
A  g ép terem b en .

jc5zakirodalm un k még igen szegény az olyan dolgozatokban, 
a melyek a nyomók és gépmesterek teendőivel foglalkoznak. 
Nálunk kevés olyan gépmester van, a ki néha-néha tollat fog 
azért, hogy tudását, képességét az összességnek bemutassa. 
És ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Gépmestereink 
túlnyomó része eddig nem bírta annyira a magyar nyelvet, 
hogy azon még oktató szakdolgokat is írhasson, és nagyon 
kevesen voltak olyanok, a kik a magyar nyelven írottakat 
megértették. Az újabb generáczió azonban már nagyon is 
szomjazza a magyar nyelven írt, őket érdeklő oktató czikke- 
ket s ma már nemcsak szívesen veszik, de meg is követelik 
a szakmunkáktól, hogy azokban az ő számukra is legyen 
olvasni való.

Nagyon téved azonban az a szedő, a ki azt hiszi, hogy a 
gépmesterek tudnivalóit neki nem kell ismerni. Kell bizony, 
mert sohase tudhatja, hogy mikor lesz rá szüksége akár mint 
akczidensz-szedőnek, akár mint művezetőnek, vagy végső eset
ben mint szedő-nyomónak.

Viszont a gépmesternek is tudnia kell a szedők teendőit, 
ha máskép nem, legalább elméletben. A jó gépmester érdek
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lődik is minden olyan dolog iránt, a mely a szedőnek szól, 
mert hiszen sohase lehet valamely szakdolgot úgy tárgyalni, 
hogy az bele ne vágjon a gépmester tendőibe és viszont.

Az Évkönyv más helyén egyik képzett gépmester-szaktársunk: 
Fuchs Zsigmoud már elmond egyet-mást olyat, a melyet min
den rendesen dolgozó »mesternek« tudnia kell; de ebből a 
czikkből a szedők is okúihatnak, mert megtudhatják abból 
azt, hogy hol végződik az ő felelősségök és hol kezdődik a 
gépmesteré. Hisz tudjuk nagyon jól, hogy éppen ezen külön
böznek össze leggyakrabban a szedők a gépmesterrel, a mely
ből rendesen a harmadik: vagy a tanuló, vagy a segédmunkásnő 
kerül ki beáztatva.

E helyen most a külföldi szakmunkák után néhány olyan 
dologgal ismertetjük meg az olvasót, a melyek első sorban 
a nyomók részére íródtak, de a melyeket hasznára fordíthat 
sok szedő is.

A hengeranyag kezelése.
A hengeranyag helyes kezeléséről és az öntött hengerek tartóssá 

tételéről egyik német szakírónk a következő szabályokat állítja fe l:
1. A hengeranyagot száraz, lehetőleg egyenletes hőmérsékű helyen 

kell tartani.
2. A hengerek öntése csak egyféle anyagból eszközlendő és pedig 

lehetőleg őszszel, szeptembertől októberig a téli munka számára, 
és tavaszszal, áprilistól májusig a nyári munka számára.

3. Feladóhengerek (festékelő-, takaróhengerek) mindig új anyagból 
öntendők, illetve átöntendők és öntésök után egy-két napig állva 
hagyandók. (Pihentetés, érlelés.)

4. Ócska anyagból csak a dörzsölő- és festékelőhengereket szabad 
önteni, tehát olyanokat, a melyek a formával nem jönnek érintkezésbe.

5. Ha ócska anyagból akarunk hengereket önteni, illetve ha régi 
hengereket akarunk átönteni, akkor először igen tisztára kell azokat 
mosni és kérgüket forró vízzel leforrázni. Most minden bevágást, a 
végeket, lyukakat s minden oly részt, a melybe erősen belefészkelő- 
dött a festék, éles késsel kell kivágni, kivakarni. Csak ezután szabad 
az anyagot a hengertengelyről (vázról) lefejteni, apró darabkákra vag
dalni s az anyagfőző-üstbe tenni.
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6. A hengerfőzo apparátusban sohasem szabad az anyagot direkt 
gőzzel, hanem csak kellő hőfokú vízben olvasztani, mert különben 
túlhevítés és ez utóbbi által az anyag elégetése fordulhat elő.

7. Az öntő-matriczát különösen alsó végén kell jól megmelegíteni 
olyan magas fokra, hogy azt puszta kézzel ne lehessen érinteni. Ezt 
legjobban úgy érhetjük el, ha egy csomó tisztító-gyapotot drótra erő
sítünk, a gyapotot szeszszel (spiritusz) itatjuk, s ezt meggyújtván, a 
matricza fenekéig lebocsátjuk. Ha a matriczát az elmondott módon 
már megmelegítettük, vékonyan, de egyenletesen kenjük ki belsejét 
finom táblaolajjal, avagy disznózsírral.

