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IEVADS.

Papīra sloksne papīrmašinas sietu dala ar atsūkņiem atīīde-

ņojas līdz 10% abs. sausas vielas. Tālāka atūdeņošanās noris

gaučspiedē un slapjspiedēs. Jaunākā tipa papīrmašinas gauč-

spiede atvietota ar atsūkņojošu veltni.

Gaučspiede sastāv no diviem nevienāda diametra veltņiem.

Augšējais lielākais veltnis novietots 150—250 mm sāniski un uz

sieta pusi pret apakšējo veltni. Sāniskais novietojums atkarīgs

no papīra šķirnes un papīrmašinas maluma pakāpes. Ar šādu

novietojumu regulē spiedienu uz mīksto papīrmasu pakāpeniski,
bet ne uz reizi. Gaučspiedes apakšējo veltni griež papīrmašinas

pievads un ar savu griešanos apakšējais veltnis kustina sietu un

griež augšējo veltni.

Šie veltņi izgatavoti no ķeta ar vara vai arī bronzas apvalku.

Apakšējo veltni biezi sedz ar elastīgu gumijas apvalku.
Lai novērstu papīra slejas saspiešanu, virsējam veltnim uz-

velk manšonu — stulmveidīgu audumu. Mīkstais vilnas stulms

(manšons), cieši uzstiepts veltnim, dod iespēju regulēt mīkstu,

elastīgu spiedienu uz papīra sloksni.

Spiedes stiprums atsevišķām papīru šķirnēm ir ļoti dažāds.

Spiedes stiprums abu veltņu pieskares līnijas virziena svārstās

no 10 līdz 18 kg uz katra veltņa garuma centimetra. Šo spie-

dienu regulē ar sviru un svaru palīdzību uz augšējā veltņa kak-

liņu. Ar vārpstas vai gliemežrata pārnesumu šo veltni var

pacelt vai nolaist uz apakšējo.
Papīra sloksnes atūdeņošanās pakāpe gaučspiede atkarājas

no papīra šķirnes, kā arī no sietu daļas konstrukcijas, atsūknu
skaita, sieta garuma v. t. t.

Piemēram, pie papīriem, izgatavotiem no «trekna» maluma,
kā arī taukus necaurlaidošiem papīriem, absolūti sausās šķiedr-
vielas saturs pēc gaučspiedes 13—14%; pie «liesa» maluma

absolūti sausas šķiedrvielas 19—24%. Gaučspiede ne tikai

izspiež ūdeni, bet arī veido papīra sloksni blīvāku un gludāku.
Tālāka papīra masas atūdeņošana noris slapjās spiedēs. Nor-

māli papīru laiž caur 3—4 spiedēm. Atsevišķos gadījumos, iz-

strādājot augstvērtīgos 'rakstāmos, iespied- un tauku drošus
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papīrus (pergaminus), lieto 4—6 spiedes. Tikai pie loti «liesas»

masas vai pie samērā mazas papīrmašinas ražības apmierinās
ar divām spiedēm. Pēdējā gadījumā, lai sasniegtu pietiekamu

atūdeņošanos un papīra izturību, spiediena pakāpei jāpieaug

pakāpeniski.
Caur divām pirmajām spiedēm papīra sloksne virzās ar vienu

pusi pieskaroties tūbai, ar otru — augšējam veltnim. Pie šādas

iekārtas papīra virsējā puse veidojas gludāka nekā apakšējā.
Lai samazinātu šo defektu, trešo spiedi parasti iekārto pretējā
virzienā.

Apakšējos spiedveltņus izgatavo no ķeta, apklājot tos ar

biezu gumijas kārtu, lai spiediens uz papīra slejas un tūbas

kļūtu elastīgs. Augšējos veltņus izgatavo no ķeta, tos labi no-

slīpējot. Stipri līmētu, kā arī no «trekna» maluma ražoto papīru

izgatavošanai augšējos veltņus aptver ar cietas bronzas kārtu.

Vēl labāk ir augšējos veltņus izgatavot no granita ar caururbtu

tērauda asi.

Augšējais spiedes veltnis negul tieši virs apakšējā, bet novir-

zīts 50—60 mm papīra slejas virzienā, lai labāk izžņaugtu
papīru un tūbu.

Lineārais spiediens slapjās spiedēs stipri mainās atkarībā no

izstrādājamās papīra šķirnes un papīrmašinas ātruma. Tomēr

vienmēr spiedes virzienā no pirmās līdz pēdējai darbojas ar

pieaugošu spiedienu (normāli no 20 līdz 30 kg uz katra centi-

metra veltņa garuma).

Veltņus pieslīpē ar nelielu izliekumu (kūkumu), pagarinot

viņu apkārtmēru vidū par I—21—2 mm garāku nekā galos. Gumijas

apvalka cietuma pakāpei ir izcilus nozīme papīra atūdeņošanā

un spiedtūbu izturības ilguma ziņā. Cietuma pakāpe paaugsti-
nājās no pirmās spiedes līdz pēdējai un noteicama katram velt-

nim atsevišķi ar darbības pieredzi.
Pēc trešās spiedes papīra sloksne satur no 28—38% abs.

sausas vielas. Turpmākā papīra atūdeņošanā noris papīrmaši-
nas kaltes daļā. Kaltes daļa dalās vairākās sausēšanas cilindru

grupās (baterijās). Katrai sausēšanas grupai ir savs spēka pie-

vads, sava sausēšanas tūba un savs īpašs tūbu sausēšanas ci-

lindrs. Sausēšanas tūbas pieglauž papīra sloksni cieši karsto

cilindru virsmām, veidojot tādā ceļā labu siltuma apmaiņu starp

cilindra virsu un papīru.
Sausvielas saturs papīrā, izejot no kaltes daļas, 95%.
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I.

SPIEDTŪBAS.

Tūbu uzdevums un darbība.

Spiedtūbu uzdevums — slapjo papīra sloksni, kura nāk no

sietiem, izvadīt cauri papīrmašinas atūdeņošanās spiedēm. Bez

tam tūbas mīkstina spiedienu uz papīra sloksni, tai ejot caur

slapjspicžu veltņiem.
Sai sakarībā tūbām jāpilda sekoši uzdevumi:

a) tām jābūt pietiekami ūdens caurlaidīgām, lai uzņemtu no

papīra sloksnes izspiesto ūdeni,

b) tūbām jābūt ar vienmērīgu audumu, lai atūdeņošanās visās

vietās notiktu vienmērīga,
c) tām jābūt izturīgām pret lieliem daudzumiem ūdeņu ar

skābu reakciju,
d) tām jāiztur liela stiepe un ilgstoša berze ap veltņiem, velt-

nīšiem un atsūkņiem,

c) tām jābūt vienmērīgi izturīgām pret mechaniskām iedar-

bībām visās vietās, lai nerastos vietējie bojājumi nevien-

mērīgas stiepes dēl,

f) tām jābūt ar vienmērīgi gludu, mīkstu virsmu, lai neradītu

sava auduma iespieduma pēdas papīra sloksnē, tai caur-

ejot veltņiem.
Vislielākā nozīme tūbām uztvert un cauriaist no papīra slok-

snes izspiesto ūdeni. No papīra sloksnes izspiestā ūdens dau-

dzuma atkarājas papīrmašinas sausēšanas daļas darbība un

slodze, pareizāk — tvaika patēriņš.*)
Spiedtūbu nepietiekama ūdenscaurlaide rada visāda veida

traucējumus papīrmašinas darbā.

Visbiežāk rodas papīrsloksnes sadrupšana. Tā parasti rodas

pirmajā spiedē caur pārmērīgu spiedienu uz papīra masu. kad

izspiestais ūdens nespēj izsūkties caur tūbas audumu.

Pie nepietiekamas caurlaidības tūbu poras ātri aizsērē ar

*) Pec dažu pētnieku datiem atudeņošana spiedes izmaksa 10 reiz lētāk,

nekā atūdeņošanā kaltēs žāvēšanas ceļā.
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pildvielām. Vietās, kur tūbu poras aizsērē, papīra slejas mit-

rums paaugstinājās, sloksne pielīp augšveltnim un papīrā rodas

caurumi. Bieži rodas izplīsumi, kas drīz vien beidzas ar pilnīgu

papīra sloksnes pārtrūkumu tai pašā spiedes daļā vai kaltē.

Liekas, ka labas ūdens caurlaidības tūbām vajadzētu būt ar

retu audumu. Bet lai reta auduma tūbai dotu pienācīgo izturību

pret pārrāvumiem, atsevišķus diegus vajadzētu dot resnākus.

Rezultātā rastos iespiedumi papīrā. Bez tam arī stipri rets

audums pasliktinātu papīra atūdeiļošanu. Tas kļūs saprotams

aplūkojot, kā darbojas tūba.

