
TÉGELYNYOMÁSÚ SAJTÓK.

J"}, tégelynyomású vagy másképen taposósajtók elterjedésök 
első idejében, mint tudjuk, éppen csak apróbb nyomtatványok, 
m in t: levélfejek, borítékok, látogatójegyek s egyéb ilyfélék 
előállítására kerültek használatba, mint az különben a  vidéken 
többnyire m a is történik. Nem úgy nálunk a fővárosban. Itt 
már oly szerkezetű sajtókat állítanak fel, melyek nagyobb 
arányaiknál és erősebb alkotórészeiknél fogva terjedelmesebb 
nyomtatványok készítését is megengedik, mely termékek azon
felül sokszor autotipiákkal és másfajta klisékkel vannak tar
kítva ; egész negyedívek és könyvborítékok elég gyakori m un
kák, nemkülönben előfordúlnak kényesebb természetű színes 
nyomások, olykor az úgynevezett háromszín-nyomás rendszere 
szerint, utóbbi időben a képes levelezőlapok nyomtatása is. 
Könyvkötők is szoktak már ily tégelynyomású sajtókon elő
állíttatni préselt munkákat.

Mindezeket tekintetbe véve, első föltétel az ily sajtóknál, 
hogy azok szilárdan és tömören legyenek építve, mely erős 
szerkezet bármely nagyobb és kényesebb munka előállítására 
fog bennünket képesíteni, föltéve, ha a nyomást lehetőleg 
egyenletesen, a formának megfelelően, a tégelyen elosztjuk;
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ezt azonban nem mindig a formának a fundamentum köze
pére való elhelyezésével érjük el.

Ha példáúl egy quartnagyságú szedést emelünk be, akár 
haránt, akár magas formátumban, mely felső részében erősebb 
fajta betűkből és klisékből áll, míg alsó részét könnyed kifutók, 
vonalak vagy szabadon álló sorok képezik, úgy természetesen 
sokkal nagyobb, kétszeres vagy háromszoros nyomást kell 
gyakorolnunk munkánk felső részére; e miatt, ha egyenletes 
nyomást akarunk elérni, a  felső részre a nyomófelület, vagyis 
a  tégely nagyobb fele kell hogy jusson. A formának helytelen 
zárását a tégelylyel szemben már az első levonat mutatja, 
midőn ugyanis a forma felső része aránytalanúl gyengén, az 
alsó könnyebb rész ellenben túlerősen, majdnem keresztűl- 
iitésig nyomtatva fog a sajtóból kikerülni.

Ha tehát sajtónk erős szerkezete folytán teljesen ellentálló- 
képesnek bizonyúl, úgy azon bátran állíthatunk elő még oly 
apró nyomtatványokat is, mint pl. a látogatójegyek, borítékok, 
levélfejek. Ezeket a szedéseket a papirberakás könnyebbé 
tétele miatt rendesen a fundamentum külső szélére zárjuk, a 
nélkül, hogy ezzel betűanyagunkat bármily erőszakos kopás
nak tennők ki. A betűanyag és a gép kímélését ebben az 
esetekben olyformán érjük el, hogy ily apró formák mellett 
úgynevezett nyomóléczeket alkalmazunk, melyeknek elrendezé
sét a mellékelt vázlat mutatja.

E nyomóléczek teljes betűmagassággal bírnak és egy- vagy 
kétcicerós szélességűek; leg
jobb, ha azokat vasból vagy 
aczélból az egész fundamentum 
hosszúságára készíttetjük. Ezek, 
mint a vázlatban látható, a ráma 
belső széléhez szoríttatnak. Na
gyon helyes volna, ha a gép
gyárosok sajtóikat mindjárt ily 
léczekkel is ellátnák.

A nyomónak munkája köz-
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ben arra kell ügyelnie első sorban, hogy e léczek a kis szedés
formával egyenlő nyomás alá kerüljenek, e czélra a felhuzat 
az egész tégelyt födje be. Ily esetben a végigfutó léczek miatt 
egyenlő nyomást kell gyakorolni a tégelyre és így egyben 
elkerüljük a smiczolást és a hengerek minden egyéb akadékos
kodását, valamint a betűanyag vagy gépnek rongálását, éppen 
úgy, mint akármily nagyterjedelmű forma helyes kizárásánál.

Ha pedig a tégelyfelhuzatnak a léczek által történő bepisz- 
kítását el akarjuk kerülni, úgy segítünk magunkon, hogy 
az ily munkákhoz használatba vett hengerekről a masszát 
lenyessük ott, hol azok a léczekkel találkoznak. Ez által a 
léczek festék nélkül nyomnak, komplikált formáknál azonban, 
mint színes nyomásnál, magánosán álló léniáknál, vagy oly 
munkáknál, hol a hengerek meg-megakadása folytán egyen
lőtlen nyomás keletkezik, ajánlatos, ha a hengerek végigfutnak 
a léczeken.

Ügyelni kell továbbá arra, hogy a papirtartó greifereket 
helyesen mérjük ki, nehogy azok a nyomóléczekre essenek. 
Ezt úgy érhetjük el, ha a greiferek helyes elrendezése után 
(a nyomólécz belső szélétől egy-egy ciceró távolságra), a greifer- 
lécz bereszelésével megjelöljük ama határt, melyen túl azokat 
alkalmazni nem szabad.


