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Cuåite WIDIA pentru maæini de tãiat
S.C. HARDMETAL S.R.L. are ca
domeniu de activitate comercializarea
CUÅITELOR PENTRU MAÆINI DE
TÃIAT. Oferim urmãtoarele sortimente:
• din oåel NORMAL;
• din oåel RAPID, de 4-6 ori mai bune
decât cele din oåel normal;
• cu pastilã durã WIDIA, de 4-6 ori mai
bune decât cele din oåel rapid;
• cu pastilã durã widia LONG LIFE,
de 4 ori mai bune decât cele cu pastilã
durã widia;
• cu pastilã durã widia MEGA LIFE,
de 3 ori mai bune decât cele LONG
LIFE.
În afarã de cuåite, comercializãm:
RIGLE DE TÃIERE de culoare gri (care
corespund calitativ acestor cuåite), apãrãtoare
magnetice pentru tãiæurile cuåitelor.
Experienåa noastrã de 10 ani aratã cã
industria tipograficã trebuie sã rãspundã unor
pretenåii calitative din ce în ce mai mari. În
acest scop venim în întâmpinarea clienåilor
noætri, oferind æi servicii de calitate
excepåionalã.
Pe lângã comercializare, prestãm
servicii de ascuåire. La baza noastrã Widia
Station Service executãm ASCUÅIREA
CUÅITELOR de diverse calitãåi æi
dimensiuni, pe maæinã specializatã, cu
tehnologia firmei WIDIA, ceea ce garanteazã
o precizie constantã æi o calitate superioarã.
Avantajele sunt:
• duratã de viaåã lungã;
• calitate superioarã a suprafeåei tãiate;
• ascuåiri la intervale mai mari;
• schimbãri mai rare de cuåit;
• calitate constantã la tãiere æi precizie
mare.
Cu cuåitele placate cu metal dur se
poate tãia de 10 ori mai mult decât cu cele
din oåel normal.

Deci puteåi face economie prin:
• mai puåine reascuåiri;
• creæterea productivitãåii prin schimbãri
mai rare de cuåite;
• duratã de viaåã mai lungã a cuåitului;
• costuri reduse
Cuåitele placate cu metal dur au o
suprafaåã mult mai finã decât cele din oåel
normal, deci puteåi obåine un rezultat mult
mai bun de tãiere.
Folosind cuåitele placate cu metal dur
trebuie sã aveåi grijã de urmãtoarele:
• Rigla de tãiere: folosiåi obligatoriu
numai rigle de tãiere de culoare gri
pentru cã sunt mult mai moi decât cele
roæii;
• Ascuåirea: diferã de ascuåirea cuåitelor
din oåel normal sau rapid, deci trebuie
fãcutã de specialist.
Suntem unica reprezentantã din
România a cuåitelor cu pastilã durã de Widia.
Suntem specializaåi în ascuåirea
cuåitelor de danturat, moarã, cuåite circulare,
cuåite foarfece de tãiat table, cuåite de
segmentat, cuåite de rindea, freze.
Firma s-a specializat, pe lângã
ascuåire, în confecåionarea cuåitelor dupã un
desen tehnic, de orice calitate æi mãrime;
producem æi cuåite cu pastilã durã widia
pentru:
• industria prelucrãrii hârtiei
• industria tipograficã
• industria materialelor plastice
• industria lemnului
• industria metalurgicã.
Pentru ascuåire, asigurãm transportul
cuåitelor de la punctele de colectare æi înapoi.
Acestea sunt la: Bucureæti, Craiova, Bacãu,
Arad, Cluj-Napoca.
Cseresznyés Botond
HARDMETAL SRL
M: 0744 661 712
e-mail: cseresznyes@hardmetal.eu
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Finisarea produselor tipografice
Elemente suplimentare ale colilor fãlåuite
- Forzaåul - pag. 3

Finisarea produselor
tipografice
Elemente suplimentare ale colilor
fãlåuite
Forzaåul
(continuare din numãrul precedent)

