
Prasy do tłoczenia na okładkach 
Prasy te są bardzo różnorodne pod względem możliwości technologicznych, konstrukcji, sposobu 
pracy i mocy. 
W zależności od kształtu geometrycznego powierzchni zaciskających prasy dzielą się na: 
– dociskowe (płaskie), 
– rotacyjne. 
W prasach dociskowych forma jest zamocowana na górnej płycie. Na dolną płytę jest układana 
obrabiana okładka. Przy zbliżeniu górnej i dolnej płyty nagrzana forma zostaje wciskana w 
okładkę i wytłacza w niej rysunek wygrawerowany na jej powierzchni. Przy tłoczeniu farbą lub 
folią, na formę jest wstępnie nanoszona warstwa farby lub też między formę i okładkę 
umieszczana jest folia. 
Przy tłoczeniu reliefowym okładka jest układana na matrycy na dolnej płycie prasy, a tłoczenie 
jest wykonywane nagrzana formą zamocowaną na górnej płycie. 
W prasie rotacyjnej forma jest zamocowana na cylindrze. W czasie tłoczenia okładka 
introligatorska jest przeprowadzana między cylindrami: formowym i dociskającym, obracającymi 
się w przeciwnych kierunkach. W czasie przechodzenia okładki między cylindrami forma wtłacza 
na okładce wygrawerowany rysunek. Przy tłoczeniu farbą lub folią, na formę jest nakładana 
warstwa farby lub też między formę i okładkę jest podawana folia.  
 

 
Rys. 9. Schemat tłoczenia okładek introligatorskich: a) w prasach dociskowych: 1 – górna płyta, 
2 – forma, 3 – okładka, 4 – dolna płyta, b) przy tłoczeniu reliefowym: 5 – okładka, 6 – górna 
płyta, 7 – nagrzana forma, 8 – matryca, 9 – dolna płyta, c) w prasie rotacyjnej: 10 – cylinder 
formowy, 11 – forma, 12 – okładka, 13 – cylinder dociskający  
 
Podstawowym wymogiem technologicznym, stawianym prasom złotniczym, jest zachowanie 
stabilności siły nacisku końcowego oraz wymaganej temperatury formy i czasu tłoczenia, jak 
i dokładne ustawienie względem siebie formy i okładki na płytach prasy. Oprócz tego prasy 
powinny być wygodne w obsłudze. Powinna być też zagwarantowana kontrola temperatury 
formy, bezpieczeństwo i wygoda nakładania i zdejmowania okładek i wygodnego 
przeprowadzania folii. 
W introligatorniach przemysłowych do tłoczenia i drukowania na okładkach najczęściej są 
stosowane pionowe prasy typu dociskowego. W prasach tych na nieruchomej, górnej płycie jest 
zamocowana forma. Pod płytą górną znajduje się dolna płyta dociskająca, która w czasie 
prasowania wykonuje ruch pionowy posuwisto-zwrotny. Po płycie dolnej przemieszcza się płyta 
podająca, przenosząca okładki z pozycji nakładania w pozycję tłoczenia – pod górną płytę. 
W czasie tłoczenia dolna płyta wraz z płytą podającą podnosi się i z wymaganą technologicznie 
siłą dociska okładkę do formy. 
 
 
 
 



 
 

 
Rys. 10. Schemat technologiczny dociskowej prasy złotniczej: 1 – kałamarz farbowy, 2 – walec 
duktorowy, 
3 – walec przekazujący, 4 – szpula, 5 – walce podające, 6 – cylindry rozcierające, 7 – wałki 
nanoszące, 8 – płyta podająca, 9 – płyta górna, 10 – okładka, 11 – forma, 12 – płyta dolna, 13 – 
wstęga folii, 14 – rolka z folią  
 
W rezultacie, na okładce powstaje bezbarwny, wgłębiony rysunek formy. Kiedy płyta dolna 
opuści się, płyta podająca powraca w pozycję nakładania, gdzie wytłoczona okładka zostaje 
zdjęta i nakłada się okładkę następną. 
Przy tłoczeniu folią jest włączony aparat foliowy. Wstęga folii jest odwijana z roli, a następnie 
jest przeprowadzana pod formą i walcami podającymi, po czym jest nawijana na szpulę. Przed 
tłoczeniem okładki walce przesuwają folię, doprowadzając pod formę jej nowy odcinek. 
Jednym z podstawowych podzespołów we wszystkich prasach typu dociskowego jest mechanizm 
przemieszczania płyty dolnej, realizujący operację tłoczenia. Podzespół ten jest najbardziej 
energochłonny. Naciski osiągane w tym mechanizmie dochodzą do dziesiątek ton. Do tłoczenia 
okładek wymagane jest niewielkie przesunięcie płyty dociskającej przy znacznych naciskach 
prasowania. 
Tłoczenie na okładkach można również wykonywać na prasie z napędem ręcznym. Konstrukcja 
takiej prasy jest bardzo prosta i umożliwia przetrzymywanie okładki pod naciskiem przez czas 
nieograniczony. 
Jednakże praca na prasie o takiej konstrukcji wymaga dużego wysiłku fizycznego, 
natomiast uzyskiwana wydajność pracy jest niewielka. 
 
 


