
Nyomtatástehníkaí apróságok*
Másoló-festékkel való nyomtatás. — Fehér színű nyomtatás sötét papírosra.

ereskedőínknek egyrészt a saját érdeke parancsolja, hogy 
minden üzleti leveléről másolatot készítsen, de másrészt a 
törvény is kötelezi őt erre. A másolat elkészítése különben 
nem nagy dolog: a másoló-tintával megírott levelet bele
teszik a másoló-könyvbe, s aztán az egészet jól bepréselik; 
a ragadós tinta így szépen áttapad a másoló-könyv vékony 
selyempapírosára.

Az üzleti levélpapírosnak közönséges nyomdafestékkel 
nyomtatott szövege — például a levélfej — természetesen 
nem nyomódik át ilyenkor a másoló-könyvbe; de ez nem 
is szükséges. Az írott szöveg átmásolása többnyire elegendő 

ahhoz, hogy pör esetében némi bizonyító ereje legyen.
Másképpen áll azonban a dolog némely bank-formuláréval, számlával, 

nyugtatvánnyal stb. Ezeknél elkerülhetetlenül szükséges, hogy ne csak 
az írott szöveg másolódjék át az e célra tartott másoló-könyvbe, hanem 
ott kell lenni mellette az értelmét kiegészítő nyomtatott szöveg másola
tának is. Ez az oka annak, hogy a könyvnyomtató ma már akárhányszor 
kap másoló-festékkel való nyomtatásra szóló megbízást.

Bár a másoló-festékkel való nyomtatás sikerültének meglehetősen 
egyszerűek a föltételei: a gyakorlatlan nyomdász akárhányszor sok időt 
tölt el vele, a nélkül, hogy teljesen kifogástalan, jól másolható nyoma
tokat tudna előállítani. Talán szívesen veszik tehát ennek az Évkönyvnek 
olvasói, ha az e tekintetben legfontosabb tudnivalókat e helyen röviden 
megismertetjük.

Maga az efajta nyomtatás egyes-egyedül a hozzája használt anílín- 
festék természetén alapul. A másoló-festékben — a közönséges nyomda- 
festékkel ellentétben nincs egy csöpp zsíros anyag sem, s ez a körülmény 
a másolhatás egyetlen föltétele. Zsiradék, olaj, kence stb. helyett csak 
víz meg glicerin van benne, s mással nem is szabad hígítanunk. Sőt még 
zsíros anyagoktól való érintkezéstől is meg kell óvnunk a festéket, ha 
azt akarjuk, hogy másoló-képessége teljes maradjon. Ezért is szükséges
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nyomtatás előtt a hengereket, festéktartót meg a szedést a rája tapadt 
kenőétől (olajtól) oly alaposan megtisztítanunk.

A másoló-festéket rendszerint nyomásra kész állapotban kapjuk a 
gyárostól. Használat előtt meleg vízbe kell tennünk a dobozt, s a benne 
levő festéket addig kevergetnünk, amíg hígan folyóssá nem lesz. Ha a 
melegítés és kevergetés dacára is sűrű marad: egy kevés meleg vízzel 
tesszük hígabbá. Sokszor — különösen télen, de száraz nyárban is — 
nem kerülhetjük el, hogy egy kis glicerint is ne adjunk hozzá, már 
csak azért is, mert gyorsan beszárad. Száraz és hideg időben e nélkül nem 
boldogulunk, ha nedves meleg időben el is lehetünk nélküle. A festéknek 
glicerinnel való pótlását azonban nem szabad túlságba vinnünk, mert 
éppen úgy járhatunk vele, mint amikor a közönséges nyomdafestéket 
eresztjük föl túlságos mennyiségű kenőével; a nyomtatás könnyebbé válik, 
de a színek, illetőleg másolhatásnak a rovására. Mentői több a másoló
festékben a glicerin, annál kevesebb a festékanyag, a pigment, s annál 
homályosabb másolatokat kapunk a nyomatról.

Másoló-festékkel való nyomtatáskor — ha ez csak ritkábban történik 
a nyomdánkban — sokszor kellemetlen meglepetésben van részünk 
annak következtében, hogy a festékes bödönt a legutolsó használat 
után nem zártuk el teljesen légmentesen. A nyitva tartott vagy rosszul 
zárt festékes bödönből szakférfíak állítása szerint — a festék némely 
alkotó részei elpárolognak, úgy hogy nyomtatáskor a festék sehogy sem 
akar födni.