Hârtia folositã la executarea
forzaåului trebuie sã fie de o anumitã
calitate: mai densã, încleiatã bine æi
cu o compoziåie mai bogatã în fibre
de pastã de cârpe sau din celulozã cu
fibrã lungã, care îi conferã o rezistenåã mecanicã mai bunã pe ambele
direcåii. Linia de îndoire a forzaåului
trebuie sã fie paralelã cu direcåia
longitudinalã sau sensul de fabricaåie
al hârtiei. Când nu avem o hârtie
specialã se foloseæte cu rezultate
bune hârtia de tipar ofset sau o hârtie
velinã, compactã, cu un gramaj mai
mare de 80 g/m2 æi bine încleiatã în
masã.
Pentru lucrãri mai voluminoase, care necesitã forzaåuri mai
rezistente, se folosesc hârtii cu masa
mai mare de 100 g/m2. În acest scop,
se folosesc æi alte tipuri de hârtie, æi
anume hârtii „fantezi”, cu încleiere în
masã cu substanåe sintetice, care dau
o rezistenåã specialã æi au un aspect
plãcut, putând avea imprimate
diferite modele în relief.
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La o carte legatã se folosesc
douã forzaåuri: primul se aplicã în
faåa blocului de carte, cel de-al doilea
la sfâræit. Una din paginile forzaåului,
cea din exterior, se caæereazã pe
suprafaåa scoaråei, iar fila interioarã
formeazã o filã liberã la începutul æi
sfâræitul cãråii.
Forzaåul se fixeazã cu muchia
îndoiturii pe muchia cotorului
blocului de carte; deasupra cotorului
se aplicã o fâæie de tifon, cusutã sau
lipitã, care fixeazã æi totodatã
mãreæte rezistenåa forzaåului.
Forzaåurile sunt supuse la
solicitãri determinate de faptul cã pe
linia de îndoire se creeazã o
articulaåie care permite închiderea æi
deschiderea scoaråei sub un unghi de
180æ. Aceste solicitãri produc o
uzurã a fibrelor de hârtie, care
cedeazã în timp æi la solicitãri
repetate,
rezultând
desfacerea
blocului de carte din scoaråã. Cartea
îæi pierde aspectul estetic æi
reprezintã un obiect deteriorat care
trebuie refãcut, adicã legat din nou.
Forzaåurile se deosebesc atât ca
aspect sau mod de prezentare
(corespunzãtor tipului æi felului
lucrãrii la care sunt întrebuinåate), cât
æi ca tehnologie de pregãtire æi de
fixare pe blocul de carte. Aici este
importantã rezistenåa: ea face ca o
carte sã aibã o duratã de folosire mai
mare sau mai micã.
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Din punct de vedere al
aspectului, forzaåurile se pot clasifica
astfel:
- forzaåuri obiænuite, din hârtie
albã sau coloratã;
- forzaåuri
ornamentale
tematice sau decorative;
- forzaåuri din hârtie fantezi;
- forzaåuri din mãtase, moar sau
piele.
Forzaåurile
obiænuite
se
executã din hârtie albã sau coloratã
uniform æi sunt întrebuinåate la orice
fel de lucrare: beletristicã, de artã,
tehnicã etc. Acest tip de forzaåuri se
mai întrebuinåeazã æi la registre,
caiete legate etc.
Forzaåurile tematice sunt
executate din hârtie tipãritã printr-un
procedeu oarecare de imprimare.
Aceste forzaåuri sunt folosite la
anumite categorii de lucrãri, de
exemplu romane ce apar într-o
colecåie sau, uneori, la cãråi tehnice
sau æcolare. În acest caz, se tipãreæte
un motiv tematic, legat de conåinutul
volumului cãruia îi este destinat. La
cãråile æcolare, de exemplu la cãråile
de fizicã æi chimie, se folosesc
forzaåuri tematice, motivele ornamentale fiind corespunzãtoare: retorte, baloane sau reprezentarea graficã
a unei structuri moleculare, a unei
formule etc.
Motivul ornamental este
repetat pe toatã suprafaåa forzaåului æi
la croirea acestuia este necesar ca, pe
lângã stabilirea direcåiei de fabricaåie

