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(continuare din nr. 105/16.09.2014)

Aåa ieæitã din cotorul celei de a
treia fasciculã, dupã ce a fost trasã,
se trece prin distanåa dintre fascicula
a doua æi prima, cusutã sub
crestãtura de la margine, formând o
buclã prin care se introduce acul.
Dupã aceea se trage din nou aåa,
apãsând cu mâna stângã în acest loc
æi se face un nod. În figura de mai jos
se observã drumul aåei æi formarea
buclelor.
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nr. 1) se coase la fel ca æi prima dupã
însemnãri. Odatã terminat cusutul,
aåa se fixeazã cu douã noduri pe
penultima fasciculã.
În cazul când coasem mai multe
cãråi pe gherghef, înainte de a începe
coaserea urmãtorului bloc de carte,
se aæeazã între cele douã blocuri o
scânduricã netedã æi curatã la
distanåã de 2 - 2,5 cm de sfori.
Aceasta are rolul de a echilibra
marginea din faåã a blocului de carte,
în urma îngroæãrii cotorului prin
coasere, curãåã æi totodatã scândura
preseazã blocul de carte cusut.
Dacã blocul de carte este mai
gros sau hârtia este mai subåire, se
foloseæte posibilitatea de coasere a
blocului de carte “pe sãrite” (“le
coasem schimbat”)

a

b

Presa de lemn

Coaserea fasciculelor pe sfoarã
a - cusãturã întreagã; b - cusãturã sãritã

În acest mod se continuã
operaåia de coasere pânã la terminarea
fasciculelor.Ultima fasciculã (coliåa

Blocurile de carte se aæeazã,
cum am mai arãtat, între scânduri æi
apoi se introduc între barele presei
de lemn, dupã care se procedeazã la
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strângere. Pentru strângere se
foloseæte o cheie. Strângerea se face
câte puåin din ambele pãråi. Se va
urmãri ca cele douã bare ale presei sã
fie paralele, pentru ca fasciculele din
blocul cãråilor sã se preseze uniform.
Operaåia de presare, în legãtorie
este foarte importantã. Aceastã operaåie
de presare este des folositã æi conferã
blocului de carte o mai multã soliditate,
îl face mai compact.
Blocurile de carte astfel presate
stau în presã cel puåin 12 ore.
Dupã ce au fost lãsate la presã un
timp, cel puåin 12 ore, cum s-a arãtat,
blocurile de carte urmeazã a fi crestate
la cotor. Aceastã operaåie este deosebit
de importantã. În crestãturile realizate
se va introduce ulterior sfoara pentru
coasere, fapt ce va permite, pe lângã
fixarea fasciculelor, æi nedeformarea
suprafeåei cotorului blocului de carte. O
importanåã deosebitã trebuie acordatã
adâncimii crestãturilor, aceasta variind
în funcåie de grosimea sortului de
hârtie, numãrului de fascicule æi stãrii
fizice a cãråii înainte de desfacere.
Pentru a coase blocul de carte este
necesar sã crestãm cotorul în câteva
locuri, în scopul trecerii cu acul prin
cotorul fasciculelor æi pentru ca sforile
de legãturã sã nu rãmânã în relief,
deasupra cotorului.

Vedere perpendicularã pe faåa blocului cu
trecerea aåei peste sfori

Lipirea capetelor forzaåelor în interiorul
blocului de carte

Ungerea se face cu degetul sau
cu ajutorul unei mici pensule subåiri.
Dupã ce s-a lipit partea îndoitã a
forzaåului, atât de la prima pânã la
ultima fasciculã, se lasã blocul de
carte sã se usuce timp de cca 1 - 1,5
ore æi numai dupã aceea se continuã
prelucrarea acestuia.
Înainte de a lipi capetele sforilor
pe forzaåurile blocului de carte este
necesar sã se scãmoæeze (destrãma).
Aceastã operaåie se realizeazã cu
ajutorul “tãbliåei de scãmoæat”,
trecându-le prin orificiul acesteia.