Slapjspiežu veltņi iedarbojas uz papīra sloksni tikai tur, kul-

tie gulstas uz tūbas diegiem. Vietās, kur papīrs pieskaras
tūbu porām, spiediens samērā mazāks, jo tanīs trūkst cieta

pamata. Vienmērīgai atūdeņošanai vēlams, lai tūba, ejot starp

veltņiem, rastu vienmērīgu, cietu struktūru. Tas būtu panākams
ar blīvu audumu, kurā diegi cieši piegultu viens otram. Tādos

audumos atstarpes starp atsevišķiem diegiem bezmaz izzustu

zem veltņu spiediena.
Tūfiņ pēc izejas no spiedveltņa, tūba atlaižas un atstarpes

starp diegiem, pateicoties vilnas elastībai, palielinājās. Šai

momentā tūba iedarbojas līdzīgi sūcpapīrim, uzsūcot mitrumu

no papīra sloksnes. Uzsūktais ūdens tiek izspiests, ejot caur

spiedi.

No sacītā redzams, ka slapjtūbas savā darbības procesā pado-
tas nepārtraukti atkārtotai saspiedei. Tas, protams, pastāvīgi
ārda tūbas audumu. Reizē ar saspiedi tūba pārcieš arī izstiepi.
Izstiepes iedarbe normālos apstākļos mazāk kaitīga tūbai. Bet

ja atsevišķi vilnas matiņi maitāti no periodiskas iedarbes, tad

tūbas pretestība pārrāvumam pakāpeniski pazeminājās un

tā var pārtrūkt.
Savā darbības procesā spiedtūbas, līdzīgi dzensiksnām, griež

7 -10 veltņus ar lodīšu gultņiem, bet bieži arī ar vienkāršiem

gultņiem. Ir arī konstrukcijas, ka tūbām jāgriež arī tūbu maz-

gājamais veltnis.

Jo audums retāks un neizturīgāks, jo sliktāk tas pilda savu

uzdevumu: tas stiprāk jāizstiepj, caur ko tas stipri pagarinājās.
Vienmēr vēlams izvēlēties tūbas ar labu pūku, pēc iespējas

biezāku, kādu vien iespējams dabūt.

Tūbu veidi un īpašības.

Spiedtūbas šķirojas pec blīvuma, 1 m 2svara, auduma veida

un virsmas, t. i., pūkas īpašībām. Attiecīgu tūbas marku izvēlas
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atkarībā no izstrādājamās papīra šķirnes, papīrmašinas darbī-

bas ātruma un spiežu veida. Izcilus nozīme ir tūbas pūkai. Bieza,

elastīga un ne visai gara pūka nodrošina papīra labu virsmu.

Normāli tūba nolietojas ar pūkas notrīšanos. Atsevišķas spied-
tūbas šķiro pēc pūkas, atkarībā no izstrādājamās papīra šķirnes.

Lēnas gaitas papīrmašinām, izstrādājot augstvērtīgas papīru

šķirnes, izvēlas tūbas ar labu, mīkstu pūku, stipru audumu un

pietiekamu ūdenscaurlaidi. Pie kam plānāku papīru šķirnēm,
kurās jāizspiež samērā mazāk ūdens, izvēlas vieglākas tūbas

ar nepārtrauktu pūku.

Ātrgaitas mašinām, izstrādājot iespied-, iemutes papīrus vai

tiem līdzīgus, izvēlas ļoti izturīgas tūbas' ar lielu ūdens caur-

laides spēju un mazāk kuplu pūku. Šādām tūbām audums šķid-

rāks, kāpēc arī pūka mazāk kupla. Attiecībā uz tūbas izvēli,
sakarībā ar izstrādājamām papīra šķirnēm, nav noteiktas kār-

tības. Papīrfabriku ieskati šai jautājumā dažādi, kas arī pilnīgi

saprotams, jo daudz kas atkarājas no slapjspiežu un citu papīr-

mašinu detaļu veidojuma. Bez tam tūbu fabrikas, izgatavojot
tūbas vienām un tām pašām šķirnēm, izlaiž tūbas ar dažādu

īpatnējo svaru (l m 2svara) un atšķirīgas pēc diegu skaita tik-

lab metos.*) kā arī ieaudos,**) atkarībā no vilnas īpašībām,
vērpuma numura, auduma veida (diegu sapinuma veida), kā arī

no tūbu apstrādes (apreturas, pūkas rakstura v. t. t.).
Uz vienas un tās pašas mašinas, izstrādājot noteiktu papīra

šķirni, katrā atsevišķā spiedē darba apstākli savādāki. Pirmā

spiede strādā samērā ar nelielu spiedienu un tai apakšējais
veltnis segts ar mīkstu gumijas virsmu. Tanī, salīdzinot ar

citām spiedēm, papīra sloksnes izspiež daudz vairāk ūdens.

Še jālieto plānākas un porainākas tūbas. Otrai un trešajai spie-
dei jāizvēlas blīvāk austas un izturīgākas tūbas.

Pēc diegu savīšanās veida papīrmašinu spiedtūbas sadala

trīs grupās (zīm. 1): a) garnitūras pinums,***) b) «lauztais

kipera» pinums,****) c) satinētais pinums.*****)

Garnitūras pinums dod tūbas ar labu ūdenscaurlaidību, bet

nedod kuplu pūku un atstāj iespiedumu papīrā. Tāpēc garnitūra

pinumu pielieto tūbu izgtatavošanai pirmajām slapjspiedēm.
«Lauztais kipers» un «satins» dod cietu audumu ar vienādgludu
virsmu un veido labu pūku. Bez tam «satina» pinums vislabāk

*) šķēri, velki.

**) audi.

***) audekļa pinums.
**�*) diagonalpinums.

*****) atlasa pinums.
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gludina papīra slejas virsmu. «Lauztais kipers» un «satins» tapec

visbiežāk tiek lietots tūbu izgatavošanai otrai un trešajai slapj-

spiedei. Šīs tūbas zināmā mērā novērš iespieduma pēdas slok-

snē no pirmās spiedes tūbas.

Zīm. 1. Tūbu un metu sapinuma standartveidi.

Pa kreisi: garnitura, lauztais kipers, satins.

Diegu skaits uz 1 m", tiklab metos kā audos, atstāj lielu

iespaidu uz auduma blīvumu, virsmas līdzenumu, ūdenscaurlai-

dību un tūbas izturību. Visretāks audums ir papes mašinu un

masas uzķērēju tūbām.

Pielikumā Nr. 1 (lpp. 29) uzskaitīti PSRS ražoto spied-
tūbu apzīmējumi (markas), 1 m 2svars un citi raksturojumi.
Pielikumā Nr. 2 ievietoti paraugnorādījumi par spiedtūbu pie-
lietošanu papīru pamatškirnu ražošanā, sastādīti pēc PSRS

technisko tūbu fabriku datiem.

Papīrmašinās — pašnoņēmējās tūba uztver no sieta papīra
sloksni un piespiež to cieši lielajam sausēšanas cilindrim. Šai

gadījumā uztveršanas tūba (obertuchs) izpilda pa daļai spied-
tūbas un arī sausēšanas tūbas uzdevumus. Pēc savas struktūras

tā līdzinās plānai, labas kvalitātes sausēšanas tūbai un sver no

1600 līdz 1800 g/m
2

.

Pie šo tūbu izgatavošanas pūku iznīcina, to nosvilinot. Daž-

reiz tūbu īpašību — atstāt iespiedumu pēdas, izmanto, lai papīrā

iespiestu ūdens zīmes — gaišākas līnijas, lietojot šim nolūkam

īpašas pašnoņēmējās marķējošas tūbas.

Tūbas lieto arī presšpatos pie celulozas atūdeņošanas. Pres-

špats ir līdzīgs vienkāršotai papīrmašinai. Celulozas sloksnei,

slīdot kopā ar tūbu caur spiedveltņiem, tiek izspiests ievērojams
daudzums ūdens. Šādām tūbām audums nav blīvs, tomēr tam

jābūt pietiekami izturīgam, lai izturētu lielo spiedienu. Tā kā

virsmas īpašībām pie celulozas sloksnes nav nekādas nozīmes,

tad pie tās atūdeņošanas lieto tūbas bez pūkas un ar lielu ūdens

caurlaidību.
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Tūbu mainīšana un darbālaišana.

Tūbas, kuras nostrādājušas zināmu laiku papīrmašinas un

kļuvušas nelietojamas ražošanā, jāapmaina pret jaunām. Nolie-

totās tūbas noņem, tās pārgriežot vietā, kur tās iznāk no spie-
des. Spiedi nostāda lēnā gaitā un pārgriezto tūbu, satverot aiz

gala. izvelk no spiedes, saritinot to zem mašinas. Kad tūba

izņemta, mašinu aptur.

Darbā tūbu poras aizsērē ar šķiedrvielu, pildījumu un līm-

vielām,- tanīs rodas netīri plankumi un tās kļūst cietas.

Pakāpenisks tūbu piesērējums pazemina ūdens aizvadīšanas

spējas no papīrsloksnes un rada papīra sloksnē laukumus.