a hârtiei sã se stabileascã æi poziåia
motivului ornamental, în aæa fel încât
la aplicarea forzaåului pe blocul de
carte grafica sã nu fie inversatã.
Forzaåurile decorative conåin
elemente grafice repetate în mod
constant pe toatã suprafaåa colii de
hârtie æi tipãrite în mod obiænuit pe
un fond colorat în culori pastelate, cu
intensitate micã. Aceste forzaåuri
sunt frecvent folosite, atât la lucrãri
beletristice (în special la legãtoria de
asortiment), cât æi la lucrãri tehnice æi
la registre, carnete, agende, caiete
legate în scoaråã etc.
Forzaåurile din hârtie fantezi,
cu
diferite
æagrine
(motive
ornamentale în relief, aplicate pe
suprafaåa hârtiei în loc de imprimare)
sau marmorate sunt foarte des
întâlnite la cãråile vechi de la sfâræitul
scolului al XIX-lea, ediåiile unor
scriitori clasici. De reåinut cã, în
legãtoria de asortiment, la refacerea
unor astfel de lucrãri, distruse de
vreme æi întrebuinåare, trebuie
folositã pentru forzaåuri hârtie
corespunzãtoare stilului lucrãrii, în
culori adecvate, care sã nu strice
aspectul general.
La cãråile legate în piele se mai
obiænuieæte æi azi uneori ca, pentru
pãstrarea stilului legãturii unei
lucrãri, forzaåul sau cãptuæeala
interioarã a scoaråei sã fie executat
din mãtase, moar sau chiar din piele
finã, de antilopã sau meæinã. Aceste
forzaåuri dau culoare lucrãrii mai ales
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la ediåii comemorative, cu caracter
festiv.
Fãcând parte din elementele
cãråii, forzaåul trebuie sã se integreze
în ansamblul prezentãrii ei æi sã se
armonizeze cu elementele grafice
ornamentale æi ilustraåiile cuprinse în
lucrare. El trebuie sã se armonizeze
din punct de vedere coloristic æi cu
celelalte elemente tehnice ale
lucrãrii, cum ar fi: culoarea capital
bandului, culoarea materialului folosit la scoaråe, culoarea semnului de
carte etc.
Croirea æi lipirea diferitelor
tipuri de forzaå. Un alt criteriu de
clasificare a forzaåurilor este
pregãtirea tehnologicã a acestora.
Putem menåiona urmãtoarele tipuri
de forzaåuri:
- forzaå simplu;
- forzaå cu falå;
- forzaå cu întãriturã de pânzã;
- forzaå din douã bucãåi cu falå
din pânzã;
- forzaå din trei file;
- forzaå cusut cu ætraif de hârtie;
- forzaå cãptuæit.
Forzaåul simplu este obåinut
dintr-o coalã de hârtie la jumãtate,
care are înãlåimea egalã cu cea a
blocului de carte nerotunjit (îbc) æi
lãåimea blocului (lbc). Se executã
åinând cont de direcåia de fabricaåie a
hârtiei, în aæa fel încât fibrele de
hârtie sã fie paralele cu linia de
fãlåuire æi anume cu linia de îndoire a
colii de hârtie croite pentru forzaå.

îbc
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îbc

lbc

lbc
b

a

Forza] simplu (croire)
a - coala croit`; b - coala f`l]uit`
îbc - în`l]imea blocului de carte; lbc - l`]imea blocului de carte

Fãlåuirea colilor croite se
executã manual sau pe maæinile cu o
singurã casetã, denumite „falå
miniatur”. Lipirea sau aplicarea
forzaåurilor la începutul æi sfâræitul de
carte se face manual sau mecanic în
felul urmãtor: marginea din interior a
forzaåului (marginea dinspre cotor
sau îndoiturã) se unge cu adeziv pe o
fâæie de 3-4 mm; forzaåul se aplicã
apoi de-a lungul muchiei cotorului,
retras la 1-2 mm înãuntru.
1-2 mm
3-4 mm

1

2
3
Forza] simplu (lipire)
1 - forza]; 2 - strat de adeziv; 3 - fascicul`

Locul de lipire se preseazã æi se
lasã sã se usuce înainte de a se trece la
operaåia urmãtoare. Aceastã operaåie
se executã înainte de adunat dar se
poate executa æi dupã ce blocul de
carte a fost format (adunat æi cusut).
Tipul de forzaå descris, care este æi
simplu de executat, asigurã o slabã
rezistenåã legãturii dintre bloc æi
scoaråã.
Forzaåul cu falå se mai numeæte
æi forzaå tras peste coalã. Acest tip de
5

www.afaceri-poligrafice.ro

BULETIN INFORMATIV

forzaå diferã de cel simplu prin
mãrime æi prin modul de fixare. Se
croieæte din coala de hârtie, calculând
ca înãlåimea forzaåului sã fie egalã cu
înãlåimea blocului de carte, iar
lãåimea lui înainte de fãlåuire sã fie
egalã cu de douã ori lãåimea blocului
de carte, la care se adaugã 10-12 mm
(aceætia sunt folosiåi pentru formarea
falåului (cutei) specific acestui tip de
forzaå).

