 Cięcie. 

 Krojenie: przekrawanie, okrawanie, nadkrawanie, perforowanie, wykrawanie, 

bobinowanie. 

 Złamywanie i bigowanie (przegniatanie).  

 Prasowanie. 

 Bigowanie 

 Szycie. 

 Klejenie.  

 Lakierowanie.  

 Laminowanie.  

 Impregnowanie.  

 Gumowanie.  

 Brązowanie.  

 Cold- i hot-stamping  

 