Tādos gadījumos tūba jānoņem un labi jāizmazgā tūbu mazgā-

šanas ierīcē. Pēc atkārtotas mazgāšanas tūbas tomēr zaudē

savas ūdens caurlaišanas spējas un kļūst nederīgas darbam

pirmajā spiedē, kur no papīra sloksnes jāuzsūc visvairāk ūdens.

Ja tūba pēc izmazgāšanas vēl derīga darbam citās spiedēs,

tad viņu noņem, to nesagriežot. Apturot papīrmašinu, vispirms

atlaiž tūbas izstiepi un aptīra spiedes rāmi. Pēc tam paceļ vir-

sējo veltni un izvelk tūbu no spiedes veltņiem. Pēc tam nolaiž

augšējo veltni, uzliek spailes augšējā un apakšējā veltņa kakli-

ņiem un paceļ abus veltņus reizē. Tad izņem apakšējā veltņa

gultņa paliktni un izvelk tūbu caur radušos brīvo spraugu. Tad

pieceļ tūbu regulējošo veltnīšu galus un tūbu noņem no mašinas.

Pirms jaunas tūbas uzģērbšanas rūpīgi aptīra spiedes stativu

un visas pārējās apkārtējās daļas no smērvielu atliekām, pieli-

pušiem netīrumiem, kā arī izmazgā zem spiedes atrodošos bedri

un silē uzkrājušās gļotas. Jauno tūbu pamatīgi apskata un, ja

tanī nav bojājumu, nogulda to uz tīras vietas blakus mašinai.

Uzmanīgi pārbauda regulējošos veltnīšus un ar vīli vai ar

smilšpapīri notīra uzkrājušos nelīdzenumus. Tāpat aptīra no

masas un vilnas atliekām izlīdzinošo rievveltni.

Jaunā tūba jāuzvelk tādā virzienā, lai pūkas nogulums atgul-
stu tūbas kustības virzienam mašīnā. Parasti tūbu vispirms
uzvelk pakaļējam augšējam veltnītim un pēc tam pakāpeniski

uz citiem spiedveltņiem, priekšveltnītim un stiepveltnītim. Pir-

majā spiedē līdz stiepveltnītim tūbu uzvelk atsūknim, mazgā-

jošam veltnim un vadošam cilpveltnim. Izvelkot tūbu caur veltņa

kakliņu un stativu, jāizvairās no tūbas trīšanās gar metāla daļām
un spiedieniem, kādi var rasties no neuzmanīgas rīcības.

Lai izlīdzinātu uzvilkto tūbu, palaiž spiežu dalu lēnā gaitā
un pie augšveltņa vāja piespiediena. Pie stipra augšveltņa pie-

spiediena vēl neizlīdzinātās krokas tūbā var pārtīties un bojāt
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audumu. Un pretēji, ja augšveltni nemaz neuzlaistu apakšējam,
tad tūba nekustētos un darbojošais apakšveltnis varētu pārberzt
tūbu visā platumā.

Lai paātrinātu tūbu izlīdzināšanos, tā jāstaipa ar rokām

no abām pusēm. Ja skalojošā veltņa mašinā nav un tūbas

gaitu regulējošie veltnīši darbojas lodīšu gultnēs, tad lietderīgi
augšveltni nenolaist, bet tūbu izvilkt ar rokām līdz tam. kamēr

visas krokas izlīdzinātas. Pēc kroku izlīdzināšanas tūbu samit-

rina vienmērīgi visā viņas platumā no smidzinātāja spiedes

priekšpusē.
Ja pie tūbas uzvilkšanas tā aptraipās ar eļļu, jāapstādina

spiede un jānomazgā traips ar kalcinētas sodas vāju šķīdinā-
jumu karstā ūdenī un ar suku palīdzību. Nevar ieteikt lietot šāda

gadījumā petroleju vai terpentinu, jo tie vājina tūbas audumu.

Tūbu apkalpe darba laikā.

Jaunuzvilktā tūba jāpiestiepj mēreni un vienmērīgi, tā. lai

tā nerievotos un neradītu krokas. Darbības gaitā tūba izstiepjas
un nepieciešams paaugstināt viņas piestiepi. Pārāk stipri tūbas

izstiept nedrīkst, jo tas pamazina viņu izturību un saīsina kal-

pības ilgumu.
Tubu izstiepi regulē ar stiepes veltnīti.

Katrai tūbai ir kontroldiegs tumšā krāsā, pēc kura var sekot

tam, vai tūba pareizi izstiepta. Bieži gadās, ka šis diegs aiz-

virzās uz tūbas vidu vai viņas malām. Tas nozīmē, ka tūba

nav vienmērīgi izstiepta. Cēlonis tam var būt spiedes apakš-

veltņa nepareizs slīpums. Ja veltņa izliekums (kūkums) nepie-
tiekams, tad kontroldiega vidus atpaliek un malas aiziet uz

priekšu. Turpretim pie pārāk liela izliekuma kontroldiegs malās

atpaliek un vidus aiziet uz priekšu.
Tūbas ar ieslīpo kontroldiegu porām rodas izstiepta forma

(zīm. 2) un līdz ar to samazinās viņu ūdenscaurlaides spējas.

Lai izlīdzinātu kontroldiegu, nepieciešams tai tūbas daļā, kur

diegs aizvirzās uz priekšu, tūbu piestiept, vai tai daļā, kur tā

atpaliek, to atlaist — mazināt stiepi. To panāk, uztinot papīra

strēmeles tūbu regulējošiem veltnīšiem tanīs vietās, kur kontrol-

diegs atpaliek.
Ja darbā tūbās konstatē rievas, papīra uztinums nekavējoši

noraujams un jāatvieglo spiede, citādi tūbā radusies kroka var

pārgriezt to. Atvieglot spiedi, izlīdzināt stiepes veltnīti un

krokas ar rokām.
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Audums ar iešķērsām acīm.Audums ar taisnstūra acīm.

Zīm. 2. Normālo un iešķērso acu audumi.

Dažreiz tūbās rodas plānas slejas — «vājums», ko rada pa-

ātrināta nolietošanās atsevišķās vietās. Visbiežāk tas rodas

caur papīrsloksnes pielipšanu kādam no vadošiem veltnīšiem,

Tāpēc vienmēr jāseko darbā veltnīšu tīrībai.

Darba laikā tūba var pārvietoties uz vienu vai otru pusi. Pie

zināmas pārvietošanās radušās rievas var pārmesties krokās un

pārraut tūbu. Lai to novērstu, nepieciešams rūpīgi sekot tūbu

darbības gaitai un savlaicīgi novērst nelielos pārvietojumus ar

regulējošo veltnīšu palīdzību.
Pārbīdot regulējošā veltnīša galu tūbas virzienā, tūba atiet

no šī veltnīša gala; pārbīdot veltnīša galu pretējā virzienā, tūba

pievirzās pārbīdītam veltnīša galam.
Dažreiz tūbu pārvietošanos ar vadošā veltnīša palīdzību nav

iespējams novērst. Tādā gadījumā jārīkojas ar stiepes veltnīti.
Tūbas vienmēr tiecas pārvietoties uz to pusi, kur stiepe vājāka.
Proti, ja tūba pārvietojusies uz mašinas priekšpusi, nepiecie-

šams atvieglot stiepi mašinas pretējā pusē, tad tūba pārvietosies

atpakaļ uz otru pusi. Tomēr stiepveltņa mechanisms pielieto-
jams tikai tad, kad tūbu nav iespējams noregulēt ar vadošā

veltnīša palīdzību. Jāņem vērā, ka pie vienpusīgas stiepes viegli
var samaitāt visas tūbas audumu.

Ja apkalpe aiz neuzmanības pielaidusi pārāk lielu tūbas pār-
laidumu ar rievu krokošanos, nepieciešams apstādināt spiedi un

tūbu izlīdzināt. Šāds stāvoklis jau saistīts ar mašinas ilgstošu
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tukšgaitu un nav tik viegli novēršams. Jāatvieglo tūbas stiepe

un, griežot veltni, tūba jāizkārto ar rokām.

Tūbas platumu var līdz zināmai- pakāpei regulēt ar stiepi.
Ja stiepe pārāk liela, tūba sašaurinājas, turpretim tā izplešas,
kad stiepe atslābst. Gadās pie nepareiziem pasūtījumiem, ka

jaunā tūba izrādās mašinai nepiemēroti plata. Ja tūba pārāk

plata, tad noplēš tās apmali, atstājot tomēr nepieciešamo pla-

tumu, par kādu tiesu tūba darbā ievelkas. Pie vēl lielāka tūbas

platuma, aprauj abas malu apmales. Tomēr sašaurināšana izda-

rāma ar rezervi, kas nepieciešama gadījumā, ja tūba, nolietojo-

ties, vēl vairāk: sašaurinājas. Nolietotas tūbas jāizstiepj stip-

rāk, lai atvērtu poras un palielinātu ūdens aizplūšanu. Kad

tūbas stipras stiepes dēļ pārāk sašaurinās, tās atvieglo un papla-
šina ar izlīdzināšanas veltni (zīm. 3).

