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Legãtoria de asortiment
(continuare din nr. 97/28.01.2014)

- ætampile de mânã - pentru
decorarea (ornamentarea) scoaråelor;
sunt confecåionate din alamã, prinse
cu un mâner de lemn æi gravate la
extremitate în pozitiv, atunci când se
preseazã cu ele în adânc æi în
negativ, când se preseazã în relief;
gravurile pot avea diverse motive
(florale, geometrice etc.).

- filetele sunt confecåionate din
alamã, au formã curbatã iar suprafaåa
dreaptã, zimåatã sau gravatã cu
motive ornamentale; se folosesc în
acelaæi scop ca æi ætampilele;

Filete

- roletele sunt asemãnãtoare
filetelor însã sunt circulare æi au o
întrerupere, folosite în acelaæi scop
ca æi filetele æi ætampilele; atât
filetele cât æi roletele pot trasa numai
simple linii, mai subåiri sau mai
groase, uneori duble sau triple,
drepte sau semicirculare; se pot
obåine compoziåii ornamentale de
efect;

Face pattern

- caseta de tipar, cunoscutã sub
denumirea de æriftcaset sau sipcas,
este un dispozitiv în care se fixeazã
textul cules sau ornamentul pe care
dorim sã îl imprimãm la cald.
Dispozitivul, împreunã cu
materialul de poleit (text sau
ornament) se încãlzesc pe reæou pânã
la temperatura necesarã prescrisã
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pentru folio sau pentru materialul pe
care se imprimã. Caseta de tipar este
confecåionatã din alamã, cu mânerul
din lemn:

Ea se foloseæte la imprimarea cu
folio sau aur a titlurilor pe cotorul
sau scoaråa din faåã a cãråilor.
Casetele de tipar au dimensiuni æi
sisteme de prindere a textului
variabile. Ele trebuie sã fie uæor de
mânuit. Gura casetei nu trebuie sã
depãæeascã o deschidere de 6-8 cm,
pentru cã un rând cules prea lung
riscã sã sarã din casetã când se
executã strângerea acestuia sau în
timpul manipulãrii. Unele casete au
platformã dublã, putând fi folosite
atât cu litere de tipar înalt cât æi cu
litere de legãtorie, confecåionate din
alamã.
Literele de legãtorie pot fi de
mânã sau de presã.
Literele de mânã se numesc
astfel deoarece se folosesc la
tipãrirea cu mâna (adicã litere strânse
în casetã æi apoi, cu foråa braåului, se
realizeazã
imprimarea).
Sunt
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confecåionate din alamã, precum am
spus, æi au o înãlåime de 23-25 mm,
cu floarea semnului de literã gravatã
adânc.

Se pot folosi æi litere obiænuite
de tipar înalt, din caractere ce au
floarea plinã, cu condiåia ca la
încãlzit sã fim precauåi. Ele se pot
topi æi uza foarte uæor prin apãsare
prea foråatã.
Literele de presã sunt folosite la
formarea rândurilor pentru tipãrire
care se imprimã cu ajutorul presei de
poleit (dacã intrã în dotarea noastrã).
Sunt confecåionate din alamã æi au o
înãlåime de cca. 8-10 mm.

Pentru imprimare ele se lipesc
cu adeziv pe carton, pe care se
înseamnã cu ajutorul compasului æi a
creionului locul rândurilor care
compun textul. Tot la presa de poleit
se pot folosi æi metale gravate adânc,
cu text sau motive decorative.
Metalele pot fi zinc, alamã, cupru
etc., ce au grosimi de 5-10 mm;
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- ornamentele de tipãrit (numite
impropriu æi ætanåe de poleit) sunt
diverse motive ornamentale gravate
adânc pe plãci de alamã cu grosimea
de 8-10 mm.

