Finisarea produselor tipografice
Legãtoria de asortiment - pag. 2

Unelte uæoare - pag. 2
Unelte mari - pag. 6
Mobilier - pag. 8

Finisarea produselor
tipografice
Legãtoria de asortiment
Desigur, fiecare are o carte (sau
mai multe!) de suflet pe care ar vrea
ca trecerea timpului sã nu o afecteze,
sã rãmânã nouã æi frumoasã.
Cartea, atât cea broæatã cât æi cea
legatã, are, în funcåie de gradul de
folosire, o anumitã viaåã din punct de
vedere fizic. În biblioteci, unde
cartea este folositã de mai multe
persoane, copertele cãråilor broæate
sau chiar scoaråele cãråilor legate se
deterioreazã în timp. Pentru a putea fi
folositã în continuare, cartea necesitã
reparaåii în condiåii bune æi va fi
nevoie de unelte, vase æi maæini. De
asemenea, este necesarã amenajarea
locului de muncã, precum æi dotarea
lui cu mobilierul adecvat lucrului.
Aæadar, în cadrul unui atelier
mic de legãtorie sunt necesare:
- unelte uæoare (cuåite, foarfece,
ciocane, fãlåuieli, pensule, linii,
echere, pile, raæpele, grãtare de
stropit, compasuri, sule, croæete,
tãblii de scãmoæat, fierãstraie, ace);

- unelte mari (presã, buturugã,
gherghef, planæetã);
- vase pentru prepararea æi
conservarea
adezivilor
æi
coloranåilor;
- unelte speciale;
- mobilier adecvat.
Unelte uæoare
Aceste unelte trebuie sã existe în
trusa fiecãrui legãtor.
Cuåitele se folosesc în legãtorie
pentru tãierea hârtiei, cartonului,
pânzei etc. Mânerul este de preferat
sã fie îmbrãcat într-un manæon de
piele iar lama sã fie confecåionatã
dintr-un oåel dur, de bunã calitate.
- cuåitul de legãtorie se
deosebeæte de alte cuåite prin forma
sa:

Mânerul
cuåitului
are
dimensiunea jumãtate din lungimea
sa iar vârful este conic æi bine ascuåit.
Acest cuåit serveæte la tãiatul fâæiilor
de hârtie, la riåuitul (încrustatul)
mucavalei, la desfacerea cãråilor ce
trebuie reparate æi la alte diverse
operaåii. La nevoie, el poate fi
înlocuit cu orice cuåitaæ care are cca
20 cm æi nu este teæit la vârf. Lama
cuåitului trebuie sã fie rezistentã,
pentru a nu se rupe când se scot
clamele de pe cotorul cãråilor broæate
prin coasere cu sârmã.

2

AFACERI POLIGRAFICE de 12 ani lider

Nr. 60 /

BULETIN INFORMATIV

- æniåãrul (tãietorul) este un cuåit
care serveæte numai la crestatul
hârtiei sau cartonului; are o lamã
lungã (20 cm) æi îngustã din oåel,
groasã de 2 mm, tãioasã numai la
vârf, care se fixeazã într-un mâner
mobil cu ajutorul unei chei-æurub.
Poate fi înlocuit de cutter.

- subåietorul (æerfmeserul) este
un cuåit sub formã de æpaclu:

Acest cuåit este extrem de tãios
dar numai pe o faåã, asemãnãtor unei
dãlåi de lemn. Serveæte la subåierea
marginii pielii întrebuinåate la
legarea cãråilor.
Foarfecele folosite în legãtorie
trebuie sã aibã articulaåia aproape de
mâner æi vârfurile bine ascuåite.
- foarfeca de legãtorie (vezi
figura de mai jos) are gura masivã,
ca sã poatã tãia æi mucava. Are o
formã specialã, potrivit nevoilor
legãtoriei æi variazã ca mãrime.
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Poate fi înlocuitã cu o foarfecã
masivã, chiar de altã formã, de
exemplu foarfeca de croitorie.
- foarfeca de rotunjit are gura
scurtã, în formã de cioc de pelican.
Ea serveæte la rotunjirea capetelor
cotorului la registre cu æanå, cãråi
trase, la tunderea capitalbandului æi
la ajustarea colåurilor îmbrãcate:

- foarfeca de repertorat are un
dispozitiv pentru fixarea mãsurii;
când se taie cu ea, gura superioarã
intrã în matriåa gurii inferioare.
Serveæte la tãierea repertoarelor,
adicã a scãrilor de pe marginea foilor
pe care sunt scrise literele
alfabetului:

Ciocane. În legãtorie se folosesc
diferite tipuri de ciocane, atât din fier
cât æi din lemn de esenåã tare (stejar,
carpen, frasin etc.). Ciocanul poate
avea o formã obiænuitã, nu prea
mare, este din fier (coada din lemn)
æi are o greutate de 100-200 g.
Serveæte la ciocãnit, când este nevoie
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de lovituri mai grele (vezi figura de
mai jos):

- ciocanul de încleiat este un
ciocan de fier de 150-200 g, are gura
latã æi serveæte la încleierea cãråilor,
precum æi la netezirea cotorului la a
doua încleiere în presã:

când se ciocãneæte cotorul cãråii
pentru încleiat;
- cleætele de nervuri are ambele
guri plate, iar între mânere are un arc
care le åine distanåate; un inel
înconjurã aceste mânere, servind la
fixarea deschiderii gurilor.

