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Finisarea produselor
tipografice
Realizarea fixãrii blocului de carte
Coaserea cu sârmã
(continuare din numãrul precedent)

La maæinile cu un aparat, pentru
a coase cu 2-3 clame, blocul trebuie
deplasat în dreptul aparatului de
cusut, coaserea fãcându-se în 2-3
cicluri de lucru ale maæinii. Pentru a
evita aceste etape separate, se
construiesc maæini de cusut cu douã
sau trei aparate, la care lucrarea se
coase cu 2-3 clame într-un singur
ciclu al maæinii.
Redãm mai jos modul de
funcåionare al maæinii de cusut cu
sârmã:
1
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Componentele maæinii de cusut cu sârmã
1 - rolã de sârmã; 2 - ghidaj; 3 - draivãr (driver);

4 - cuåit; 5 - dispozitiv de deplasare a sârmei;
6 - dispozitiv de închidere a clamelor; 7 - masa
maæinii în formã de æa; 8 - vinclu; 9 - masa
maæinii în poziåie orizontalã

În partea de sus a maæinii se
fixeazã rola de sârmã. La fiecare
ciclu al maæinii, se taie din sârmã o
bucatã de lungimea necesarã, care
este îndoitã sub formã dreptunghiularã (formarea clamei). Clama
este împinsã în bloc, pe care îl
strãpunge, dupã care capetele ei sunt
îndoite.
În figura de mai jos redãm
schematic modul de formare æi
închidere a clamelor:

Aparatele de cusut cu sârmã pot
forma clame de lungimi diferite (1417 mm). La alegerea lungimii clamei
se ia în consideraåie grosimea
cotorului ce urmeazã sã fie cusut.
Numãrul de clame în lucrãri depinde
de formatul acestora.
Tehnologia de lucru la maæinile
de cusut cu sârmã cu un aparat sau
mai multe constã în fixarea corectã a
rolei de sârmã, trecerea sârmei prin
aparatul de cusut, reglarea mecanis-
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mului de tãiere a sârmei, a celui de
formare a clamei, reglarea aparatului
dupã grosimea blocului ce se coase.
Maæinile de cusut registre sunt
maæini de cusut cu sârmã dotate cu
mai multe aparate. Se folosesc pentru
coaserea cu sârmã prin tifon, cu
clame care trec prin cotorul fiecãrei
fascicole, îndoirea capetelor acestora
fãcându-se în exterior, peste tifon.
Aceste maæini au fost proiectate
æi construite cu patru pânã la æapte
aparate de cusut, similare celor de la
maæinile cu un singur aparat. Æi aceste
maæini pot coase broæuri adunate prin
intercalare, coaserea fãcându-se prin
cotorul acestora. Faåã de cele cu unul,
douã sau trei aparate de cusut, care au
masa fixã, aceste maæini au masa
basculantã. În cazul coaserii pe tifon
a blocurilor adunate prin suprapunere, fiecare fascicolã este aæezatã
deschis pe masa basculantã; prin
apãsarea pe pedala maæinii, masa
basculantã se miæcã în sus æi înainte,
aducând fascicola în dreptul
aparatelor de cusut, care cos simultan
fascicola pe banda de tifon. În acest
fel fascicola rãmâne fixatã de tifon cu
un numãr de clame în funcåie de
formatul lucrãrii. Îndoirea clamelor
se face în exteriorul tifonului. Dupã
coaserea fascicolei, masa basculantã
îæi reia poziåia iniåialã, pentru a prelua
o nouã fascicolã.
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Datoritã grosimii sârmei, cotorul
cãråii cusute se îngroaæã. Pentru a
reduce aceastã îngroæare se foloseæte
coaserea cu schimbarea poziåiei
clamelor, masa basculantã fãcând
periodic o deplasare lateralã. În acest
mod, fascicolele vor fi cusute strâns
una lângã alta, pe banda de tifon (vezi
figura de mai jos).

1

2

Schema poziåiei clamelor la coaserea cu sârmã
1 - coaserea fãrã deplasarea clamelor;
2 - coaserea cu deplasarea clamelor cu o trecere