bc

a

12

lbc

2
b

Forza] cu fal] (croire)
a - coal` croit`; b - coal` f`l]uit` cu fal]ul executat
1 - m`rimea fal]ului desf`[urat; 2 - m`rimea fal]ului

Forzaåurile cu falå se croiesc pe
acelaæi principiu ca æi forzaåul
simplu, pe direcåia sensului de
fabricare al hârtiei, folosind hârtie
compactã (bine încleiatã æi cu
compoziåia din fibre mai rezistente).
Confecåionarea se face astfel:
se îndoaie coala de hârtie la jumãtate
æi apoi se îndoaie partea dinspre
muchia formatã ca urmare a primei
îndoituri, obåinându-se astfel un falå
de 5-6 mm. Acest forzaå se fixeazã pe
blocul cãråii, atât la prima cât æi la
ultima fasciculã. Prima fasciculã se
introduce în falåul forzaåului din faåã
iar ultima fasciculã se introduce în
falåul din spate.

În cazul forzaåurilor tipãrite se
acordã o mare atenåie la orientarea
falåurilor pentru prima æi ultima
fasciculã, astfel ca formulele, figurile
sau textul sã nu fie întoarse.
1

2

3

Forza] cu fal] (lipire)
1 - forza] cu fal]; 2 - strat de adeziv; 3 - fascicul`

Când blocul de carte este adunat
æi cusut fasciculã cu fasciculã,
forzaåul este cusut prin intermediul
falåului. Dupã întãrirea blocului de
carte cusut, falåul de 5-6 mm, care se
gãseæte între prima æi a doua
fasciculã, se unge cu adeziv æi se
lipeæte de fascicula a doua, respectiv
de penultima.
Acest tip de forzaå se utilizeazã
destul de des în legãtoria de
asortiment, deoarece modul lui de
fixare mãreæte rezistenåa legãturii
dintre blocul de carte æi scoaråã.
Forzaåul cu întãriturã de pânzã
se obåine cu ajutorul unei fâæii de
pânzã care dã o rezistenåã mai mare,
atât la articulaåia forzaåului cât æi la
fixarea lui pe blocul de carte.
Se croieæte un forzaå simplu,
apoi se lipeæte pe fasciculã æi tot
cotorul acesteia se acoperã cu o fâæie
de pânzã, cu lungimea egalã cu
înãlåimea cãråii æi lãåimea de 12-15
mm. O parte a fâæiei (5-6 mm) se
lipeæte de rama de la cotor a paginii
inferioare a fasciculei iar a doua parte
a fâæiei, care îmbracã cotorul, se
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lipeæte de forzaå. Acest forzaå asigurã
o rezistenåã mãritã legãturii dintre
bloc æi scoaråã.

4
5 mm

1

2

egalã cu înãlåimea filei de forzaå iar
lãåimea de 15-20 mm.
A

2
1
3 B
Forza] din dou` buc`]i cu fal] din pânz` (croire)
1 - fil` mic`; 2 - fil` mare; 3 - fâ[ie de pânz` de înt`rire;
AB - linia de f`l]uire a forza]ului

Forza] cu înt`ritur` de pânz` (croire)
7-10 mm
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3

Forza] cu înt`ritur` de pânz` (lipire)
1 - forza]; 2 - strat de adeziv; 3 - fascicul`; 4 - înt`ritur` de pânz`

Forzaåul din douã bucãåi cu falå
din pânzã se executã din douã file de
hârtie care se încheie cu o fâæie de
pânzã. Filele forzaåului se confecåioneazã din hârtie groasã sau hârtie
fantezi æi se aplicã manual pe blocul
de carte refãcut.
Întâi se croieæte o „filã micã”,
constituind partea exterioarã a
forzaåului æi având înãlåimea mai
micã cu 5-6 mm faåã de lungimea
acestuia; apoi se croieæte a doua filã,
„mare”, care este partea inferioarã a
forzaåului, cu înãlåimea egalã cu a
blocului de carte æi lãåimea cu 5-6
mm mai mare decât a acestuia. Cele
douã file de hârtie se încheie între ele
printr-o fâæie de pânzã de legãtorie.
Încheierea filelor se face prin
lipirea fiecãreia pe una din marginile
fâæiei de pânzã, poråiunea de fixare
fiind de cca. 4-5 mm într-o parte æi
cealaltã. Dimensiunile fâæiei de
pânzã sunt în funcåie de înãlåimea
filelor de forzaå, lungimea fâæiei fiind