Destrãmarea

Lipirea capetelor scãmoæate ale
sforilor de forzaåele blocului de carte
se face cu multã atenåie. Se unge
forzaåul cu adeziv în locul unde se
vor lipi capetele sforilor scãmoæate
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în evantai, se lipesc netezindu-se
perfect cu fãlåuiala pentru a nu
prezenta asperitãåi.

21.10.2014

Dupã ce s-a depus cleiul pe
cotor, se netezeæte cotorul cu muchia
unui ciocan lat la gurã, se strânge
prisosul de adeziv de pe cotor cu
pensula bine stoarsã æi se æterg cu
degetul urmele de adeziv de pe
marginile laterale ale blocului de
carte.

Lipirea sforilor

Dupã uscarea adezivului pe unul
din forzaåuri se procedeazã la fel æi
pentru cel de al doilea forzaå al
blocului de carte. Se lasã la uscat.
Dupã aceastã operaåie de lipire a
capetelor de sfori scãmoæate pe
forzaåurile blocului de carte se mai
îndreaptã odatã la cap æi la cotor,
apoi cotorul pus la marginea unei
scânduri (una sau mai multe cãråi
puse una peste alta) se încleiazã cu
un strat subåire de adeziv, în aæa fel
încât acesta sã umple toate golurile
dintre cotoarele fasciculelor.

Încleierea

Netezirea cotorului

Blocurile de carte pentru uscare,
indiferent dacã este unul sau mai
multe, se vor aæeza între douã
scânduri, una jos æi alta sus.
Deasupra celei de sus se va aæeza o
greutate. În aceastã poziåie blocurile
de carte se lasã sã se usuce câteva
ore.
PRELUCRAREA COTORULUI
BLOCULUI DE CARTE
Înaintea prelucrãrii blocului de
carte se executã tãierea acestuia pe
cele trei pãråi:
- rotunjirea cotorului blocului de
carte. Cotorul blocului de carte este
în urma coaserii, îngroæat de la aåa de
cusut a fasciculelor. În vederea
eliminãrii acestei îngroæãri, se
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procedeazã la rotunjirea cotorului
care faciliteazã posibilitatea unei
deschideri mai bune a cãråii.
Operaåia de rotunjire a blocului
de carte se realizeazã manual, dar
numai la cãråile ce depãæesc 5 - 6
fascicule. La blocurile de carte ce au
mai puåin de 5 - 6 fascicule se va bate
cotorul cu ciocanul de lemn fãrã a-l
rotunji.
Operaåia de rotunjire a cotorului
blocului de carte începe prin
umezirea puåin a acestuia cu o cârpã
umedã. Se aæeazã blocul de carte pe
o scândurã æi apoi pe masã având
cotorul în partea opusã.
Aceastã operaåie de rotunjire a
cotorului blocului de carte se executã
cu ajutorul unui ciocan de lemn
(plastic sau cauciuc).

Rotunjirea manualã a blocului de carte

Blocul de carte se åine cu mâna
stângã pe marginea din faåã, trãgând în
afarã fasciculele de deasupra.
Loviturile cu ciocanul încep de la
mijlocul cotorului spre marginea sa
inferioarã, deplasându-le spre marginea
superioarã. Dupã ce cotorul ia o formã
rotundã pe o parte se întoarce cartea æi
se repetã operaåia.