Zini. 3. Izlīdzinošais veltnītis.

Šī veltņa virsmu klāj spirālveidīga vītne (izcilnis). Ja veltnis

no koka, tad vītni veido no piesistas tūbas slejas, ja tas no

kapara, tad no piemetinātām kapara plāksnītēm. Vītnes veido-

tas no diviem pretējā virzienā ejošiem izciļņiem. Tūba kustoties

griež veltni un spirālveidīgie izciļņi izlīdzina audumu no vidus

uz abām malām. Rezultātā tūba izlīdzinās un paplašinājās.
Tūbas iedarbojas līdzīgi siksnām un griež rindu veltnīšu

papīrmašinas spiedes daļā. Visi šie veltnīši iedarbojas uz tūbu

kā bremzes. Tāpat tūbu kustību bremzē arī atsūkņi. Tāpēc

sevišķa vērība jāiegriež tiklab to spiedveltņu, kā arī regulējošo
veltnīšu gultņu eļļošanai, kurus tūba griež.

Darba gaitā spiedtūbu porās uzkrājas šķiedrvielas, pildvielas

un līmvielas. Tas samazina tūbu ūdens caurlaidi un rada papīr-
mašinā traucējumus — bojājot papīra virsmu un papīra struk-

tūru. Lai no tā izvairītos, tūbas savlaicīgi jāmazgā. Tūbu maz-

gāšanai kalpo tūbu mazgājamās ierīces, iebūvētas pašā papīr-

mašinā, vai arī uzstādītas ārpus tās.

Visātrāk un visbiežāk piesērē pirmās spiedes tūbas. Tāpēc
pie pirmās spiedes obligāti iebūvē tūbu skalotāju: veltņu vei-

dīgu. atsūkņojošu vai Wikkcrs'a tipa. Pie otrām un trešajām
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spiedēm tubu skalotājus iekārto reti un pie tam tikai atsuknu

tipa.

Veltņa mazgājamai ierīcei ir viens vai divi smidzinātāji, kuri

raida pret tūbu stipras ūdens strūklas. Pēc smidzinātājiem tūba

iet caur diviem veltņiem, kuri izspiež no tās ūdeni. Augšveltnis

ar kapara apvalku, svirām un atsvariem vai atsperēm spiež

pret apakšējo veltni, kuram ir gumijas apvalks.

Zīm. 4. Tūbu mazgāšanas atsūcējs.

Atsūkņu mazgājamo ierīci (zīm. 4) novieto zem izstieptās

tūbas pirms viņas ieejas pirmajā spiedē. Tā sastāv no nelielas

atsūkņošanas kastes, segtas virspusē no stipra koka plankām

ar 30 mm platu spraugu. Planku šķautnēm jābūt noapaļotām,
lai novērstu tūbu bojāšanu. Gaisa sūknis, izsūkņojot no kastes

gaisu, rada spēcīgu sūci no garām slīdošas tūbas.

Wikkers'a tipa tubu mazgājama ierīce paradīta zīmējuma 5.

Tās sūckaste aptver tikai 16 cm platu tūbas virsmu. Tā novie-

tota uz dzelzs stieņa, tieši zem tūbas (2). Vītņu veltnis, ko griež

pievads no apakšējā spiedveltņa, pārvieto to nepārtraukti no

vienas malas uz otru.

Sūckastē pa vienu malu ar cauruli (3) ievada tvaiku un pa

cauruli otrā malā (4) — ūdeni. Abas caurules ietvertas segiā

rokturī. Ar cauruli (5) sūckaste savienota ar gaisa sūkni.

Ūdeni, kuru pievada tūbai ar cauruli (4). atsūkņo caur cauruli

(5) kopā ar netīrumiem.

Veltņu tipa mazgājama ierīce darbosies labi tad, kad veltņi
piegulst cieši viens otram un kad apakšveltnis klāts ar vienād-
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cietu gumiju. Smidzinātājus labāk izvietot pa abām pusēm
tūbai. Šīs ierīces apkalpei jāievēro sekosi noteikumi:

a) nepielaist vienpusīgu veltņu spiedienu, lai nebojātu tūbu,
b) rodoties krokām, nekavējoties atvieglot virsveltni un pie

tam izlīdzināt tubu.

c) pie papīrmašinas apturēšanas atvieglot mazgājamās ierī-

ces veltņus,
d) spiedi laist darbā tikai pie izslēgtas mazgājamās ierīces,

lai novērstu tūbas bojājumus.

Zīm. 5. Wikikers'a tūbu mazgātājs.

Vienkāršās atsūkņu mazgājamās ierīces sliktāk mazgā tūbas

nekā veltņu tipa. Tāpēc atsūkņu mazgājamās ierīces sekmīgi

darbojas pirmajā un otrajā spiedēs, ja mašinās iebūvēti atsūk-

ņošanas veltņi.

Mazgājamā ierīce «Wikkers» sniedz labus rezultātus lēn-

gaitas papīrmašinās. Lai tā normāli darbotos, bieži jātīra iesūk-

nošanas vietas. Pirms katras mašinas apstādināšanas jāizslēdz
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tvaika pievads, jo nekustoša tuba tvaika strukla var radīt

caurumu.

Tūbu mazgāšanu bieži izdara ārpus mašinām īpašās mazgā-
šanas ierīcēs. Ūdens temperatūrai jābūt ne augstākai kā 50°.

Mazgāšanas uzlabošanas nolūkā ūdenim jāpieliek ziepes. Ziepju
daudzums noteicams atkarībā no tūbu netīrības pakāpes: vien-

mēr jāņem tik daudz ziepju, lai iegūtu labu putojumu. leteicams

lietot labas neitrālas ziepes, kuras labi noskalojas. Sārmaini

ziepju šķīdinājumi ar paaugstinātu koncentrāciju iedarbojas

postoši uz vilnu, padara to cietu un drupošu. Mazgāšana ar

ziepēm nedrīkst ilgt vairāk par 20 minūtēm. Pēc mazgāšanas

ziepes vispirms jānoskalo ar siltu un pēc tam ar aukstu ūdeni.

leteicams temperatūru pazemināt pakāpeniski, jo strauja tem-

peratūras pazemināšanās var atsaukties slikti uz tūbas audumu.

Skalošana tāpat nedrīkst ilgt ilgāk nekā tas vajadzīgs — pie-

mēram 20 minūtes.

Liela nozīme spiedtūbu saglabāšanā ir tūbu pienācīgai izžā-

vēšanai pēc vinu izmazgāšanas ārpus mašinas. Ja izmazgāto
tūbu atstāj izžāvēšanai savīstītā stāvoklī, tad 2—3 dienu laikā

tanī attīstās baktērijas, it īpaši vasarā pie temperatūras līdz

30 . Baktērijas sagrauj vilnas šķiedru un tūbas izturība paze-

minājās. Šo baktēriju sporas nenobeidzas ne ar vārīšanu pie
100°, ne ar sakarsēšanu līdz 140°. Sārmu atliekas sekmē bak-

tēriju attīstību. Tāpēc rūpīga tūbu izskalošana ar aukstu ūdeni,

pēc vinu izmazgāšanas, ir obligāta. leteicams skalojamam ūde-

nim piejaukt stipri atšķaidītu etiķa vai skudru skābi. Vislabāk

tomēr izdarīt ātru un pareizu tūbu mazgāšanu. Vienkāršākais

veids šai ziņā ir ierīce no diviem veltņiem — vadošā un izstie-

pēja. ietvertiem koka rāmī.

Sabojātas tūbas izlabo dažādi, skatoties no bojājuma apjoma
un rakstura.

Nelielus, gareniskus tūbu pārrāvumus labo ar lāpīšanu, sašu-

jot pārrāvuma malas ar lāpāmo adatu. Lielākus pārrāvumus,
it īpaši malās, labo ar jaunu diegu iepinumu, tos ievelkot ar

lāpāmo adatu. Šāda veida labojumi ieteicami pie nolietotām

tūbām, kuras paredz izlietot mazāk atbildīgām papīra šķirnēm.
Ja tūba jāizlabo tā. lai tā neatstātu uz papīra savas pēdas,

vai arī ja tanīs ir atsevišķi caurumi vai pārrāvumi, lieto sa-

audzināšanas metodi: lāpījumam izvelk vecos diegus, tiklab no

meta, kā arī no ieauda un atvieto tos ar jauniem. Šis lāpīšanas
veids ir viens no labākiem un ieteicams pie maz nolietotām

tūbām, kā arī pie jaunu tūbu sašūšanas.
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II.

STULMI (manšoni).

Papīrmašinas gaučspiedes uzdevums — ar saudzīgu elastīgu

spiedienu izspiest no papīra sloksnes pēc iespējas vairāk ūdens.

Šai nolūkā virsējam un dažreiz arī apakšējam veltnim uzvelk

vilnas stulmu — manšonu.