Forzaåurile
obåinute
prin
încheiere trebuie întâi îndoite æi apoi
executat falåul cu o mãrime de 5-6
mm. Deci, îndoitura falåului se face
pe fila mare a forzaåului, care are 5-6
mm în plus în lãåime. În acest caz,
prima îndoire a forzaåurilor se
executã dupã marginea filei mari,
pãstrând fâæia de încheiere în afarã,
apoi se executã falåul de 5 mm, la o
distanåã egalã cu lãåimea blocului.
4 mm
3

4 mm

5

4

1

2

Forza] din dou` buc`]i cu fal] din pânz` (fixare)
1 - forza]; 2 - fascicul`; 3 - fal]ul de pânz`;
4 - marginea de lipire a fal]ului de pânz` cu forza]ul superior;
5 - locul de lipire a forza]ului de pânz` cu fal]ul de forza] mai mare

Se introduc apoi prima æi ultima
fasciculã în falåul forzaåului
respectiv, apoi, prin coasere, se
fixeazã æi forzaåurile. Dupã întãrirea
blocului prin aplicarea tifonului æi
încleierea cotorului, se pune
marginea falåului forzaåului aflat
între prima æi a doua sau între
antepenultima æi penultima fasciculã
æi se lipesc de fasciculele urmãtoare.
Acest tip de forzaå prezintã o
rezistenåã mare la solicitãrile de
deschidere æi închidere ale scoaråei,
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deoarece acestea sunt transmise
fâæiei de pânzã. De aceea, acest tip de
forzaå se foloseæte la lucrãri de
format mare æi des folosite.
Forzaåul din trei file se foloseæte
mai ales pentru registre, în special
pentru cele cu mai mult de 250 file, la
care æi scoaråele sunt mai robust
executate, deci æi forzaåul este întãrit
æi dublat prin caæerare.
Forzaåul se realizeazã astfel: se
taie o fâæie de pânzã (2) cu înãlåimea
egalã cu înãlåimea blocului lucrãrii æi
latã de cca. 20 mm; se croieæte o filã
de hârtie (1) egalã cu formatul
paginii lucrãrii æi se lipeæte la una
dintre marginile fâæiei, pe 5 mm.

1
2
Forza] din trei file (prima parte)
1 - fil` de hârtie; 2 - fâ[ie de pânz`

Aceastã primã parte a forzaåului
se aplicã peste prima æi ultima
fasciculã a lucrãrii, cu fila albã
înãuntru æi trãgând fâæia de pânzã în
spatele fasciculei.
Dintr-o pânzã rezistentã se taie
apoi o fâæie lungã cât înãlåimea
lucrãrii, latã de 3 cm, care se îndoaie
la mijloc. Se croiesc apoi din hârtie
douã file la formatul paginii lucrãrii
æi se lipesc pe faåa fâæiei de pânzã, la
4-6 mm distanåã de îndoitura de
mijloc, dupã care se îndoaie æi se
închid la mijloc. Din mijlocul fâæiei

de pânzã se formeazã un falå care se
îndoaie peste fasciculã.

1
2
1
Forza] din trei file (a doua parte)
1 - fil` de hârtie; 2 - fâ[ie de pânz`

Fila de forzaå prinsã pe
fascicule se unge pe dinafarã cu
adeziv, apoi se caæereazã una din
filele exterioare ale forzaåului dublu
æi se netezeæte bine suprafaåa, pentru
a se lipi fãrã ondularea hârtiei.
Peste forzaå, pe cotor, se mai
aplicã o fâæie de hârtie mai moale, cât
înãlåimea blocului æi lãåimea de 15-20
mm, care se fãlåuieæte în douã,
rãmânând cu 10 mm peste falå; la
caæerarea forzaåului pe scoaråã,
aceasta rãmâne sub forzaå, întãrind
astfel legãtura dintre bloc æi suprafaåa
scoaråei. Datoritã întãriturii de pânzã
æi a celei de hârtie suplimentarã,
articulaåia scoaråei este mai
rezistentã.
(continuare în numãrul urmãtor)
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