În procesul de coasere, poziåia
clamelor este foarte importantã. La
coaserea cu douã clame, distanåa între
ele trebuie sã fie egalã cu jumãtatea
distanåei de la capul pânã la piciorul
fascicolei. La coaserea cu trei clame,
distanåa trebuie sã fie egalã cu o
treime din distanåa de la capul la
piciorul
fascicolei.
Formarea
clamelor la aceste maæini se face la
fel ca la maæinile cu un aparat.
Mecanismele de îndoire a capetelor
clamelor se gãsesc pe masa
basculantã. Dupã coaserea blocului
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de carte, maæina are posibilitatea
de a lãsa liberã o poråiune de tifon
(15-25 mm), ce va servi la fixarea
blocului în scoaråã.
Dezavantajul coaserii cu sârmã,
ca æi reducerea posibilitãåilor de
folosire a blocului astfel cusut pentru
prelucrarea pe agregate æi linii
automate au fãcut ca, pentru lucrãrile
la care se cere o rezistenåã mãritã, sã
se foloseascã coaserea cu aåã.
Coaserea cu aåã se poate realiza
manual sau mecanic, fie prin
strãpungere, fie fascicolã cu
fascicolã.
Coaserea manualã, cel mai vechi
sistem de fixare a blocului de carte,
nu se foloseæte astãzi decât în
atelierele de recondiåionare a cãråilor
vechi. Coaserea manualã se executã
în gherghef, pe æireturi sau pe sfori.
Aceastã tehnologie va fi prezentatã în
capitolul „Legãtorie de asortiment”.
Coaserea mecanicã cu aåã, prin
strãpungere este foarte rar folositã în
producåia industrialã, având în vedere
dezavantajele sale.
Coaserea fascicolã cu fascicolã,
pe maæinile de cusut cu aåã este
folositã în special pentru cãråile
broæate æi legate cu volum mai mare
de fascicole, unde nu se poate folosi
coaserea cu sârmã.

Coaserea cu aåã se executã astãzi
pe maæini de cusut cu sau fãrã
transportor (vezi figura de mai jos).

Maæina de cusut fãrã transportor

La maæinile mai vechi,
alimentarea cu fascicole se face
manual, prin aæezarea lor, deschise,
fie pe transportorul lateral, fie direct
pe masa basculantã a maæinii.
Maæinile moderne de cusut cu aåã cu
transportor sunt prevãzute cu aparate
de alimentare.
La maæinile semiautomate de
cusut cu aåã cu transportor lateral,
fiecare fascicolã a lucrãrii adunatã
prin suprapunere este deschisã la
mijloc æi aæezatã pe transportorul
lateral cu lanå fãrã sfâræit. De pe
transportor fascicola trece pe masa
basculantã a maæinii sub formã de æa.
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În continuare are loc coaserea
propriu-zisã, care începe prin intrarea
acelor cu aåã æi a cârligelor
(croæetelor) în gãurile din cotorul
fascicolei, din exterior spre interior,
prin lãsarea în jos a aparatului de
coasere (cãruciorul) pe care acestea
sunt fixate.

Schema de funcåionare a mesei basculate a
maæinii de cusut cu aåã
1 - masa maæinii; 2 - fascicola; 3 - poziåia
închisã a mesei; 4 - fascicola la poziåia
superioarã a mesei; 5 - mecanismul de coasere;
6 - perforator

Procesul decurge astfel: în
poziåia inferioarã, masa sub formã de
æa (1) primeæte fascicola (2); în
poziåia superioarã (3) masa se opreæte
cu fascicola (4) sub mecanismul de
coasere (5); în aceastã poziåie,
perforatorul (6), care se gãseæte în
masa
basculantã,
perforeazã
fascicola la îndoitura de la cotor.
4

3

1
2
Perforarea fascicolelor
1 - fascicolã; 2 - perforatoare; 3 - ac de cusut;
4 - cârlig

Schema de formare a unei cusãturi simple

Principiul de formare a cusãturii
este exemplificat în figurile
urmãtoare. În gãurile fascicolei (1)
fãcute de perforatoare, intrã acele de
cusut (2), cu aåa trecutã prin ele (3) æi
cârligele (croæetele) (4) care coboarã
pânã la poziåia extremã inferioarã
(fig. a); apoi acele se ridicã puåin (fig.
b), prin aceasta formându-se o buclã
lângã urechea acului.
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Schema de formare a buclei de aåã
1 - fascicolã; 2 - ac; 3 - aåã; 4 - croæetã (cârlig);
5 - suveicã

funcåiune a aparatului care depune
adeziv pe marginea fascicolei, pentru
ca prima fascicolã sã fie fixatã de a
doua, iar ultima de penultima. La
ultima fascicolã a blocului se face o
cusãturã în gol, pentru a obåine o
fixare mai bunã. În acest fel se obåine
o legãturã de ochiuri între fascicole.