Lielā spiediena dēļ gaučspiedes stulmam jābūt loti elastīgam
un izturīgam. Pretējā gadījumā, mazinoties elastībai, tas

vairs cieši nepiegultos veltnim.

Darbā stulma audums pakāpeniski piesērē ar šķiedrvielām,

pildvielām un līmvielām un tāpēc nepieciešams to nepārtraukti
tīrīt.

Šai nolūkā virs augšējā spiedveltņa atrodas sukas un to

priekšā smidzināmā caurule. No smidzinātāja strūklo ūdens

tādā daudzumā, lai tas netecētu pa gaučspiedes priekšpusi.
Ūdens mīkstina stulmu, bet suka aiztur lielāko dalu netīrumu,

kas uzkrājas stulmā. Ir arī kustīgas sukas, kuras staigā pa

veltņa virspusi turp un atpakaļ. Jaunākās mašinu konstrukcijās
iebūvēti suku veltņi, kurus iedarbina ar pievadu.

Sukas neaiztur visus netīrumus un bez tam pieceļ stulma

pūku, kurai līdz piegulšanās vietai papīrim jābūt gludai.

Tāpēc aiz sukām iekārtots nolīdzinātājs — Kitnera veltnītis —

ķeta cilindris 180—300 mm diametrā ar gumijas apvalku
10—12 mm biezu, piegulošs gaučveltņa augšai ar atsperes vai

sviras palīdzību. Kitnera veltnīša priekšā krājas ūdens; netī-

rumus no stulma uztver veltnītis un tos no veltnīša uztver

koka slīpdēlis, aptīts ar audumu, un novada pa iekārtoto

reni no mašinas. Kitnera veltnītis pieglauž stulma pūku un

vienlaicīgi izspiež no tā ūdeni tādā daudzumā, ka stulms no

jauna var uzsūkt ūdeni no papīra sloksnes.

Vecāka tipa papīrmašinās Kitnera veltnīša vietā ir ar tūbu

apvilkts slīpdēlis. Šāda ierīce tomēr izplūkā pūku un ātri sa-

bojā stulma audumu.
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Ja gaučspiede vāji izspiež ūdeni no papīra sloksnes, tad

palielinās grūtības slapjspiedēs, it sevišķi pirmajā. Līdz ar to

tiek traucēta papīrmašinas normāla darbība un tūbu darbības

laiks stipri samazinās. Un otrādi, jo vairāk ūdens izspiež gauč-

spiede, jo atvieglotāka ir tūbu darbība, retāk apstāsies mašina

tūbu nomaiņai un palielināsies papīra produkcija.

Stulmu (manšonu) veidi un īpašības.

Gaučspiedes stulmi ir divējāda veida: austi un velti. Austo

augšējo stulmu svars 4000—4500 g 1 m
2, apakšējo 3000—

3500 g. Austie stulmi ļoti izturīgi un viegli uzvelkami veltnim.

Virsma austam stulmam ar biezu pūku. Pūkai jābūt pietiekami

izturīgai. Stulms ar kuplu biezu pūku tik ātri nenolietojas un,

labi sēžot uz veltņa, kalpo ilgi. Tomēr jauna stulma darbības

sākumā kuplā pūka neļauj laist papīrmašinu darbā ar pilnu
ātrumu. Pienākas pūku apliet ar alauna šķīdinājumu, ar kaolina

pienu, pielīdzināt ar sukām v. t. t.

Otrs trūkums austam stulmam tas, ka gandrīz nav iespējams

pāriet uz platāka formāta papīra izstrādāšanu, ja līdz tam ma-

šina ražojusi šaurāku formātu. Izskaidrojams tas ar to, ka

vietās, kur stulms saskaras tikai ar sietu (bez papīra), pūka

gluži nodilusi un pie platākas papīra šķirnes šī vieta atstāj ne-

vēlamas pēdas papīra sloksnē.

Veltie stulmi pie izgatavošanas netiek pūkoti un faktiski tiem

arī pūkas nemaz nav. Pretēji austiem stulmiem, tie saglabā
savas īpašības negrozītas visu darbības laiku un papīra mašina

var darbu uzsākt no pirmās dienas ar pilnu ātrumu.

Kā austiem, tā arī veltiem stulmiem cieši jānogulst uz velt-

ņiem, tie nedrīkst savilkties darba procesā, vinu iekšpusē ne-

drīkst rasties savēlumi. Stulms, kā elastīga odere, pasargā

papīra sloksni no saspiešanas gaučspiedē. Tomēr tam jābūt
nevisai mīkstam. Parasto papīru šķirņu izgatavošanai lieto

stulmus ar īpatnējo svaru 0,45 —0.46 un biezumā 7 8 mm.

Stulma (manšona) maiņa un darba laišana.

Stulmus izgatavo ar mazāku diametru nekā veltņa diametrs,

kam tas domāts. Tāpēc jaunuzvelkamais stulms iepriekš jā-

izstaipa uz sevišķa spailēm (zīm. 6).
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Zīm. 6. Stulma izstiepes aparats.

Stulmu uzmauc uz koka plankām (1). Piegriežot uzgriežņi

(4), kas atbalstās pret gala planku (3), satvari (2) iztaisnojas,

plankas (1) attālinās sāniski un izpleš stulmu.

Austie stulmi izplešas ne vairāk, kā par 40—50 mm, skaitot

pēc gaučveltua apkārtmēra: veltie stulmi izplešas tikai 30—

35 mm. Pie stiprākas izplešanās var rasties uzpūstas vietas,

kuras saistītas ar auduma deformāciju. It īpaši tas attiecas uz

veltiem stulmiem, kuri vieglāk staipās, padodas zem liela spie-
diena un bieži klust pārāk vaļīgi uz veltņa.

Stulmi pie izplešanas mitrināmi ūdenī un izžāvējami uz

spailēm izstieptā stāvoklī. Pēc tam tos var noņemt un glabāt
sausā noliktavā.

Pirms jauna stulma uzvilkšanas, veco pārgriež veltņa ga-

rumā un sietu palaiž lēnā gaitā, kamēr stulms noraisās. Pēc

stulma noņemšanas noņem smidzinātāju un slīpdēli. Pēc tam

noņem atsvarus un pieceļ augšējo gaučveltni tiktāl, ka tas ne-

maz vairs nepieskaras apakšējam veltnim un sietam. Veltni

rūpīgi notīra no ārpuses. Lai novērstu veltņa svīšanu, to aplej

ar dažiem spaiņiem karsta ūdens un noslauka gluži sausu pirms
stulma uzvilkšanas.

Jauno stulmu uzvelk uz veltņa paceļamo stieni: stieņa vienu

galu uzvirza no priekšpuses uz augšējā gaučveltņa kakliņiem,
bet otru galu pieceļ ar celtņa palīdzību. Pēc tam noņem veltņa
priekšējo gultni.

Stulmu piesardzīgi uzvelk veltnim tā, lai tas pārsegtu abus

veltņa galus vienmērīgi. Tad nostāda vietā priekšējo gultni un

novieto veltni savā vietā.

Stulma katrā galā, 75 mm attālumā no malas, iztaisa 6 mm

platus caurumiņus un tādus pašus arī vidū. attālumā 150 mm

vienu no otra. Caur šiem caurumiņiem izvelk stipru auklu un
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savelk stulma galus. Stulma galus var ari citādi nostiprināt,
piesitot tos ar misiņa naglām koka gredzeniem, kuru malas

nogrieztas konusveidīgi (zīm. 7).

Zīm. 7. Stulma galu piestiprināšana veltnim.

Šie gredzeni (pa vienam katrā galā) nav piestiprināti velt-

nim un, stulma šļūkšanas gadījumā, tie griežas līdz ar stulmu

un tādā kārtā stulms nepārmetas.
Ja stulms nostiprināts, tad uzliek Kitnera veltnīti un slīpdēli.

Lai stulms cieši piegultu veltnim, to aplej ar dažiem spaiņiem
karsta ūdens, sākot no vidus uz galiem. Lai saslapinātu stulmu

vienmērīgi visās vietās, iedarbina spiedi. Kad stulms cieši no-

sēdies, izbeidz viņa tālāko saraušanos ar strūklu auksta ūdens.

Pēc tam nolaiž slīpdēli un nostāda to tā, lai tas visā stulma

garumā vienmērīgi izspiestu ūdeni. Slīpdēļa piespiedienam jābūt

vieglam.

Nosacījumi par jaunu stulmu iedarbināšanu austiem stulmiem

mazliet citādi nekā veltiem.

Austos stulmus iestrādina, liekot tiem 1—1,5 stundas ilgi
griezties. Pirms papīra uzlaišanas, to notīra no taukvielām ar

karstu sodas atšķaidījumu (0,75—1%) pie temperatūras 40 C

un pēc tam noskalo sārmu ar siltu ūdeni.

