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Finisarea produselor
tipografice

Maæini de tãiat
(continuare din numãrul precedent)

Mecanismul cuåitului asigurã
miæcarea de ghilotinã a acestuia.
Mecanismul poate avea construcåii
diferite. Cele mai simple au acåionare
dintr-o parte, iar suportul cuåitului (1)
se deplaseazã datoritã unui sistem
bielã-manivelã (2, 3). 

Schema mecanismului cuåitului la maæinile de

tãiat cu un cuåit

În suportul cuåitului existã douã
decupãri, înclinate la unghiuri
diferite (α æi β), în care culiseazã
niæte plãci (4), fixate însã diferit de
batiul maæinii.

Modificând poziåia plãcii (4) cu
ajutorul æurubului (5), se regleazã
paralelismul cuåitului cu masa în
poziåia inferioarã. Modificând poziåia
bielei (3) cu ajutorul piuliåei (6), se
regleazã cuåitul cu suportul sãu în
poziåia inferioarã (operaåie necesarã
când lãåimea cuåitului se reduce
datoritã ascuåirii repetate). La
maæinile de formate mai mari, acest
mecanism este construit cu douã
biele de lungimi diferite.

Schema mecanismului 
de acåionare dublã a cuåitului

1 - suportul cuåitului; 2 - cuåitul; 3 - dispozitive
de reglare; 4 - acåionare; 5 - angrenaj cu melc

Mecanismul de presare poate

avea construcåii foarte diferite. Unele

sunt cu arc (la maæinile de format

mic), altele sunt acåionate hidraulic

(la maæinile de format mare).

Ultimele asigurã o presiune

constantã în timpul tãierii.
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Schema acåionãrii hidraulice a presei

1 - presã; 2 - sistem hidraulic

Mecanismul vinclului mobil
poate fi cu æurub (acåionare
electromecanicã), cu bandã circularã
sau hidraulic, în funcåie de
constructor.

Mecanismul vinclului cu æurub
se poate acåiona manual sau mecanic
(vezi figura de mai jos). Viteza de
deplasare înapoi a vinclului este mai
mare decât cea de lucru (de avans).
Fixarea dimensiunii de tãiere (de la
vinclu la planul de tãiere) se face cu
ajutorul benzii de dimensionare (9)
întinsã pe role (10).

Mecanismele cu bandã (sau cu
cablu), de regulã cu acåionare
mecanicã, au ineråie mare la oprire.
De aceea, poziåia precisã a vinclului
se obåine manual, cu ajutorul
volantului (8).

Mecanismele hidraulice asigurã
viteza mare de deplasare fãrã trepte æi
lipsa ineråiei la oprirea vinclului. 

Mecanismul vinclului mobil cu acåionare
electromecanicã, la maæina de tãiat cu un cuåit

1 - æurub; 2 - piuliåã; 3 - vinclu mobil; 4 - motor
electric; 5 - transmisie cu curea; 6 - reductor; 
7 - întrerupãtor de sfâræit de cursã; 8 - volant

pentru deplasarea manualã a vinclului; 9 - bandã

de dimensionare; 10 - role

Maæinile cu mecanisme hidra-
ulice sunt prevãzute cu dispozitive de
tãiere cu program, la care este
asiguratã declanæarea miæcãrii
vinclului æi a cuåitului pe baza unui
program stabilit de operator.
Fundamentele maæinilor de tãiat sunt
prevãzute cu mecanisme pneumatice,
care asigurã crearea unei perne de aer
sub topul de hârtie, pentru o deplasare
mai uæoarã a acestuia pe fundament.
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Principiul funcåionãrii pernei de aer
1 - top de hârtie; 2 - bilã de oåel; 3 - fundament
(masa maæinii); 4 - arc; 5 - canal de aducåiune a

aerului sub presiune

La finisarea blocului de carte se
folosesc maæini de tãiat cu trei cuåite.
Aceste maæini funcåioneazã pe acelaæi
principiu ca maæinile de tãiat cu un
cuåit. Ele executã tãierea pe cele trei
laturi (în faåã, la cap æi la picior) 
într-o singurã fazã de lucru.

Topul blocurilor de carte este
fixat în presa 1. Aceastã presã
transportã topul de cãråi pânã la presa
2, în dreptul celor trei cuåite (vezi
figura de mai jos).

Schema sistemului de prindere æi transport al

topului de blocuri de carte

Modul de acåionare a celor trei
cuåite este reprezentat schematic în
figura urmãtoare:

Poziåia relativã a celor trei cuåite
1 - cuåitul de tãiere la capul blocurilor de

carte; 2 - cuåitul de tãiere în faåã a blocurilor de
carte; 3 - cuåitul de tãiere la piciorul blocurilor

de carte

Rotunjirea (tãierea în trei pãråi)

blocurilor de carte are loc astfel:

dupã prinderea blocurilor de carte în

presa de tãiere, se acåioneazã cuåitul

de tãiere din faåã (2) dupã care are loc

tãierea simultanã la cap æi la picior cu

cuåitele 1 æi 3. Dupã tãiere, blocurile

de carte sunt împinse pe un trans-

portor de eliminare.