A másoló-festékes nyomtatáshoz használt hengereket esténkínt meg. 
kell mosnunk, mert a rája száradó s különösen a két oldalt össze- 
gyűlemlő festék nagyban rontja a hengerek anyagát. Azonkívül meg 
másnap bajos is volna a továbbnyomtatás. A hengereket azonban világért 
sem szabad lúggal vagy terpentinnel mosnunk, mert a lúg a henger
masszában foglalt enyvet föloldja, úgy hogy a henger azután sehogy sem 
akarja a festéket fölvenni, viszont a terpentin pedig a másoló-festéket 
nem oldja föl. A hengermosásnak mindenkor vízzel kell történnie, ami 
után spirituszba mártott, majd száraz ronggyal megtörüljük és végül fél 
liter vízbe áztatott egy dekányi krómtímsónak oldatával bevonjuk és leg
alább egy óra hosszat száradni hagyjuk a hengert, amely eljárás némileg 
megakadályozza a másoló-festéknek a hengerbe való erősebb fölszívódását.

A nyomtatáshoz a következőképpen készülhetünk elő: Az egyengetés 
közönséges nyomdafestékkel történik; ha készen vagyunk vele: levo- 
natot készítünk az eredeti papírosra. A fekete-festékes nyomtatáshoz 
használt hengereket ekkor terpentinnel megmossuk, majd benzinbe mártott 
tiszta ronggyal tőrölgetjük, amíg minden legcsekélyebb zsíradékrészlet 
is eltávolodik róluk. A formát kiemelve, a megmosását szintén benzinnel 
végezzük, de ekkor ügyelnünk kell a mosókefe tisztaságára. A festékező 
hengereket berakva: a festéket csak olyan szélességben adjuk föl rájuk, 
amennyire azt a forma megkívánja. A két oldalt festéketlenül maradó 
hengerrészeket glicerinnel kenjük be; a festék úgyis átterjed majd e 
helyekre. A  gépet addig szalasztjuk most üresen, amíg a festék jól 
eldörzsölődőtt, s immár nem vizes tapíntatú.

A forma újból való beemelése következik ezután. Tizenöt-húsz 
makulatura-ívet berakva, megnézzük: rendben van-e minden. Ha baj 
van, s nem az egyengetés ennek az oka: valószínűleg zsíradékrészletek 
maradtak a hengereken, s ilyenkor addig kell makulatúrát beraknunk, 
amíg e zsíradékrészletek tisztára széjjel nem oszlódtak. — .H a nincs
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semmi fönnakadás: megnézzük, mennyire másoló-képes a nyomat. Ez a 
nyomatokon levő festékmennyíségtől függ;: ha kevés rajtok a festék, nem 
másolhatunk róluk; ha pedig; sok: egymásra rakáskor összemaszatolódnak.

A másolható festékkel való nyomtatáshoz azonban elengedhetetlen 
kellék a teljesen kifogástalan festékező henger. Nem szabad ezen csator
nának vagy horpadásnak lennie; ily esetben a hengert — hogy a 
nyomtatvány foltos ne legyen — mélyebben kellene járatni, ami koc
kázattal jár, mert nem kapunk tiszta nyomást, miután a vékony rétegben 
szükségelt festék a henger mély járata következtében elnyomódík.

Fontos dolog még a másolható nyomás sikerültére nézve a papíros 
kellő megválasztása is. Kitünően enyvezett papírost kell vennünk erre 
a célra, mert ha csak félig vagy nem kielégítő mértékben enyvezettet 
veszünk: ez mohón magába szívja ugyan a festéket, de másoláskor nem 
adja le. Sok-sok makulatúrát okozott már a könyvnyomtatóknak, hogy 
a másoló-festékkel való nyomtatáshoz a papírost nem választották jól meg.

Hosszú ideig való hevertetés után a másoló-festék gyakran annyira 
beszárad a papírosba, hogy rendes másolás útján alig adódik le. Ilyenkor 
a nyomat másolhatósága úgy szerezhető vissza, hogy a másoló-papíros 
nyírkosításához való vízbe kevés szódát teszünk. A szóda, a nélkül, hogy 
a másolat tartósságára nézve hatása volna: egyszeriben jól másolhatóvá 
teszi az öreg nyomtatványt. * * *

A könyvnyomtató munkái közt mind sűrűbben szerepel a fehér fes
tékkel sötét színű papírosra való nyomtatás. Különösen a könyvborí
tékoknál kedvelik az ilyesmit, már csak azért is, mert — ha csak nem 
túlságosan nagy kiterjedésű a nyomtatási főlület — majdnem minden 
esetben jó hatás érhető el vele.