de lemn; se lucreazã cu ele încãlzite
pentru lustruirea (cãlcarea) câmpului
dintre nervurile cotorului la legãturi
din piele, unde se imprimã textul;

a

b
Diverse ornamente de poleit

Ele sunt folosite, dupã cum le
spune æi numele, pentru ornamentarea scoaråelor cãråii cu aur, tipar
sec, cu folio etc., la prese de poleit.
Ornamentele se lipesc pe carton æi
astfel se introduc în presa de poleit.
Aceastã operaåie este necesarã pentru
a proteja suprafeåele presei de poleit.
În legãtoria de artã se mai
folosesc unelte precum:
- trasoare - construite din fier, cu
mâner din lemn; se lucreazã cu ele calde
æi servesc la trasarea liniilor seci (fãrã
folio) pe marginea scoaråei îmbrãcate în
piele sau pe marginea pielii la cotoarele
æi la colåurile trase. Se mai folosesc æi la
cãlcarea falåului (articulaåiei) la scoaråele
îmbrãcate în pânzã;

trasor

- lustruitoare - fãcute din bronz
cromat, lustruite la cap æi cu mâner

Lustruitoare
a - pentru câmpul cãråii; b - pentru nervuri

- cuåitul de încrustat, un cuåitaæ sub
formã de bisturiu, foarte ascuåit la vârf;
cu el se lucreazã la ornamentaåia pe
scoaråele legãturilor de artã.
În atelier este necesar sã avem æi
o menghinã obiænuitã, fixatã bine.
În cele expuse mai sus a fost
prezentatã pe larg gama de uneltescule necesarã atât pentru legarea,
repararea, recondiåionarea cãråilor
vechi de artã cât æi cele necesare
reparãrii æi legãrii cãråilor din
biblioteca personalã.
Materiale folosite în legãtorie
În legãtorie se folosesc
materiale variate: hârtie, carton,
mucava, produse textile, piele,
înlocuitori de piele, adezivi,
materiale plastice, sârmã de cusut,
grunduri, vopsele, folii, pentru
imprimarea la cald etc.
- hârtii rezistente pentru forzaå,
albe sau colorate, cu text sau desen
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tipãrit, eventual cu ornamente
diverse. Forzaåul formeazã legãtura
dintre blocul de carte æi scoaråele
cãråii legate. Se folosesc hârtii
înnobilate de toate genurile æi în
primul rând hârtii speciale sau
fantezi care imitã, în structura lor,
pânza (relutex) sau cele care imitã
pielea (pelior). De menåionat ar fi
diverse hârtii cu pluæ caæerate pe o
faåã, hârtii pentru supracopertã
celofanate sau lãcuite æi altele,
precum æi unele hârtii mai uzuale, ca
de pildã hârtia ofset;
- materiale textile - cel mai des
folosite în legãtorie sunt materialele
fabricate din fibre naturale sau chimice
sub formã de åesãturi, aåã de cusut,
sfoarã æi articole de pasmanterie.
Fibrele naturale sunt mai puåin
omogene æi uniforme faåã de fibrele
sintetice dar îæi conservã mai bine
însuæirile faåã de agenåii exteriori.
Ele pot fi: vegetale macromoleculare
(cum ar fi bumbacul) æi policelulare
(cum ar fi inul, cânepa, rafia, fibrele
de manila, sisal etc.); fibre animale ce au o structurã celularã (lâna, pãrul
de caprã, de cal) æi fãrã structurã
celularã (mãtasea naturalã); fibre
minerale (foarte rar, azbestul).
Fibrele sintetice obåinute pe cale
chimicã - sunt cunoscute sub foarte
multe denumiri comerciale æi pot
proveni fie din polimeri naturali
(fibre artificiale), fie din polimeri
sintetici. Dintre fibrele artificiale se
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pot aminti fie fibrele hidratcelulozice (vâscoza, mãtasea cupro),
fie fibre ester - celulozice (mãtasea
acetat)
din
hidrocarburi
(poliizoprena) æi proteice cum ar fi
din cazeina din lapte, din substanåe
proteice de soia sau din porumb etc.
Proprietãåile fizice æi chimice
ale fibrelor au fost redate în B.I.
nr.38/10.02.09 æi continuare.
Pentru cei ce nu au intrat în
posesia acestor numere vã redãm pe
scurt cã: cele mai importante legãturi
de åesãtorie folosite la confecåionarea
scoaråelor pentru cãråi sunt
prezentate în figura de mai jos. Ele
sunt:
- legãturã pânzã - este cea mai
simplã, dar cea mai rezistentã. Faåã
de dosul åesãturii nu se pot deosebi,
iar aspectul nu diferã în cele douã
sensuri;
- legãturã diagonalã - este
suficient de rezistenåã, iar la
întinderea åesãturii alungirea va fi
egalã pe cele douã direcåii;
- legãtura atlas - are faåa
åesãturii mai netedã, firele mai slab
legate între ele. Este mai puåin
rezistentã.