8. A henger-rudat (tengely-váz) feltétlenül száraz és meleg álla
potban kell a matriczába állítani. Kisebb, sima, vashenger-rudaknál 
jól cselekszünk, ha azokat spárgával körűlsodorjuk s ezt leginkább 
egy nappal az öntés előtt, a mikor a spárgát kölni enyvvel a vas
hengerre enyvezzük.

9. Ha a hengeranyag teljesen felolvadt és egészen hígfolyású lett 
(a 60 fokon túl való hevítés vagy elpárolás mellőzendő), léghuzam- 
mentes helyen kell az öntésnek végbemenni olyformán, hogy az 
anyagot a rúd mentén lassan öntjük a matriczába és néhányszor 
2—3 pcrcznyi szünetet tartunk. Ha a matricza már tele van öntve, 
ráillesztjük a hengervasra a keresztet s az egészet a fűtött kályha 
mellé állítjuk s mindaddig otthagyjuk, míg a kevés buborék-hólyag 
elenyészik.

10. Mihelyt a matricza hűvösebb temperaturában lehűlt, tehát 3—4 
óra múlva, a hengert kiveszszük és a rajta levő olajos vagy zsíros 
réteget szivacscsal letisztítjuk; a friss hengert két napnál rövidebb 
idő alatt nem tanácsos használni.

11. Hengeranyag-pótlékot (créme) csak az esetben kellene régi, 
kemény anyaghoz 10°/o-nyi mennyiségben hozzáadni, ha a tél alatt 
könnyebb hengerekre van szükség.

12. A második henger-készletet minden nyomdában egy szekrényben 
kellene tartani, a melybe sem léghuzam, sem por be nem hatolhat.

13. Ha a nyomdahelyiség nedves és általában nedves időjárás alkal
mával is helyesen cselekszünk, ha a használaton kivűl helyezett hen
gereket vékony rétegben egészen híg ujságfestékkel bevonjuk, melyet 
előbb kenőolajjal vegyítettünk; ehhez romlott, ócska festéket is hasz
nálhatunk. A hengert természetesen meg kell szabadítani ettől a festék
rétegtől, mielőtt nyomáshoz való használatba veszszük és pedig úgy,
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hogy a rossz festéket róla egyszerűen lehántjuk (óvatosan lekaparjuk), 
így sohasem puffadnak fel a hengerek és nem is fogynak meg.

14. A hengerek mosását egyáltalán kerülni kell. Ha azonban ennek 
a festékváltoztatásnál mégis meg kell történnie, akkor legelőbb 6— 8 
makulatúra húzandó le és csak azután lehet a hengert petróleummal 
s végűi benzinnel megtisztítani.

Ezek rövidre foglalva ama szabályok, a melyeknek betartása mellett 
sok kalamitástól menekül meg a nyomó, mert bizony sok esetben 
a rosszul öntött vagy helytelenül kezelt hengeren szenved hajótörést 
a gépmester-tudomány. Egy kilogramm legjobb minőségű hengeranyag 
körülbelül 1 forint 20 krajczárba kerül. Ezért az összegért már igazán 
jóminőségű anyagot lehet kapni.

A színes festékek rendbentartása.
Sokszor boszankodik az ember azon, ha látja, hogy milyen gazdál

kodást visznek végbe egyes nyomók a drága színes festékkel. A kész
letek rendesen össze-vissza dobált káoszát képezik a sokféle szelen- 
czéknek, melyekben a festékek állanak. Sőt egyik-másik nyomó még 
azt sem tartja szükségesnek, hogy a használat után a dobozt vagy 
szelenczét befödje; előfordul, hogy a gyakran még csaknem telt 
szelenczéket födél nélkül egymás tetejébe állítják, hogy e mellett a 
kisebbek a nagyobbakba beleesnek.

Az ilyen szelenczék tartalma rendszerint félig be van száradva. 
Ámbár természetes, hogy az ilyen, száradt kéreggel bevont festéket 
a bebőrödzéstől meg kell szabadítani, mégis akárhány felületes nyomó 
találkozik, a ki a száradt részt, a kérget bele szokta dörzsölni a híg 
részekbe s így az utóbbit elrontja. Az olyan festék, a melyet ilyen 
lelkiism éretlenül kezelnek, csakhamar használhatatlanná válik. Az ily 
módon okozott kár gyakran igen tetemes, a mennyiben tudomás sze
rint nagyon drágák a színes festékek. Hogy a nyomónak a festékek 
lelkiismeretesebb és szakszerűbb, gondosabb kezeléséhez hiányoznék 
a szükséges idő, ez többnyire puszta kifogás, melyet okos ember nem 
fogadhat el mentségül.