Van azonban a fehér festékkel való nyomtatásnak egy meglehetősen 
rossz oldala: a legjobban födő kremsí fehér festék sem képes egyetlen 
nyomásra kellőképpen elfödni a papíros sötét színét. Ennek oka a nyom- 
tatásbelí festékréteg viszonylagos vékonyságában rejlik. Ha vastagabb, 
mondjuk fél tipográfiai pontnyi vastagságú festékréteget sikerülne a for
máról a papírosra átvennünk: a födés mindenesetre kifogástalan volna 
bárminő papíroson is.

A kremsí fehér festék sötétkék, sötétzöld vagy más ilyen sötétszínű 
papíroson egyetlen nyomásra csak bizonyos piszkos-szürke színt ad. Ezért 
a fehérbetűs könyvboritékok nyomtatása rendszerint kétszeres-három
szoros nyomással történik, vagyis úgy, hogy ha a példányszám (például 
éjtszakán át) megszáradt, újra belerakják a gépbe, s ugyancsak kremsí 
fehér festékkel még egyszer fölébe nyomtatnak. A nyomás így már 
gyakran elég jól födi a papírost, s ha arról van szó, hogy fehér színben 
maradjon, néha fölösleges is volna egy újabb, harmadik nyomás. Minden 
attól függ: minő árnyalata van a papírosnak, s milyen a struktúrája.

Bolyhos papíroson a fehér-festékes nyomtatásnak rendszerint három
szorosnak kell lennie. Ez eljárásnál azonban a gépnek esetleg sokáig 
kell mellette vesztegelnie. Addig tudniillik, amíg a nyomás tökéletesen 
meg nem szárad, mert ha még nedvesen nyomtatunk fölébe: nem ér sem
mit. Ahol a gép veszteglése nem jön számitásba — pedig: ilyen nyomda 
ugyan kevés akad — ott ez eljárás ajánlható. Fő szabály, hogy a nyom
tatásnak fokozatosan erősebb s erősebb festékekkel kell történnie. Az első 
nyomáshoz használt festék lehet kevésbbé tartalmas is, a második nyo
máshoz azonban már konzisztensebb festéket kell vennünk. A fírnász
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használatával szemben külömben is óvatosnak kell lennünk, mert ez is 
nagy okozója annak, hogy festékeink nem abszolút fedőképességűek. 
S mert a gyárilag árusított kész festékekben rendszerint már a nélkül 
is sok a fírnász, a borítéknyomáshoz legjobb ha gyúrt festéket veszünk. 
A nyomásnak különben gyöngének, a festékezésnek bőségesnek kell 
lennie.

Színes nyomásnál nagy gond fordítandó a festékező hengerek tiszta
ságára, mert a legcsekélyebb piszok jelenléte is sötétebb árnyalatot köl
csönöz a festéknek.

Fehér festéknél azonban, ha a festékező henger és általában a festék
szerkezet piszkos, nem az árnyalat, de maga a szín szenved változást, 
amennyiben egy szemernyi piszok is fehér helyett bizonytalan szürke 
szint eredményez.

Hogy e bajoknak elejét vegyük, gondoskodjunk teljesen jó, sima 
felületű hengerekről; ne legyen azokon semmi bevágás vagy repedés, 
s ne legyenek likacsosak, mert a mosásnál a terpentin oda beszivódík, 
amit egyáltalán nem, vagy csak igen nagy fáradság és időveszteség árán 
lehet eltávolítani.

Ha azonban a nyomtatást hibátlan henger hiánya folytán kénytelenek 
volnánk öreg, kevésbé jó hengerekkel eszközölni, úgy a kővetkező 
eljárást kövessük:

A hengereket mossuk meg kétszer, vegyünk mindenkor teljesen tiszta 
rongyot és terpentint, az esetleges nyílást vagy repedést, amennyire 
lehetséges, a beszivárgott terpentintől tisztítsuk meg, ezek után pedig 
vonjuk be a hengereket azzal a festékkel — ez esetben a fehérrel —, 
amellyel nyomtatni fogunk és mossuk meg harmadszor is, s törüljük 
meg teljesen tisztára.

Legcélszerűbb olykép intézkednünk, hogy e műveletet este, a munka 
beszüntetése előtt végezzük, hogy reggelig a már említett likacsokból a 
beszívódott terpentin teljesen kiszáradjon.

Ha szigorúan a főnt leírt módon járunk el, úgy a siker el nem maradhat.
Talán jelentéktelennek látszó dolgok ezek, de szükségesnek tartottam 

ide iktatni, mert ezek mind a gyakorlatból vett példák, melyeknek be 
nem tartása folytán a gépmester sehogy sem halad munkájával, még akkor 
sem, ha az egyébként nem esik kifogás alá.

Szeniczei Mihály.
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