legãtura
pânzã

legãtura
diagonalã

legãtura
atlas
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Åesãturile realizate sunt supuse
apoi operaåiilor tehnologice de
înnobilare æi finisare.
Dintre materialele textile cele
mai folosite în legãtoria de cãråi sunt:
- pânza pentru legãtorie - (STAS
3139 - 85) care este o åesãturã din
bumbac cu legãturã “pânzã”. Ea este
confecåionatã în douã variante.
- pegamoid - este o pânzã de
bumbac pe suprafaåa cãreia este
aplicat un strat lãcuit colorat, pe bazã
de nitrocelulozã, care prin calandrare
capãtã un aspect ce imitã pielea. Este
folosit la legatul cãråilor, caietelor,
etc.
- pânza simplã - se livreazã
albitã sau nealbitã, vopsitã în bucatã
æi apretatã pe dos.
Pânza folositã în legãtorie
trebuie:
- sã se rupã uæor pe fir pe linie
dreaptã, pe o margine de metal;
- sã fie rezistentã la o multiplã
îndoire în ambele sensuri fãrã ca
stratul de nitrocelulozã sã crape;
- suprafaåa pergamoidului sã nu
fie lipicioasã, iar modelul presat nu
trebuie sã se netezeascã sau sã se
deformeze;
- stratul de nitrocelulozã sã fie
impermeabil la apã, rezistent la
cãldurã, sã fie rezistent la frecare æi
sã nu se roadã la colåuri æi articulaåii;
- prin ungerea cu o soluåie de
clei fierbinte (în cazul recondiåionãrilor de cãråi) stratul de nitroce-