Már magában az a szokás, hogy a színes festékeket használat 
után némelyek össze-vissza dobálják, kárhoztatandó, mivel a legköze
lebbi használat alkalmával azok kikeresése sok galibát okoz. Ha azon
ban az egyes színek, mint például vörös, kék, sárga stb. szerint 
rendezve helyezzük el a szelenczéket a szekrényben vagy állványon,
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akkor a nyomó gyorsan kézhez veheti a kívánt színű festéket és 
abban a helyzetben van, hogy rögtön észreveszi, mikép a használandó 
színű festékből elegendő mennyiséggel rendelkezik-e.

Ha a festék nagyon sűrű és nem folyik magától össze a szelenczé- 
ben, akkor festék-lapáttal kell egyenesre simítani. A festék-lapátnak 
azonban nem szabad más festékkel bemocskolva lenni, mint ez gyak
ran történni szokott.

Hogy a festék felületén kéreg ne képződjék, leghelyesebben cselek
szünk, ha a festékre vékony réteg gyenge kenczét (Firniss) öntünk, 
úgy, hogy azt a festék használata előtt arról leönthessük. Kencze 
helyett vizet önteni a festékre nem tanácsos, sőt határozottan káros is, 
mert egyrészt a víz hamar elpárolog, másrészt pedig a festékben a víz 
alatt is képződik bőrszerű kéreg, a mi a kencze alatt ki van zárva.

Nagy előny a szines festékek kezelésére, ha használatukkor csak 
annyit veszünk ki a szelenczéből, a mennyire egy-egy munkánál 
szükségünk v a n ; de éppen itt terheli legtöbb mulasztás a nyomót. 
A maradékokat rendszerint az első, kezeügyébe kerülő szelenczébe, 
gyakran egészen más árnyalatú festékbe kaparja, mi által a festek 
jórésze használhatatlanná válik.

Különben a festékmaradékokat a nyomó, erős kartonból önmaga 
által készített apró dobozkákban is elteheti, legjobb azonban erre a 
czélra az előzőleg tisztára kitakarított bádogdobozokat használni.

Dicsérendő újításnak tekinthető az, hogy egyes gyárak — a kisebb 
mennyiségben történő megrendelésekre való tekintettel — szines festé
keket tubákban is árusítanak, a minek az a fő előnye, hogy a festék
ből még a legkisebb mennyiség sem mehet veszendőbe.

A  sp íszek .

Erről a tárgyról a Grafikai Szemle 1898. júniusi száma is érte
kezett, a mi azt bizonyítja, hogy ez az alkalmatlan vendég nagyon 
is »fekete fonálként« húzódik végig a nyomtatványokon. Ki az oka ? 
Ki tehet róla ? Ezen veszekesznek nálunk is, meg a külföldön is 
egyaránt. Ez a kis kobold is éppen olyan, mint mostoha testvére : 
a sajtóhiba. Megjelenése korlátozható, de el nem kerülhető. Ajánlnak 
ellene különféle szérumokat; de annyi bizonyos, hogy míg mozgó 
szedők és mozgó betűk létezni fognak, addig a spíszek is megjelen
nek időnkint, hogy boszantsák az olvasókat, szedőket és nyomókat 
egyaránt.

5*
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Rossz kizárás játsza természetesen a főszerepet. Igen gyakran elő
fordul az is, hogy az összes betűsorok gyengébbek a szedésben elő
forduló kvadrát- vagy stég-soroknál, a mi aztán lehetetlenné teszi, 
hogy a zárókészülék a sorokat szorosra foghassa. Ha a szedés rit
kítva van, akkor ez a körülmény még szembeötlőbb. Igen gyakran 
tapasztaljuk, hogy a szedők a sorzót akárhányszor valamely olyan 
tárgygyal zárják bizonyos szélességre, a mely a kvadrátoknak megfelel,, 
például térzőkkel, bizonyos hosszúságú léniával, stéggel stb., s meg 
sem győződnek róla, hogy ez a tárgy a kívánt mértéknek pontosan 
megfelel-e. Sőt akárhányszor magok a kvadrátok sem tartják meg 
pontos alakjokat, mivel némely munka szedésénél vagy lereszelünk 
vagy összekalapálunk egy-egy kvadrátot s ezt a sorzó kizárásánál 
való használatkor észre nem veszszük. De igen jól tudjuk, hogy az 
oly nyomdákban, a hol tömöntöde is van, a kizáróanyag terjedel
mében fogyatkozásnak is ki van téve. Azért ajánlatos, hogy a sorzó 
zárása előtt több kvadrátot egymásra helyezve arról győződjünk 
meg, hogy azok között nincsen-e keskenyebb.