Ja papīru ražo no trekna maluma, tad papīra loksnei ir

tieksme pielipt jaunā stulma pūkai. Lai cīnītos pret to, tad

virsējais veltnis jānoslogo mazāk, bet slīpdēlis jāpiespiež stip-

rāk. Šai pašā nolūkā var stulmu mazliet apbārstīt ar kaolinu.

vai to saslapināt ar kalcinēta soda kausējumu. Ja papīrs tomēr

turpina pielipt stulmam, tad ieteicams to apliet ar sveķa līmi.

ledarbināt jaunu veltu stulmu ir daudz vieglāk. Uzvilkto un

nostiprināto stulmu veļ stundu ilgi, bagātīgi to slapinot ar ūdeni

un pakāpeniski nosēdinot augšveltni.
Ja stulms savelts ar nelīdzenumiem, tad darbību sak ar

vieglu augšveltņa nosēdināšanu. Protams, ka tādā gadījumā
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ūdens atsūkšana būs zemāka par normālo. Lai izlīdzinātu

stulmu, nepieciešams pirmās 2—3 dienas periodiski uzsukāt tā

malas ar kārstuvi. Pēc vajadzības šo operāciju var arī atkārtot

pēc ilgākiem starpbrīžiem. Pēc tam var nosēdināt veltni ar

normālu spiedienu.
Stulmus ar vienādu vēlējumu un vienmērīgu vilnas klajumu

var laist darbā, tos iepriekš neiestrādājot.

Stulmu apkalpe darbības laikā.

Ja stulms sagriezies, t. i., viņa diegs nav perpendikulārs sieta

kustībai, tad, lai to izlīdzinātu, nepieciešams palielināt slodzi

tanī augšveltņa galā, kur diegs iet uz priekšu. To panāk ar

papildus svaru uz augšveltni un Kitnera slīpdēli. Ar to panāk

stiepes pieaugumu sieta vienā pusē, kas dod vajadzīgo izlīdzi-

nājumu. Tomēr ilgi strādāt ar slodzes paaugstinājumu veltņa
vienā galā nevar, jo pastiprinātais spiediens var radīt vilnas

sabiezinājumus stulma iekšpusē.
Darbības gaitā stulms var dažreiz pāriet vairāk uz vienu

pusi. Ja stulms novirzās uz vienu pusi, tad tas norāda, ka gauč-
veltņi nav paralēli viens otram. Jāpārbauda šādā gadījumā

veltņu stāvoklis. Vislabāk to izdarīt ar atsvariem veltņu vidū.

Lai šo parādību novērstu, nepieciešams gaučspiedes un Kitnera

veltņa vainīgās puses stiprāk nospiest. Dažās mašinās ir iespē-

jams pārvietot augšveltņu gultņus. Tad var rīkoties citādi,

proti: pavirzīt attiecīgi augšveltni gultnē. Ja pavirzīs augš-
veltņa vienu galu mašinas kustības virzienā, tad stulms virzās

uz to pašu veltņa galu; ja veltņa galu pavirzīs pret mašinas

gaitu, tad stulms pavirzīsies uz veltņa pretējo galu.

Stulms nedrīkst slīdēt un griezties uz veltņa. Ja tas notiek,
nepieciešams atvieglot slīpdēļa spiedienu un samazināt atsvaru

uz sviras tai pusē gaučspiedei, kur stulms sāk atpalikt. Daž-

reiz stulms vidus daļā tiktāl atslābst, ka tanī parādās krokas,

nevas. Tādā gadījumā jānoņem slīpdēlis un spiedgredzeni galos,
jāatsien aukla un stulms par jaunu jānostiepj.

Pēc katras ilgstošas apstājas, pirms mašinas darbā laišanas,

nepieciešams izskalot stulmu ar karstu sodas šķīdinājumu
(līdz 1% un pie temperatūras 40°). Šāda stulma apstrādāšana
ar sārmu to labāk nosēdina.

Gaučspiedes nepārtrauktu darbību nodrošina ar stulma regu-

lāru attīrīšanu no piesērēšanas ar šķiedrvielām, pildītājiem vai

līmvielām. Malās masa parasti pielīp stiprāk. lemesls tam tas
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ka šķērssienas atsukņos nostādītas par daudz tali no papīra

malām.

Nepieciešams, lai sukas gaučspiedes augšveltņa virspusē ar

savu svaru pietiekami spiestu uz stulmu un neļodzītos. Smidzi-

nātājam, novietotam suku priekšā, jādod uz stulmu ūdens pie-
tiekamā daudzumā un vienmērīgi gaučveltna visā garumā.

Aizsērējušos smidzinātāja caurumiņus nepieciešams savlaicīgi
iztīrīt.

Mašinās, kurās nav Kitnera veltnīša, slīpdēļa asmenim jābūt
ieslīpam un tas vienmēr jātur labā stāvoklī. Slīpdēli nekad

nedrīkst nolaist uz stulma, neuzliekot atsvarus uz gaučveltni.
Kitnera veltnītim jāpiegulst augšējam veltnim līdztekus viņa

virsmu veidojošai līnijai un jādarbojas ar vienādu spiedienu.
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III.

SAUSTŪBAS.

Saustūbu uzdevums un darbība.

Saustūbu uzdevums izvadīt papīra sloksni caur papīrmašinas

sausēšanas iekārtu un pieglauzt papīra sloksni žāvēšanas cilin-

driem. Bezmaz visām papīrmašinām ir šādas tūbas.

Saustubas kalpības ilgumu iespaido mechaniskas. fiziskas un

ķimiskas iedarbes.

Mechaniskā iedarbe noris pie tūbu izstiepes, sausēšanas

cilindra slodzes, vadošo, izlīdzinošo un stiepes veltnīšu dar-

bības.

Saustūbas darbā, sakarā ar mitruma izmaiņu, pārcieš mai-

nīgu saplakšanu, izstiepšanos un saraušanos, mainās arī viņu

izstiepes spēja. Tūbu kustību vada sausēšanas cilindri un tās,

savukārt, griež vadošos un izlīdzinošos veltnīšus un bez tam vēl

vienu vai divus sausēšanas cilindrus. Tādā kārtā tūbas izpilda
transmisijas siksnu uzdevumu un tāpēc arī atrodas zem pa-

pildu izstiepes, mainīgas atsevišķās darba vietās. Šī ap-

stākļa dēļ izstiepe palielinās par tik, cik lielu pretestību izrāda

viņu iedarbināmie veltnīši un sausēšanas cilindri.

Tūbu nolietošanos paātrina asie pārliekumi uz vadošiem

veltnīšiem. Kailie metāla veltnīši, atrazdamies zem mainība

slapjuma iedarbes, ātri apskābst, rūsē un mainās diametra, it

sevišķi vidus daļā. Tas nelabvēlīgi ietekmē tūbas. Tāpēc labāk

lietot galvanizētus vai arī ar kapara čaulu klātus veltnīšus.

Fiziskā iedarbe visvairāk notiek caur temperatūras un mitruma

straujām pārmaiņām.
Ja sausēšanas dala pārslodzīta, tad cilindru augstā tempe-

ratūra iedarbojas ārdoši uz tūbām un tās. kā saka, «pārdeg».

Ja sausēšanas cilindru virsma nav pietiekama, lai pilnīgi izžā-

vētu papīru un, galvenais, tūbas, tad tūbās paliekošais mitrums

izsauc tūbas trūdēšanu un pamazina tūbu izturību.

Pārak ciešas (blīvas) tūbas nelaiž cauri tvaiku un kondensē

to sevī. Tas arī veicina un paātrina auduma nolietošanos. Bei-
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dzot, nepietiekama tubu izsausešana rada metāla veltņu rūsē-

šanu, kas savukārt atsaucas arī uz tūbu stāvokli.

Tūbas savā darbā periodiski uzsūc mitrumu no papīra slok-

snes un pēc tam atkal izžūst. Papīra sloksnē atrodošās pild-
un līmvielas izžūstot nosēžas pa dajai uz tūbu virsmas un ar

to tūbas top cietas un trauslas.

Kimiski iedarbojas uz tubam ari skābes un sārmi, kas atrodas

papīra sloksnē.

Līmētā papīrmasā atrodas zināms daudzums sērskābes, kas

rodas no mālzemes. Ūdenim izgarojot, sērskābe nogulsnē tūbās,

uzkrājas. Temperatūra, kādā darbojas saustūbas, veicina sēr-

skābes iedarbību. Visātrāk sērskābe sagrauj kokvilnas daļas.
Tīrvilnas tūbām normālos apstākļos tā nav sevišķi bīstama.

Turpretim vilnai vāja pretestība viegliem sārmiem. Sārmi pa-

rasti rodas nelīmētos papīros, ja pusfabrikāti pēc viņu vārī-

šanas slikti izmazgāti. Kokvilnas audumiem šādi sārmi maz

kaitīgi.

Saustūbu veidi un to īpašības.

Pēc materiāla tūbas ir: kokvilnas, vilnas un asbesta.