lulozã nu trebuie sã sufere nici o
schimbare;
- culoarea lui sã fie rezistentã æi
uniformã;
- pânza simplã nu trebuie sã se
întindã în direcåia ungerii; sã permitã
lipirea etichetei sau imprimarea la
cald cu folio (sã nu fie înnecatã
imaginea) fãrã ca imprimarea sã se
cureåe de pe suprafaåa pânzei;
- la executarea blindului (tipar
fãrã cernealã - sec) forma de
imprimare nu trebuie sã se lipeascã
de pânzã.
- pânza nealbitã, pânza albã æi
æifonul - se folosesc pentru caæerarea
pe pânzã a hãråilor æi planæelor,
pentru lipitul cotorului scoaråelor
flexibile,
Pânza nealbitã este crudã, de
culoare cenuæie cu apretare uæoarã æi
calandrare la rece. Se utilizeazã la
lucrãri pretenåioase sau cu destinaåie
specialã, ca æi æifonul, tot cu legãturã
de pânzã, dar mult mai rezistent, bine
apretat æi calandrat.
- docul este o åesãturã din fire de
bumbac
cardat
cu
legãturã
“diagonalã” care, având o rezistenåã
mare, se foloseæte pentru legarea
registrelor, dosarelor æi a altor lucrãri
care trebuie sã aibã o rezistenåã
ridicatã;
- tifonul este foarte apretat æi
folosit la cotoarele cãråilor legate,
cusute sau, mai rar, cu sârmã, la
registre æi carnete;
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- alte åesãturi care se folosesc în
legãtorie trebuie sã aibã o bunã
stabilitate dimensionalã, sã fie greu
pãtrunse de adezivi æi sã aibã o bunã
aderenåã la aceætia;
- aåa de cusut este din bumbac
sau relon æi se foloseæte la cusutul
fasciculelor în blocuri de carte
manual sau pe maæini de cusut. La
legãtoria de artã sau recondiåionarea
cãråilor vechi, uneori se foloseæte æi
aåã de mãtase naturalã.
Articole de pasmanterie.
În aceastã categorie intrã o serie
de produse de tipul: ænururi, panglici,
franjuri, ciucuri etc.
- capitalbanda sau banda de
capãt este confecåionatã din fire
colorate de mãtase naturalã sau
vegetalã, bumbac sau amestec
(mãtase cu bumbac); se prezintã ca
un æiret de 1,5-2,5 cm lãåime cu o
åesãturã rarã, având o margine
rotundã îngroæatã - aceastã margine
se aæazã spre exterior, la
extremitãåile cotorului cãråii legate
ce au un numãr mai mare de 8-10
coli;
- ænurul de mãtase se fabricã de
diferite grosimi, este alcãtuit din mai
multe fire rãsucite între ele æi se
foloseæte la albume æi lucrãri de artã;
- tresul sau semnul de carte este
o panglicã din mãtase naturalã latã
de 5-10 mm, albã sau coloratã.
Materialele din piele se folosesc
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din ce în ce mai rar. Pielea fiind
scumpã, se folosesc înlocuitori de
piele. Folosirea pielii nu este indicatã
în producåia automatizatã. Se
foloseæte mai ales în legãtoria de
artã, în procesul artizanal pentru
îmbrãcatul integral al cotorului æi
colåurilor sau al scoaråelor. În acest
scop se folosesc piei moi æi afânate,
subåiri æi flexibile, cu alungire mare
dar rezistente la întindere. Este
necesar sã aibã o grosime uniformã,
suprafaåã regulatã, colorate rezistent,
lãcuite sau eventual cu desene.
Sortimentele de piele mai des
folosite în legãtorie sunt:
- marochin - confecåionat din
piele de caprine æi folosit la
îmbrãcatul complet al scoaråelor de
cãråi valoroase sau pentru colåuri æi
cotor;
- iuftul este o piele impregnatã
cu ulei de gudron, vopsitã æi,
eventual, cu desene presate;
- pielea naturalã (bãnculeå) se
foloseæte la albume sau garnituri
artistice de birou;
- antilopa (velur) - din piele de
antilopã, ied sau miel, finisatã în
mod special, folositã la cãptuæeli de
coperte, casete etc.;
- pergamentul este o piele foarte
durabilã, fabricatã din piele de viåel,
oaie sau mãgar (numit vellum)
folositã pentru documente, diplome
de onoare æi unele confecåii;
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- meæinã, piele subåire, suplã æi
moale, din animale tinere, nerezistentã æi cu alungire mare; se foloseæte
pentru cãptuæeli de copertã de cãråi,
agende, legitimaåii;
- nãbuc, din piele de viåel
tãbãcitã în crom; seamãnã cu
antilopa dar se velureazã prin
polizare;
- æagrenul natural se confecåioneazã din piele de mãgar æi are
presat un desen executat cu coji de
seminåe iar cel de imitaåie cu prese
speciale, la fel ca la pergamoid sau
alte hârtii æagrenate;
- pielea exoticã se foloseæte
ocazional, ca element decorativ.
Înlocuitorii de piele au aspect æi
însuæiri asemãnãtoare cu ale pielii æi
pot fi:
- înlocuitori de piele pe suport
de
åesãturã
(ca
în
cazul
pergamoidului sau al dermatinei),
având un strat de acoperire format
din uleiuri sicative, cauciuc,
nitrocelulozã sau mase plastice;
înlocuitori
de
piele
confecåionaåi din fibre naturale sau
artificiale neåesute, ci numai slab
împâslite, impregnaåi cu latexuri sau
emulsii de rãæini sintetice, acoperiåi
cu lianåi termoplastici, pigmenåi æi
lacuri æi apoi imprimaåi.
Adezivii folosiåi în operaåiile de
reparare æi legare a cãråilor sunt
soluåii, topituri, dispersii ale unor
polimeri naturali sau sintetici, cu
ajutorul cãrora se realizeazã o
îmbinare rezistentã æi elasticã între
douã suprafeåe.

Lipirea sau încleierea este un
proces fizic în care douã suprafeåe
sunt fixate una de cealaltã cu ajutorul
unei soluåii coloidale liofile, vîscoase
sau sub formã de dispersie (emulsie)
care se dizolvã în lichide, în general
în apã. Fixarea trebuie fãcutã în aæa
fel încât cele douã corpuri solide
unite prin lipire sã se comporte ca un
tot unitar.
Orice proces de lipire (încleiere)
constã în introducerea unui strat de
adeziv între douã suprafeåe. Acest strat
trebuie sã se întãreascã æi sã formeze o
peliculã. În funcåie de adezivul folosit,
pelicula se formeazã prin:
- trecerea din stare lichidã în stare
de gel (cleiul de amidon, cleiul animal);
- trecerea din stare lichidã în stare
solidã, pe baza unei reacåii din interiorul
adezivului (rãæini expoxidice);
- întãrirea unei substanåe topite
prin diferenåa de temperaturã
(termoclei);
- volatilizarea unui solvent în care
a fost dizolvat adezivul.
(continuare în numãrul urmãtor)
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