De nem mindig lehet mindenért a szedőt okolni. Az olyan kom
plikált szedésnél is fordúlhatnak elő spíszek, a melyet nehezebb 
kivihetőségéért a legderekabb szedőnek adunk. Köztudomású, hogy 
az olyan formáknál, a melyekben klisék vannak, nem mindig kerül
hetjük el a spíszeket.

Nagyon érdekes volt egy e fölött lefolyt vita, a mely a hamburg- 
altonai faktoregyesület egyik ülésén a technikai újdonságok meg
beszélése alkalmából keletkezett. Gundelach F. E. lipcsereudnitzi 
öntő-czég az üzletében készült legújabb találmányú üresöntésű anya
gát bocsátotta az egyesület rendelkezésére. Ennek az anyagnak egyes 
darabjain oldalt vannak az ürességek, a Stempel-czég öntvényeivel 
ellenkezőleg, a mely utóbbiak ürességei alúl vannak. Az előadó ugyanis 
abban a nézetben volt, hogy az új, most bemutatott anyag egy lépés 
a spíszek elkerülésére, mivel erről ő maga hosszas kísérletezés után 
meggyőződött. A gyűlésen jelenvoltak egy része hozzájárult ehhez, 
a másik rész azonban ennek ellentmondott s vita keletkezett. Az 
utóbbiak egyáltalán nem hiszik, hogy a spíszeket végképen ki lehetne 
küszöbölni. (Mi se ! Szerk.) Ha ez az egyik formánál nagy gonddal 
el is kerülhető, nincs kizárva, hogy a veszedelmes alakok a leg
közelebbi másik formánál felüthetik fejőket. Az egész kellemetlen
ségnél sokat kell a véletlennek is betudni.
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A spíszek előidézésének további okai gyanánt említtetnek még: 
túlságosan erős vagy túlgyenge czilinder-áthuzat, a gép rázkódása, 
rossz záró-ráma, a hengereknek mély járása stb. stb. Gyakran a nagy 
•czilinder-térfogat is okoz spíszeket. Ha a festékhez, hogy gyorsan 
száradjon, túlsók szikkativot keverünk, miáltal a hengeren képződő 
kéreg ragadós voltánál fogva felhúzza a kizárásokat és spíszeket 
idéz elő. Tudvalevő, hogy már a forma kilövésénél is sokban hozzá- 
j  árúihatunk a spíszek elkerüléséhez. A kilövéseket normálisaknak és 
abnormisoknak lehet nevezni. A könnyebb megérthetés kedvéért ekként 
vázoljuk a jó és rossz kilövéseket:

Hengerek. Hengerek.

I

3 2

(Jó formazárás.) (Rossz formazárás.)

A normális kilövésnél sokkal kevesebb spísz támad, mint az ab- 
normisnál, a mi abból ered, hogy az olyan formánál, a melyen oldalt 
gördülnek át a hengerek, a szedés dőlt helyzetbe jön.

A spíszek teljes kiküszöbölése aligha fog valaha sikerülni, habár 
mindenki meg is teszi a tőle telhetőt ennek elérésére.

Illusztrácziók nyomásánál néha az által is megszabadulunk a spíszek 
keletkezésétől, hogy a szöveget is külön, a klisét is külön nyomjuk, 
vagyis két formába zárjuk. Vegyes formáknál teljes kép- és szedés- 
kolumnákkal úgy cselekszünk leghelyesebben, ha a képoldalokat 
külön csatoljuk a nyomtatványhoz.

Az elmondottakat összegezve, arra a végeredményre jutunk, hogy 
gondos munkával, nagy körültekintéssel a legtöbb esetben kikerül
hetjük a spíszek képződését; de végkép nem irthatjuk azt ki soha.

Különben már az is nagy eredmény, ha azt a minimumra tudjuk 
korlátolni.
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Három jelentéktelennek látszó dologról értekeztünk e czikk- 
ben és mégis mind a három olyan fontos a nyomás tiszta
ságára nézve, hogy ezek alapos tudása nélkül szinte lehetetlen 
finomabb munkát készíteni.

Jól öntött és helyesen kezelt hengerek, a festékekkel való 
gondos bánásmód meg a jó formazárás: mind olyan szükséges 
dolgok, a melyeket okvetlen tudnia kell a nyomónak.

És mégis hányán nem tudják ezeket!
A külföldi szakirodalom részletesen foglalkozik a legcseké

lyebbnek látszó dolgokkal is, mert abból a helyes szempont
ból indúl ki, hogy a legtöbben éppen a jelentéktelennek látszó 
dolgokra nem ügyelnek, holott a leggyakoribb esetben az ilye
nekből származnak kellemetlenségek.

♦