Operaåia de rotunjire a blocului,
în funcåie de grosimea acestuia, se
repetã de cel puåin douã ori.
Dupã rotunjire, cotorul capãtã o
formã rotundã, la fel æi tãietura din
faåã. Apoi cartea cu cotorul rotunjit
se aæeazã între douã scânduri. Dacã
sunt mai multe blocuri se aæeazã cu
câte o scândurã între blocuri.
Cu cât grosimea blocului de
carte este mai mare, cu atât falåul
trebuie sã fie mai lat, adicã partea
care se îndoaie spre scândurile dintre
blocuri sã fie mai mare.
Dupã ce s-a bãtut falåul la cotor
se executã operaåia ce are rolul de
a consolida cotorul de carte æi de
a-l înfrumuseåa.
- ænitul - colorarea tãieturii - la
unele cãråi, în scopul înfrumuseåãrii
acesteia se coloreazã partea de sus a
tãieturii sau chiar cele trei pãråi tãiate
ale blocului de carte.
Pentru a se obåine o colorare
perfectã a tãieturii, blocul de carte
trebuie sã fie foarte bine strâns între
scânduri, tãietura sã fie în acelaæi
plan cu marginile acestora.
Strângerea puternicã se face pentru a
împiedica pãtrunderea vopselelor de
colorare printre filele fasciculelor.
În caz cã tãietura ce urmeazã a fi
coloratã prezintã asperitãåi, se
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strânge bine blocul de carte æi, cu
ajutorul hârtiei glaspapir finã, se
freacã pânã când dispar acestea.
Dupã aceea se netezeæte marginea cu
ajutorul falåului, pânã se obåine
suprafaåã netedã.
Pentru colorarea tãieturii se
folosesc cel mai des vopselele de
anilinã sau tempera.
Aceste vopsele se pot aplica cu
pensula sau cu ajutorul unui tampon.
De asemenea se pot folosi cerneluri
colorate diferit. Vopseaua se dispune
într-un strat subåire æi uniform pe
suprafaåa tãieturii.
Dacã colorarea tãieturii s-a fãcut
cu anilinã, dupã uscarea vopselei,
aceasta se poate freca cu o bucatã de
postav pe care se ia puåinã cearã æi
apoi lustruindu-o cu o perie asprã.
Tot atât de important ca
strângerea fasciculelor este æi acela
al alegerii culorilor pentru vopsit
ænitul. Este necesar sã se armonizeze
culorile folosite pentru colorarea
ænitului, cu aceea a materialului
pentru îmbrãcatul scoaråelor.
- lipirea semnului de carte
Dupã ce s-a bãtut falåul la cotor
æi s-a vopsit tãietura, unde este cazul,
se executã operaåia de lipire a
semnului de carte. Ele se fixeazã în
partea de sus a cotorului blocului de
carte (la cap) æi este o panglicã
subåire albã sau coloratã, de regulã
de mãtase sau vâscozã (mãtase
artificialã) de 5 - 8 mm lãåime.
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Lipirea semnului de carte

Lungimea semnului de carte va
fi cu 2 - 3 cm mai mare decât
lungimea diagonalei blocului de
carte.
lipirea
capitalbandului.
Capitalbandul este o panglicã
de bumbac sau mãtase, împletitã
(îngroæatã) pe o parte æi apretatã.
Aceastã panglicã se lipeæte la ambele
capete a cotorului blocului de carte.

Lipirea capitalbandului

Pe lângã rolul lui estetic,
capitalbandul fixeazã mai bine
fasciculele între ele, la capetele
blocului æi împiedicã paråial
pãtrunderea prafului între blocul
cãråii æi scoaråa cãråii legate.
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Culoarea capitalbandului ca æi
semnul de carte, trebuie sã
corespundã culorii ænitului, dacã
cartea are ænit colorat, cât æi a
forzaåului æi a scoaråei. Pentru a fi
lipit manual, capitalbandul se taie în
bucãåi de lãåimea arcului cotorului
rotunjit al blocului de carte dupã care
ungând marginile cotorului cu adeziv
se lipeæte de aceste margini, lãsând
partea îngroæatã în afarã.
- caæerarea cotorului
Pentru a mãri rezistenåa de
fixare a fasciculelor între ele æi
pentru a obåine o formã stabilã a
cãråii, cotorul se caæereazã cu fâæii de
hârtie, tifon sau de pânzã la cãråile
groase. Lãåimea fâæiei va fi egalã cu
lungimea arcului cotorului rotunjit,
iar lungimea va fi cu 6 - 10 mm mai
micã decât lungimea cotorului.

- lipirea burdufului - în scopul
mãririi rezistenåei formei rotunjite a
cotorului æi pentru mascarea
neregularitãåilor cotorului cãråii æi
rãdãcinii cotorului scoaråei la
deschiderea cãråilor legate.
Burduful este un tub de hârtie
lipit de cotorul blocului. Aceastã
operaåie a lipirii burdufului
înlocuieæte operaåia de caæerare a
cotorului.