În standardul internaåional ISO-

216 (SREN 20216) sunt stabilite

regulile de obåinere a formatelor

finite, modul de notare a acestor

formate æi utilizãrile formatelor ISO.

În STAS 8271-79 - Formate æi lãåimi

brute - sunt stabilite formatele brute

ale colilor æi lãåimile brute ale

sulurilor de hârtie destinate tipãririi

cãråilor, broæurilor, buletinelor æi

revistelor, iar N.T.R. 5018-78 -

Cãråi, broæuri, buletine æi reviste.
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Formate - stabileæte formatele finite

care corespund dimensiunilor de

consum ale hârtiei æi cartonului. În

STAS 570 se stabilesc formatele

finite care corespund dimensiunilor

de consum ale hârtiei æi cartonului

sub formã de: hârtie de scris,

imprimate, cãråi, broæuri, buletine,

reviste, ziare, registre, mape, hãråi,

plicuri etc.

Sisteme de fixare a blocului de carte

Blocul lucrãrii (carte, revistã,
broæurã etc.) format prin adunarea
fascicolelor (coliåelor) separate
trebuie fixat, æi anume: pe de o parte
fascicolele între ele, pe de altã parte
diferitele pãråi ale lor, pentru a
preîntâmpina cãderea acestora din
carte, dupã tãierea în trei pãråi.
Aceastã operaåie se poate face prin:

- coasere cu sârmã sau cu aåã;
- lipire la cotor cu adeziv cald

(termoclei de tip hot-melt) sau rece
(aracet);

- spiralare;
- sigilare (metodã mai rar

întâlnitã).
Cusutul blocului cu sârmã se

realizeazã cu ajutorul unor clame
care strãpung fascicolele sau întregul
bloc.

Se folosesc trei tipuri de coasere
cu sârmã:

- prin cotorul fascicolelor inter-
calate:

Fixarea blocului de carte, cusut cu sârmã, prin
cotorul fascicolelor intercalate

În acest caz, clamele de sârmã
trec prin cotoarele fascicolelor
intercalate, capetele lor fiind apoi
îndoite în interiorul acestora. Acest
mod de fixare se foloseæte la
buletine, reviste, broæuri cu un numãr
redus de fascicole.

- prin cotorul fascicolelor
adunate prin suprapunere; coaserea
fascicolelor se realizeazã pe tifon sau
æireturi late de 20-30 cm:

Fixarea blocului prin cotorul fascicolelor adunate

prin suprapunere pe tifon

În acest caz, fascicolele sunt
fixate tot cu clame de sârmã dar
îndoite în exteriorul lor. Fixarea
fascicolelor între ele se face printr-o
fâæie de tifon sau æireturi la cotor, pe
care se cos toate fascicolele æi prin
care se executã îndoirea clamelor.
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Tifonul mai are æi rolul de fixare
a blocului în scoaråã. Aceastã metodã
se foloseæte la coaserea registrelor de
format mare.

- prin strãpungere (cusut dea-
supra cu sârmã).

Fascicolele adunate prin
suprapunere sunt strãpunse de douã,
trei sau patru clame la o distanåã de
5-8 mm de cotor.

Coaserea cu sârmã prin strãpungere

Pentru realizarea blocului cusut
deasupra cu sârmã, trebuie prevãzut la
cotor, încã de la montajul paginilor,
un spaåiu alb mai mare, deoarece
acesta se micæoreazã la coasere,
deschiderea cãråii fãcându-se
defectuos (se poate produce ruperea
hârtiei).

În toate cazurile de cusut cu
sârmã trebuie sã fim foarte atenåi la
alegerea grosimii acesteia. De
exemplu, la coaserea broæurilor subåiri,
compuse din 1-2 coli, cusute cu
coperta pe cotor, sârma va fi de 
0,5-0,6 mm; la broæura de 4-5 coli,
sârma va fi de 0,7 mm. La cele mai
groase, care se cos prin strãpungere,
sârma folositã va fi de 0,9 mm.

Fixarea blocului de carte prin
coasere cu sârmã prezintã unele
dezavantaje, cum ar fi: cu timpul,
sârma rugineæte, îngãlbenind coala în
jurul clamelor; rezistenåa blocului de
carte este mai redusã; deschiderea
cãråii se face anevoios; blocul nu se
poate prelucra mai departe pe
agregate sau linii automate.