Kiropā lieto plašos apmēros vilnas tūbas, ASV — samērā

reti. Šīs tūbas PSRS ražo divējādā svarā:

a) 3500 gr/m
2 ±6%, ar diegu skaitu gareniskā virzienā 2520.

bet šķērsvirzienā 3410 uz 1 metru.

b) 3700 gr/m
2

±6%, ar diegu skaitu gareniskā virzienā 2490.

bet šķērsvirzienā 2510 uz 1 metru (marka BX).
Šīm tūbām pūkas nav.

Vilnas tūbas obligāti jālieto pie papīru izgatavošanas no

«treknas» vielas
.

Kokvilnas tūbas visplašāk lieto ASV. PSRS tās lieto

ierobežotos apmēros. Tās ražo divējāda veida — ar un bez

pūkas:
a) kokvilnas saustūba, platā — svars 1770 gr/'m2 ± 1 (V' .

diegu skaits 1 metrā gareniskā virzienā 2330, šķērsvir-
zienā 1560.

b) tās pašas, šaurās — svars 1780 gr/m
2

±10%. diegu skaits

1 metrā gareniskā virzienā 2620, šķērsvirzienā 1600.

Kokvilnas tūbas lieto to papīru ražošanai, kuru kompozieiia
sastāv galvēnām kārtām no koka masas.

Asbesta tūbas sastāvs: kokvilna 60$ ,
asbests 40'; <. Tās lieto

sausēšanas cilindru viskarstākās baterijās un tās uzvelk tā, lai

ar papīru saskartos ar to pusi, kas klāta ar tīra asbesta kārtu.
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Saustūbu noņemšana un iedarbināšana.

Pirms tūbas mainīšanas vispirms jāatlaiž stiepes mecha-

nismi, pēc tam pārgriež apmaināmo tūbu papīrmašinas šķērs-
virzienā. Tūbas/maiņa notiek dažādi, skatoties pēc tā, vai jaunā

tūba ir bezgalīga (sašūta), vai vaļēja (nešūta). Bezgalīgas
tūbas uzvelkot, vispirms noņem veco, tāpat arī visus regulē-
jošos veltnīšus. Pēc tūbas uzvilkšanas veltnīšus atkal noliek

savās vietās. Vaļējas (nešūtas) tūbas sašuj pēc viņu uzvilk-

šanas uz mašinas. To izdara divējādi:

Vispirms izvelk izturīgu auklu pāri sausēšanas cilindriem

taisni pa vidu un pa to pašu ceļu, pa kādu tūba aptver cilindrus

un veltņus. Jauno tūbu saritinātā veidā nogulda šķērsām pār
mašinu starp pēdējiem sausēšanas cilindriem un gludekli. Jau-

nās tūbas galu taisni apgriež un piestiprina to auklai, kas izlo-

cīta caur sausēšanas aparatūru. Tad iedarbiņa sausēšanas

cilindrus un izvelk starp tiem tūbu. Tūbas abus galus pienācīgi
sašuj. Šuvi izdara parasti 25 mm attālumā no malām.

Ja uz mašinas atrodas apmaināmā tūba, tad jaunās tūbas

taisni apgriezto galu piešuj vecās tūbas pārgriezumam un kopā

ar vecās izvilkšanu ievelk jauno tūbu.

Izvilkšanu izdara šadi:

Vecās tūbas brīvo galu uztin uz tūbu vadošo veltnīti vai uz

atsevišķas čaulas. Kad vecās tūbas otrs gals iznācis, to

atraisa no jaunās un jaunās tūbas abus galus pienācīgi sa-

šuj, pie kam galus saliek ar malām uz iekšu un šuvi izdara

apmēram 25 mm attālumā no galiem. Šuvumu vislabāk iz-

darīt, pienaglojot tūbas galus dēlim, atstājot 35—50 mm pla-
tas apmales. Pa vienu ieauda diegu šķērsām tūbai novelk

taisnu līniju. Tad sāk šūšanu ar garu diegu, ievērtu adatā.

10 mm atstatumā no tūbas malas. No augšpuses izdur adatu

caur tūbu un 50 mm attālumā un nozīmētās līnijas virzienā

to izdur atkal uz augšu; pēc tam atkal uz leju caur pirmo
dūrumu un uz augšu jaunu dūrumu 100 mm attālumā no

pirmā, uz leju caur otro utt. Šūšanu paātrina, ja adatu izdur

uz leju vienā vietā un otrā uz augšu un reizē pievelk diegu.
Lai dabūtu labu šuvumu, abi gali jāieliec uz iekšu, lai novērstu

šuves iespiedumu papīrā.

Tūbu šūšanā bieži lieto arī metāla sacemmītes. Tās ietaupa

laiku un nodrošina vienmērīgu stieūi. Šādā šuvumā tūbas galus
saliek pamīši 200—300 mm platumā un savieno ar misiņa cem-

mītēm vairākās rindās un atlokot tās tūbas iekšpusē, kas nesa-
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skaras ar papīru. Šadu šuvumu lieto pie rupjāku papīršķirņu

ražošanas, it sevišķi pie asbesta papīra izstrādāšanas.

Ir bijuši ari citāda veida sašuvumi, bet tie nav ieviesušies.

Ir arī papīrmašinas, kur tūbas galus savieno, tos salīmējot.

Pēc jaunas tūbas uzvilkšanas, papīrmašinas sausēšanas apa-

ratūra jāiedarbina lēnā gaitā. lepriekš jāatvieglo stiepes apara-

tūra un jāpārbauda, vai visi veltnīši darbojas un vai tūba kaut-

kur neaizķeras. Jaunuzvilktās tūbas bieži staigā te uz vienu,
te uz otru pusi. Jāņem vērā sekcšs atzinums: saustūba, uztino-

ties veltnim, parasti novirzās uz to pusi, kurā tā stiprāk pie-
vilkta, un, izejot no veltņa ar stiprāku pievilkumu vienā malā.

tā novirzās uz pretējo malu, kur tā vājāk pievilkta. Izejot no

šī atzinuma, jākoriģē tūbas izstiepe.

Jaunu tūbu laižot darbā, jāpārbauda, vai tās sašuvums iet

taisnā leņķī ar tūbas virzienu. Ja viena šuves mala skries

priekšā, tad tūba stiepsies nevienmērīgi, kas drīz radīs grūtības
darbā.

Tvaiku sāk ielaist cilindros 20—30 minūtes pirms papīr-

mašinas laišanas darbā. Pirms tam katrā ziņā jāpārliecinājas,
vai ūdens izlaists no cilindriem. Ja cilindrī daudz ūdens, tas

iedarbojas kā mitrinošs cilindris un var bojāt papīru.

Kokvilnas saustūbas stipri sasēžas pie viņu saslapināšanas.
Tas palielina sastiepi vadošos veltnīšos. Tāpēc, iedarbinot sau-

sēšanas aparatūru ar šādām tūbām, ilgāku laiku jānodarbina

mašina, nelaižot tanī papīru. Ja papīrmašinai ir mechanismi

tūbu izstiepes automātiskai regulēšanai, tad pie jaunu tūbu uz-

vilkšanas nepieciešams šai mechanismā pastiprināt svaru tādā

apmērā, lai tūba būtu bezmaz pilnīgi izstiepta. Jaunuzvilktai

tūbai jāļauj zināmu laiku ieskrieties, izlīdzināties un iestrādā-

ties un tikai tad var laist mašinā papīru. Turpmākā gaitā jārau-

gās uz to, vai automātiskais stiepes mechanisms, tūbai saīsi-

noties, atlaižas. Ja tūbā parādās rievas, tas nozīmē, ka svars

uzkārts nepietiekami.

Tūbu apkalpe darba laikā.

Papīra žūšana noris normāli, ja papīra sloksne vienmērīgi

un pilnā mērā pieskaras sausēšanas cilindriem. Tāpēc nepie-
ciešams periodiski pārbaudīt tūbu spraigumu visās baterijās.
Tas nepieciešams, lai pasargātu tūbas no bojāšanās. Tā, piem.,
kokvilnas tūbas ātri sasēžas, tās saslapinot, un ātri atlaižas.
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pagarinoties pie izžūšanas. Ja stiepes veltnīši nekompensē šos

pagarinājumus un saraušanos, tūba ātri nolietojas, samazinās

izstrāde, pasliktinājās produkcijas īpašības.
Ja tūbas vājākās vietās izlokās pie viņu izstiepšanas, tad

viegli var rasties krokas. Ja kroka gara, to grūti novērst un

tā var sabojāt visu tūbu. Dažreiz tūbās rodas krokas šķērsām,

dažreiz gareniski.

Kroku rašanās cēloņi sekoši:

1) kaltes veltnīši nav paralēli:

2) automātiskais stiepes aparāts neuztur vienmērīgu, pareizu

izstiepi;

3) veltņi pārklāti ar liekām vielām;

4) papīra sloksne ieslīd kaltē ar nevienmērīgu mitrumu viņas

platumā, kas rada tūbas nevienmērīgu sasēšanos;

5) veltņu gultni izbraukti vai nav kārtībā, ar ko rodas ne-

vienmērīga tūbu izstiepe.