Suveica (5) preia ochiul de aåã,
îl întinde æi îl predã cârligului (4),
conform figurii c:
4
c
5

Formarea legãturii de ochiuri între fascicole la
coaserea cu aåã

Dupã aceasta, aparatul de
coasere se ridicã, în timp ce cârligele
fac o rotire de 180º, trecând aåa prin
bucla fascicolei anterioare, care se
gãseæte pe cârlig. Dupã trecerea
buclei, fascicola este fixatã de
fascicolele cusute anterior (figurile d
æi e):

Când masa de eliminare a
maæinii (pe care sunt împinse
blocurile de carte) se umple, aåa
dintre blocuri este tãiatã æi blocurile
cusute sunt depozitate pe sãnii.
La maæinile de cusut cu aåã se
pot executa diverse tipuri de cusãturi:

d

e

Pentru
fixarea
fascicolei
urmãtoare procesul se repetã. La
coaserea celei de a doua æi a ultimei
fascicole, se comandã punerea în

Cusãturã în lanå simplã

Cusãturã în lanå cu deplasare lateralã
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Cusãturã încruciæatã simplã

Cusãturã încruciæatã cu deplasare lateralã

Cusãturã pe douã coliåe simultan

Procedeul de fixare a blocului de
carte prin coaserea cu aåã este un
procedeu greoi, datoritã necesitãåii
coaserii fiecãrei fascicole în parte.
Acesta este unul din motivele pentru
care fixarea fãrã coasere îæi gãseæte
din ce în ce mai mult aplicarea.
Aceastã metodã se bazeazã pe fixarea
în acelaæi timp a tuturor fascicolelor
blocului. Se foloseæte atât la
executarea cãråilor broæate cât æi a
celor legate.
Fixarea blocului de carte fãrã
coasere (prin lipire) prezintã o serie
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de avantaje, cum ar fi:
- nu este necesarã coaserea
fiecãrei fascicole în parte;
- are o mai mare rezistenåã în
timp, faåã de coaserea cu sârmã;
- deschiderea uæoarã a cãråii,
spre deosebire de coaserea prin
strãpungere;
- posibilitatea de a se aduna
planæele odatã cu fascicolele, fãrã a
mai fi necesarã lipirea prealabilã;
- posibilitatea de includere a
utilajului respectiv în linii de flux sau
în linii automate de finisare.
Aceste avantaje, precum æi
apariåia multor adezivi sintetici, care
asigurã rezistenåa fixãrii, explicã de
ce metoda fixãrii fãrã coasere este
folositã pe scarã largã. Încleierea
filelor blocului de carte se face dupã
frezarea acestuia la cotor.
În figura de mai jos se pot
distinge componentele principale ale
maæinii de broæare fãrã coasere.
1
2
3
4
5
6
7

8

Schema mecanismelor componente ale maæinii
de broæare fãrã coasere
1 - bacuri de fixare a blocului de carte; 2 - masa
vibratoare; 3 - freza propriu-zisã; 4 - canale de
aspirare a prafului; 5 - rezervor cu adeziv;
6 - masa de aæezare a coperåii; 7 - coperta;
8 - masa de eliminare a cãråii broæate
7
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În general, maæinile industriale
nu executã numai fixarea propriuzisã a fascicolelor ci sunt agregate
sau linii automate care executã un
complex de operaåii.
Blocul de carte este introdus
manual între bacurile maæinii, unde
fascicolele sunt aliniate la cotor cu
ajutorul unei mese vibratoare.

cilindru ce are o miæcare de rotaåie
continuã în rezervor.
3

2

1

1

2
1-7 mm

4
3

5

6

Schema mecanismului cu masã vibratoare
1 - blocul lucrãrii; 2 - bacuri de prindere a
blocului; 3 - masa vibratoare; 4 - motor;
5 æi 6 - æuruburi de reglaj

Dupã ce alinierea la cotor a
fascicolelor a fost fãcutã, bacurile
preseazã blocul lucrãrii, pregãtindu-l
pentru frezare. Aceastã operaåie se
face cu ajutorul unui cap de frezare.
Calitatea frezãrii depinde de:
- calitatea cuåitelor folosite;
- distanåa dintre cuåite æi bacuri;
- modul de strângere în bacuri;
- calitatea hârtiei.
Dupã frezare, filele presate sunt
transportate la secåiunea de ungere cu
adeziv a maæinii, care este formatã
dintr-un rezervor cu adeziv æi un

Mecanismul de frezare la
maæini tip ROTOR-BINDER
1 - disc port-cuåit; 2 - cuåit pentru frezarea
blocului; 3 - cuåit pentru tãierea de æanåuri

În cazul când se foloseæte adeziv
cald (termoclei), rezervorul este
prevãzut cu o rezistenåã ce poate
aduce adezivul la temperatura de
lucru (120-180ºC), în funcåie de tipul
de fabricaåie al acestuia. Durata de
folosire a unei asemenea broæuri este
foarte mult influenåatã de modul cum
se face ungerea cu adeziv æi de
calitatea adezivului folosit.
(continuare în numãrul urmãtor)
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