Cusutul blocului de carte cu aåã
se realizeazã cu ajutorul aåei de
bumbac sau relon. Operaåia de
coasere cu aåã se poate face:

- prin strãpungere (cusut dea-
supra cu aåã).

Blocul de carte adunat este cusut
de-a lungul cotorului, la 5-8 mm
distanåã de margine, cu cusãturi lungi
de aåã, similare cusãturilor de la
maæina de cusut confecåii.

Coaserea cu aåã prin strãpungere

Faåã de cusutul deasupra cu
sârmã, acest tip de coasere prezintã
unele avantaje: rezistenåã mai mare,
o mai bunã deschidere a blocului de
carte datoritã elasticitãåii aåei,
eliminarea îngãlbenirii hârtiei prin
ruginirea clamelor de metal.

Datoritã deschiderii greoaie a
cãråii, ca æi rezistenåei reduse în
comparaåie cu cusutul prin cotorul
fascicolelor, aceastã metodã este
folositã mai rar.
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- prin cotorul fascicolelor adu-
nate prin suprapunere se poate realiza
în douã moduri: fãrã tifon æi cu tifon
sau æireturi.

La coaserea fãrã tifon, fiecare
fascicolã este cusutã prin cotor în
interior, iar toate fascicolele sunt
legate între ele datoritã lanåului
format de ochiurile aåei.

Fixarea blocului de carte fãrã tifon

La coaserea cu tifon sau æireturi,
fascicolele sunt cusute cu aåã pe
tifonul sau æireturile comune
întregului bloc de carte.

Fixarea blocului cu aåã æi cu tifon

Fixarea blocului cu aåã æi cu æireturi
1 - aåã; 2 - æireturi

Coaserea cu aåã pe æireturi este
folositã numai la legarea cãråilor
manual.

Fixarea blocului de carte prin
lipire (fãrã coasere) constã în aceea
cã blocul de carte format din
fascicole suprapuse este frezat la
cotor, obåinându-se practic file
separate la cotorul blocului. Blocul
frezat nu este netet, ci cu asperitãåi
(zdrenåuit). Datoritã acestora,
adezivul adecvat (aracet sau
termoclei) depus pe cotor pãtrunde æi
între file æi astfel se realizeazã fixarea
fascicolelor între ele.

Schema prelucrãrii blocului 
la fixarea fãrã coasere

a - frezarea cotorului blocului; b - depunerea

peliculei de adeziv

În cazul lipirii æi a unui tifon la
cotor, acest sistem de coasere se
poate folosi æi la executarea cãråilor
legate.

Fixarea prin spiralare. În
prezent, pentru anumite lucrãri
(calendare, caiete, bloc-notesuri etc.)
se folosesc, la fixarea fascicolelor,
spirale de sârmã sau spirale din
material plastic.

1

2

2-3 mm

a.

b.
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Poziåia mesei maæinii de cusut 
cu sârmã prin cotor

1 - masa în formã de æa; 2 - blocul de fascicole

intercalate; 3 - clema de sârmã

Blocul format din fascicole
intercalate se aæazã deschis pe masa
în formã de æa æi se realizeazã
coaserea prin cotor (vezi figura de
mai sus).

În cazul blocului de fascicole
adunate prin suprapunere, acesta se
aæazã pe masa orizontalã æi se
realizeazã coaserea prin strãpungere.

Poziåia mesei de cusut cu sârmã la coaserea prin
strãpungere

1 - masa în formã de colåar; 2 - blocul din
fascicole suprapuse; 3 - clame de sârmã

Fixarea fascicolelor cu ajutorul spiralelor

Aceste spirale sunt trecute prin
gãuri fãcute pe cotor, gãuri ce se
practicã la o distanåã de 2-5 mm.
Trebuie acordatã mare atenåie la
alegerea grosimii spiralelor, în
funcåie de hârtia æi grosimea lucrãrii.

Fixarea blocului de carte prin
sigilare este o metodã rar folositã.
Fiecare fascicolã este cusutã la cotor
cu clame de aåã termoplasticã
(sigilare prin cãldurã, sub presiune).
Fascicolele sigilate æi adunate se
fixeazã între ele cu adeziv æi cu
întãriturã la cotor din tifon caæerat pe
hârtie.

Realizarea fixãrii blocului de carte

Coaserea cu sârmã se realizeazã
cu ajutorul maæinilor cu unul, douã,
trei sau mai multe aparate de cusut.

Maæinile cu un aparat pot coase
broæuri, reviste, buletine etc., adunate
fie prin intercalare (æi anume la cotor,
cu îndoirea clamelor în interior), fie
prin strãpungerea lucrãrilor adunate
prin suprapunere. Modul de coasere
este în funcåie de poziåia mesei pe
care se aæazã blocul.

(continuare în numãrul urmãtor)
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