Krokas var rasties arī no audumu detektiem, kas gan nāk

reti priekšā. Dažreiz tās ir sekas no tūbas nepareizas sašū-

šanas vai nolaidīgas apkalpes (nenovēršot tūbas novirzīšanos

uz vienu malu). Krokas un tūbas novirzīšanos uz vienu pusi
dažreiz var arī novērst, aplaistot tūbu kādā vietā ar ūdeni.

Izstiepes veltnīša nepareizs stāvoklis vai izliekta šuve var

radīt diagonālas krokas. Tāpēc jārūpējas, lai tūbu sašuvums

būtu pareizs un lai regulējošie veltnīši darbotos pareizi.

(iarās, taisnās krokas var novērst speciāls izlīdzinošs veltnis,
kuram virsma apklāta ar spirālveidīgiem uz abām pusēm no-

virzošiem izciļņiem. Dažreiz to var panākt ar papīrsloksnes
uztīšanu vadošam veltnītim. Tomēr labāk palielināt tūbas iz-

stiepi un strādāt tik ilgi, kamēr kroka izlīdzinās.

Saustubu darbību regulē ar automātiskiem mechanismiem,
vai arī ar izstiepes veltnīšiem.

Pie automātiskas izstiepes mechanisma apkalpe atvieglojas.

Jāraugās tikai, lai mechanisms būtu kārtībā. Tas redzams no

mechanisma nepārtrauktas kustības. Ja mechanisms beidz kus-

tēties, tas tūdaļ jāpārbauda.

Stiepes veltnīšiem regulējošās ierīces iebūvētas 4ikai vienā

galā. Apkalpes paraugs parādīts zīmējumā 8. Stiepes veltnīši 1.

un 2. Ja 1-ais ir stiepes veltnītis, tad 2-ais nekustīgs un otrādi.

Tūba virzās bultas virzienā. Pieņemsim, ka tā novirzījusies

pa labi. Ja veltnīša 1 priekšgalu pārbīda attālumā cd, tad tūba

novirzās pa kreisi bultas X virzienā. Ja, turpretim, veltnīša 2
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priekšgalu pārbīda attāluma ab, tad tūba atvirzās pa labi bultas

fi virzienā.

Zīm. 8. Tūbas regulēšanas schema ar izstiepes veltnīti.

Ir papīrmašinas, kurās tūbu izstiepi (spraigumu) regulē ar

atsperu veltnīšiem. Še jāievēro tikai tas, vai viens veltnīša gals
nav pacēlies statnī augstāk par otru, jo ar to veltnītis koriģē
tūbas novirzienu, novirzot to no vienas puses uz otru.
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IV.

TŪBU UZGLABĀŠANA.

Spiedtūbas, saustubas un stulmi uzglabājami vēsas, sausas

telpās. Mitrums rada pelējumus un sagrauj vilnas šķiedru.

Telpas, kurās glabājas tūbas, jātur tīrībā un kārtībā. Tūbas

un stulmi jāglabā pēc iespējas piegādātāju oriģinaliesaiuojumā
un jāraugās, lai iesaiņojamā papīrā nebūtu caurumu.

Katrs netīrums, kas nokļūst tūbās, rada bojājumus un pie-
saista kodes. Ne retāk kā reizi mēnesī jāpārliecinās, vai tūbās

nav radušās kodes. Lai pasargātu tūbas no kodēm, tās jā-

iesaiņo ar piesātinātā papīrā. Šai nolūkā ieteicams tūbas

rūpīgi apkaisīt ar naftalinu. Tā kā naftalins izgaro, tad naftalina

apkaisīšana jāizdara periodiski.
Naftalins un citi pretkožu līdzekļi — formalins, kampars —

nav pietiekami efektivi (tie neiznīcina kožu oliņas). Tāpēc tūbas

nepieciešams izvēdināt 2—3 reizes gadā.

Pirmām kārtam jālieto tūbas, kuras ilgāk gulējušas nolik-

tavā.
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Pielikums
Nr.

1.

M-l

M-3

M-4

M-6

!

M—
B

!

M-ll

M-l
3

I

M-l
6

MB-ll

Saauduma
veids

u/tais

kipers

garnitūra

satins

lauztais

kipers

garnit.

Svars

gr/m
2

480

520

540

600

700

600

600

650

735

Tūbas

grupa
pec

izej-

vielu

īpašībām..
ekstra

ekstra

prima

vidēja

vidējā

ekstra

primā

prima

vidēja

Diegu

skaits
1

m
2

:

metos

1115

1240

1180

626

646

1515

1185

1075

677

ieaudos

936

990

935

49-4

387

1480

990

860

408

Vērpuma

numurs:

metiem

.

.

.

5,25

5,25

5

2,25

2,25

6,5

4,25

3,5

2,25

ieaudiem

.

.

4,5

4,5

4,0

2,0

1,3

5,5

4,0

3,25

1,3

Šķetinajums
uz

10

cm:

metiem

32

32

31

22

23

35

29

26

23

ieaudiem

.

.

.

.

24

24

22

15

13,5

30

23

21

13,5

Savelums,
norma:

Gareniska

virziena
%

7

7

7

Šķērsvirzienā
°/o..

30

35

35

Ieaudu

°/o

no

1

svara.

56

81,5

16,5
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Pielikuums Nr. 2,

apjtu u man as

Papīra šķirnes
svars

gr/m
2

II III

Kondensatora

Kopējamāpapīrapamāt ie

Čaulīšu

Parafinēta papīra pamatne

Cigarešu
Smēķējamais (machorkas)
Gaismas jutīgais . . .

Kartogrāfiskais . . . .

Fotopapīra pamatne . .
Litografiskais
Zīmēšanas

10

14— 15

15—16

18—22

• 25

35

80—100

60—120

150

70—160

130
18 un

vairāk

M-l

M-l

M-l

M-3

M-3

M-3

M-l

M-3

M-l, M-3

M-ll

M-13

M-13

M-13

M-ll

M-ll

M-16

M-16

M-16

M-ll

M-16

M-4

M-4

M-3
.

M-3

M-3

M-3

M-3

M-13

M-4

M-4

Vienpusgluds M-6 M-13 M-16

Pudeļu un smalkmaizes

ietinamais 30

32—45

35—80

M-6

M-6

M-3, M-6

M-6

M-13

M-13

M-16

M-16

M-16

M-16

Biļešu
Filtra papīrs M-13

M-ll
Pergamins

Pergaments, telefona

papīrs

Sērkociņu
Tējas iesaiņojamais k .

Albumu

Starpliktņu
Dergamenta pamatne . .
Rakstāmais un iespied-

papīrs Nr. 1 . . . .

Telegrāfa
Rakstāmais un iespied-

papīrs Nr. 2 . . . .
Burtnīcu papīrs Nr. 1,2 .
Fibras pamatne . . . .

Spēļu karšu papīrs Nr. 1,2

Sūcpapīrs
Ietinamais „Kraft" . . .
Burtnīcu vāki

Litografiskais un kabeļu
Ietinamais, brūnais

. .

40

42

45

45—56

45—90

M-6

M-6

M-6

M-3, M-6

M-6

M-6

M-13

M-13

M-ll

M-ll, M-13

M-ll

M-ll, M-13

M-16

M-16

M-16

M-16

M-16

M-16

50

50—75

60—65 M-6

M-6

M-ll

M-ll

M-16

M-1660

60

65

65

235

70—200

75

80

M-6

M-6

M-6, MB-1

M-3, M-6

M-3, M-6

M-6

M-6, MB-1

M-3, M-6

M-6

M-13

M-13

M-13

M-13

M-13

M-16

M-13

M-13

M-16

M-13

M-13
i

M-16

M-16

M-16

M-16

M-16
MB-II.

M-16

M-16

MB-II.

M-16

M-16, MB-I
Fotopapīra pamatne . .
Ietinamais

100—120

110

130—240

150—200

50 un

vairāk

M-3, M-6

M-6

Ietinamais MB-1 MB-II. MB-IĪ.

Mechanisko atskaišu

papīrs 160—170

180—200

52

50^-160

M-3, M-6

M-6

MB-I.

MB-I.

M-6, M-13

M-13

MB-II.

MB-II.

M-16

M-16

MB-II.

M-16

Kases lenšu
Avīžu

Paciņu



svars

1 gr/m2

ipj tu u mar as

Papīra šķirnes —

I III
I i

Rakstāmais un iespied-

papīrs Nr. 3 (pie lie-

liem ātrumiem) . . .
Machorkas

Grāmatu vāku .
.
. .

Manufaktūras

60

70—150

80—100

80--250

100

100—240

120—160

130—300

MB-I.

MB-I.

MB-I.

MB-I.

MB-I.

MB-I.

MB-1

MB-1

MB-II.

MB-II.

M-13

MB-I, M-13

MB-II.

MB-II., M-13

MB-13.MB-II.

M-13

MB-II.

MB-II.

MB-16

M-16

M-16

M-16, MB-II

M-16

M-16

Iemutes

Adas papīrs
Tapešu pamatne . . . .

Spolīšu
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