- ciocanul de lemn serveæte la
rotunjirea cotorului cãråilor dupã
tãierea blocului de carte pe cele trei
laturi:

Acest cleæte serveæte la
strângerea æi formarea nervurilor
proeminente (în relief) de pe cotorul
legãturilor în piele, numite æi
blinduri.
Fãlåuielile servesc la plierea
hârtiei, la netezirea scoaråei (a pânzei
æi a pielii). Ele se fac din os netezit æi
lustruit. Fãlåuielile seamãnã cu un
cuåitaæ de tãiat foile cãråii (coupepapier) æi sunt de diferite mãrimi.

Cleætii folosiåi în legãtorie sunt
de trei tipuri:
- cleætele comun, de format mic,
serveæte la scoaterea clamelor din
cusãturã æi la tãierea sârmei la
maæinile de cusut;
- cleætele lat este folosit la trasul
sforilor de legãtorie (blindurilor),

Ele se mai confecåioneazã din
foi de materiale plastice diferite
(ABS, PVC etc.), din lemn de esenåã
tare (fag, carpen, stejar etc.) æi sunt
mai rãspândite datoritã uæurinåei cu
care se executã.
Fãlåuielile din lemn servesc
numai la împãturitul hârtiei, al
colilor de tipar, însã nu pot fi spãlate,
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deoarece se umflã æi se scãmoæeazã
în apã.
Pensulele se folosesc pentru
diferite operaåii de încleiere.
- pensulele pentru dat adeziv
sunt de diferite mãrimi, au o formã
specialã (rotundã), cu peri aspri de
porc.
- pensulele pentru scrobealã
sunt de diferite mãrimi, cu peri lungi
æi moi. Ele servesc la ungerea cu
adeziv de amidon, la introducerea
blocului de carte în scoaråã.
- pensulele pentru vopsea sunt
asemãnãtoare celor pentru scrobealã
æi se folosesc la vopsirea tãieturii
cãråii, la confecåionarea hârtiei
decorative, la pudrarea cu praf de
colofoniu etc.
Liniile æi echerele sunt folosite
la trasarea liniilor æi au forme æi
dimensiuni variate.
Pilele sunt de diferite tipuri æi
dimensiuni:
- pila triunghiularã serveæte la
pilirea metalului æi la ascuåirea
ferestrelor;
- raæpelul aspru serveæte la
teæirea marginii scoaråelor sau a
plãcilor de mucava;
- raæpelul mic, cu zimåi mai fini,
se utilizeazã la lãrgirea încrestãturii
de pe cotorul blocului de carte;
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- raæpelul fin netezeæte partea
pilitã cu raæpelul aspru, înlocuind
glaspapirul.
Grãtarul de stropit este un cadru
din sârmã mai groasã, cu mâner,
împletit cu sârmã subåire:

Grãtar de stropit

Prin frecarea de grãtar a unei
perii îmbibate cu cernealã special
preparatã, se executã stropirea
tãieturii (ænitului) cãråii.
Compasurile au æi ele mãrimi
diferite æi servesc, de exemplu, la
împãråirea cotorului cãråii æi la
aflarea centrului.
Sula este o unealtã cu vârful
bine ascuåit în formã de ac æi serveæte
la gãurit, la trasul colåurilor etc.
Croæeta se aseamãnã cu sula,
doar cã vârful acului este curbat
înapoi (spre mâner) æi se utilizeazã la
aplicarea sforilor, când se trag sub
formã de gardã la legãturile în piele.
Tãblia de scãmoæat este o placã
din oåel sau alamã (uneori zinc)
tãiatã într-o formã convenabilã spre a
putea fi åinutã în mânã:
5

www.afaceri-poligrafice.ro

BULETIN INFORMATIV

Este folositã pentru scãmoæat
sfoara dupã ce s-a executat coaserea
cãråii pe gherghef.
Fierãstraiele folosite în legãtorie
servesc la încrestarea cotorului
pentru cusut.
Acele de cusut sunt de douã
feluri:
- acele mari sunt undrele lungi
de 6-7 cm, cu orificiul rotund. Se
folosesc la cusutul cãråilor, al
registrelor etc., acestea cusându-se
cu mâna liberã sau pe gherghef. Sunt
ascuåite la vârf, pentru a pãtrunde cu
uæurinåã în coalã, când aceasta nu
este încrestatã.
- acele mici sunt ace obiænuite,
cu lungimea de 5-6 cm; se folosesc la
împletirea capitalbandului cu fire de
mãtase, la tighelirea colilor, la
legãturile de artã.
Unelte mari (dispozitive)
Presa mare de mânã este
compusã din douã lame de lemn
orizontale, cea de sus miæcându-se pe
douã braåe perpendiculare, ce sunt
tãiate cu ghivent, iar cea de jos
servind ca suport pentru braåe. La
presele mari, barele de lemn sunt