Schema lipirii burdufului pe
cotorul blocului de carte
1 - burduful; 2 - cotorul blocului de carte; 3 scoaråa cãråii; 4 - tifonul de pe cotorul blocului

Caæerarea cotorului

Hârtia folositã va fi rezistentã, slab
încleiatã, elasticã, de pânã la 70g/mp
tãiatã pe direcåia longitudinalã a
fibrelor.
Caæerarea cotorului se poate face
astfel: blocul de carte se aæeazã pe
marginea mesei, cotorul se unge cu
adeziv, se lipeæte fâæia de hârtie (pânzã)
æi se preseazã cu o cârpã moale.

Executarea
burdufului
se
practicã la cãråile cu volum mare de
fascicule, folosite des æi un timp
îndelungat cum ar fi dicåionarele,
enciclopediile, tratatele etc.
C O N F E C Å I O N A R E A
SCOARÅELOR
Scoaråa foloseæte ca înveliæ
exterior al cãråii æi are rolul de a o
proteja æi pãstra timp îndelungat
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într-o formã bunã. În acelaæi timp
este un element decorativ.
Scoaråele pentru cãråi pot fi
clasificate în douã categorii:
- scoaråe simple sau întregi 1/1,
executate din carton de lagãtorie
(mucava) ca material de bazã æi
pânzã de legãtorie sau materiale
pentru îmbrãcarea scoaråelor de
mucava.

21.10.2014

(rãdãcina cotorului). Pe pânzã, la
mijloc, se lipesc ricãnul, iar în pãråi
la o distanåã de 4 - 5, mm feåele de
mucava. Marginile pânzei se îndoaie
æi se lipesc pe spatele feåelor æi a
ricãnului.

Elementele unei scoaråe
1 - feåele scoaråei; 2 - ricãnul scoaråei;
3 - articulaåii; 4 - marginile pânzei (einælogul);
5 - colåurile scoaråei

- scoaråe compuse sau jumãtate
pânzã 1/2 sunt formate dintr-o fâæie de
pânzã la cotor, douã feåe de mucava,
rãdãcina cotorului æi douã feåe de hârtie
sau alt material pentru îmbrãcarea
feåelor de mucava. Fâæia de pânzã
trebuie sã difere de materialul folosit
pentru îmbrãcarea feåelor de mucava.
Aceastã fâæie uneæte cele douã feåe de
mucava de aceleaæi dimensiuni ca
pentru scoaråa întreagã.

Scoaråã simplã

Scoaråele întregi sunt compuse
dintr-o bucatã de pânzã, hârtie sau alt
material (piele, imitaåie de piele etc.),
douã feåe de mucava æi ricãnul

Scoaråe compuse 1/2
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PREGÃTIREA MATERIALELOR
PENTRU SCOARÅE
Atât la scoaråele întregi cât æi la
cele jumãtate pânzã, se foloseæte:
carton de legãtorie (mucava dublu
calandratã) de diferite grosimi (în
funcåie de dimensiunea æi volumul
cãråii), carton mai subåire dar mai
rezistent pentru executarea ricãnului.
Ca material pentru îmbrãcarea
scoaråei
se
foloseæte
pânzã
pergamoid, pânzã crudã, pânzã de
mãtase caæeratã pe hârtie, balacron
(peliculã de material plastic caæeratã
pe hârtie) imitaåie de piele sau chiar
piele.

Aceste materiale se pregãtesc
prin tãierea (croirea) lor la
dimensiunile necesare.
Croirea cartonului de legãtorie
(mucavaua) se face prin îndreptarea
mai întâi la un cap æi mãsurându-se
în aæa fel încât sã iasã cât mai
economic, åinând seama ca firul
mucavalei (direcåia de fabricaåie a ei)
sã fie în lungul scoaråei, altfel scoaråa
se poate scoroji.
x
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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