groase de 10-15 cm æi late tot de
cca.10-15 cm iar lungimea de 50-80
cm. Braåele au înãlåimea de 80-100
cm æi sunt fixate de bara inferioarã.
La capetele lor sunt montate douã
chei (piuliåe), cu ajutorul cãrora se
poate strânge presa. Dimensiunile
acestea pot varia.
Presa micã de mânã este
identicã, doar cã are un format redus.
Lungimea nu este mai mare de 35-40
cm. Deoarece este uæor de manevrat,
este folositã la lucrãri care trebuie
miæcate des.
6
5
4

3
2

1

Presã micã de mânã cu spinuri de fier
1 - postamentul presei; 2 - scândurã de presat;
3 - bloc de carte; 4 - bara de sus; 5 - piuliåã
fluture; 6 - æurub (spin); 7 - æaibã

Presã universalã
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Presã universalã

Un alt tip de presã de mânã este
arãtat mai jos:
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Acest tip de presã se foloseæte la
încastrat, la împletirea legãturii
capului (capitalbandului), la poleirea
æi fasonarea nervurilor (blindurilor)
legãturilor în piele.
Ghergheful de cusut este unul
dintre
dispozitivele
necesare
operaåiei de legãtorie. Acesta este
compus, aæa cum se vede în figura de
mai jos, dintr-un suport (masa
gherghefului),
braåe
verticale
prevãzute cu ghivent, barã orizontalã
superioarã æi piuliåe (chei).
3
4
2

Presã de mânã cu spinuri de fier
1 - bara inferioarã; 2 - bara superioarã;
3 - spinuri (æuruburi); 4 - cheie (piuliåã fluture)

Buturuga (colåpresul) este o
presã specialã de lemn, de format
mic, cu braåe scurte. Cheile mici se
pot strânge cu mâna. Marginea
superioarã a barelor este teæitã,
pentru a nu stingheri mânuirea când
se poleieæte manual titlul unei cãråi
pe cotor.

Buturuga (colåpresul) cu spinuri æi chei de fier
1 - barã fixã; 2 - barã mobilã; 3 - spinuri;
4 - chei

1
Gherghef pentru cusut cãråi manual
1 - masa gherghefului; 2 - braåe verticale;
3 - barã orizontalã superioarã; 4 - piuliåe

Suportul se executã dintr-un
lemn de esenåã tare de 40-50 cm
lungime, 30 cm lãåime æi 2-3 cm
grosime. La partea inferioarã se
monteazã tãlpicile (æipci) late de cca.
5 cm æi înalte de 2 cm. Braåele
verticale se fixeazã pe suport la
4-5 cm de marginea acestuia, având
în partea superioarã bara orizontalã
superioarã. Bara superioarã are
practicatã o tãieturã pe mijloc, pentru
fixarea sforilor.
Pentru a veni în ajutorul celor
care vor sã-æi construiascã singuri un
7
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variante.
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7
5

3

4
1

3

8

2

7
8

Schema constructivã a gherghefului
1 - masa gherghefului; 2 - tãlpica; 3 - braåe
verticale; 4 - piuliåe (chei); 5 - bara orizontalã; 6
æi 7 - cârlige de prins sfori; 8 - scobitura de
prindere a sforilor

Schema constructivã a unui gherghef improvizat
1 - masa gherghefului; 2 - braåele verticale;
3 - bara orizontalã

Scândurile de presat sunt
confecåionate din lemn de fag,
groase de 2-2,5 cm, de diferite
mãrimi.
Planæetele sunt confecåionate
din scânduri de brad, groase de
2-2,5 cm æi încadrate de o ramã de
fag. Ele sunt de diferite mãrimi. Cele
mari se folosesc la întinderea pânzei
pentru caæerarea hãråilor, la
întinderea pielii sau la caæerarea
broderiilor de pânzã. Cele mai mici
servesc pentru desenat, ca postament
de lucru pe masã.
Mobilierul unui atelier de
legãtorie este foarte important æi
trebuie sã fie potrivit nevoilor de
lucru. Amenajarea atelierului,
înzestrarea lui cu mobilierul necesar
æi amplasamentul acestuia contribuie
la eliminarea timpilor moråi æi
uæureazã desfãæurarea procesului de
legare a cãråilor.
(continuare în numãrul urmãtor)
COPYRIGHT 2002

În anumite situaåii, se pot
improviza gherghefuri din lemn sau
lemn æi sârmã:
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