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E lu m a ja d e sisem isest h cw a ld a ^
m isesi
J. Kirsimägi.

Suurem hulk neist hoonetest,
mis viimase aastakümne jooksul
meil ehitatud, on alles pooleldi val
mis ehitatud. Seinad ja laed on
seisukorras, nagu nad jäid ehita
mise ajal. viimastel aastatel on
Põllutöökoja Ehitustahtus annud
tõuget hoonete kordasäädmiseks,
korraldades suvel värvimise ja tal
vel mööbhvalmistamise kursusi.
Teiste organisatsioonide algatusel
on korraldatud naiskäsitöö kursu
si kodu kaunistamise eesmärgil.
Hoonete vähspidise korraldamise
ga ja eluruumide sisustamisega
ühel ajal tuleks hoolitseda samuti
hoonete sisemise kordasäädmise
eest. See on mitmeti põhjendatud.
Kui on kootud maitsekaid kardi
naid, eesriideid, vaipu jne., ning
muretsetud või tehtud ajakohast
mööblit, siis ei taha need hästi so

bida paljaste määrdunud palksein
tega, mis sagedasti külma ja tuult
läbi lasevad, vaid seinale, laele ja
põrandale on samuti vaja anda
vastav väljanägemine, mis kooskõ
las mööbhtega ja muude esemete
ga. Päälegi ei ole maja sisemuse
korraldamine mitte uhkuse asi,
vaid on majanduslikult põhjenda
tud, sest korraldatud seinad, laed
ja põrandad hoiavad paremini soo
just, ei lase nii hõlpsasti sigineda
putukatel ja võimaldavad pidada
puhtust kergema vaevaga. Kõik
need asjaolud, arvestam ata muga
vust, aitavad säästa ja hoida ter
vist.
Laed.
Lagesid on võimahk elumajades
kohe ehitamise ajal lõpulikult val
mis teha, sest lagedele ei mõju
seinte vajumine, kui see toimub
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normaalselt, s. o. kui seinad on ehi mis hoiavad neid laudadest vähe
tatud korralikult ja alusmüürid eemale. Nii jääb krohv, mis tungib
kindlad, nii et viltuvajumisi ette ei kohati mati ja laua vahele, kindla
tule. On lagi löödud vaheldi lauda mini püsima. Lae krohvimisel ta r
dest (poola lagi), siis jäetakse ta vitatakse lubjasegu hulka ikka
sel kujul ja värvitakse üle.
kipsi, sest see tardub ruttu ja an
Sagedamini tarvitatav viis on nab kergema ning tugevama kroh
lagede vooderdamine talade alt vi. Krohvitud laed kaetakse harili
vabrikus valmistatud hööveldatud kult liimivärviga, mis odavamaid
laudadega. Kahjuks on höövelda värve. Lagedele võetakse valge või
tud neisse laudadesse liiga palju mõni muu hele toon, kuid tehakse
soonekesi, mis annavad valmis lae ka mitmevärvilisi ilustusi.
le igava ja ebapuhta ilme. Süedad
Nägusa lae saab, kui lüüa alt
lauad, mille servad vähe vaasitud, papptahvlitega. Selleks võetakse
annavad laele palju nägusama vä toores papp, s. o. nagu seda val
limuse. Niisugustest laudadest võib mistavad puupapi vabrikud ja mis
teha huvitava lae, kui neid lüüa läheb paberivabrikutesse ümber
mustri järele, s. o. üks osa lae pin töötamiseks ja ekspordiks. Pappda ühes, teine teises sihis aseta tahvlitel lõigatakse ääred sileda
tud laudadega. See nõuab muidugi teks ja õigeteks ning naelutatakse
vilunud meistrit ja puhast tööd. nad lakke talade alla löödud tollis
Laudadega vooderdatud laed vär te lattide külge. Siis kaetakse nad
vitakse õlivärviga. Odavuse m õt liimivärviga ja lüüakse tahvlite vates võib kasutada ka mineraalvär- hekohtadele puuliistud. Nii jaota
vi, kuid liimivärvi tarvitamine ei takse terve laepind ruutudesse. La
ole soovitav. Liimivärv ei püsi tid võivad olla tolli laiused ja %
hästi laudade küljes, pudeneb ning tolli paksud, mingisuguse proofilimuutub seega näotuks. Laudadega ga hööveldatud, peitsitud või peit
vooderdatud lagesid võib peitsida situd ja lakitud tumedama tooniga
veekindla peitsiga. See jätab puu kui lae pind.
toime nähtavale, andes ainult teise
Samal vnsil võib vooderdada la
värvitooni. Õieti valitud peitsitoo- ge vineeriga. Selleks ostetakse ha
ni juures mõjuvad niisugused laed rilikult praakvineeri. See on tahv
õige koduselt.
lites 1,5 meetrit pikk ja lai. Neil
Eelmisest praktilisem on kroh vineertahvlitel on kas mõni väike
vitud lagi, kuna ta peab paremini lõhe ühel poolel või oksakoht ja
soojust ja evib sileda, pragudeta muud nnsugused defektid, mille
pinna. Krohvimisel lüüakse laeta tõttu nad eksportkauba hulgast
lade alla lõhestatud praaklauad. välja praagitud ja kodumaa turul
Lõhed laudadesse lüüakse paksu müügile lastud. Vineertahvlid
peitli või kirvega ja aetakse neisse lüüakse nagu pappki lattide külge,
väikesed killukesed. Lõhestamise kattes vahekohad histudega. Enne
otstarve on hoida ära laudade ku löömist võib neid maas üle peitsida
meraks tõmbumist, mis tekitaks ja, kes soovib, ka lakkida või katta
krohvisse pragusid. Lõhestatud õlivärviga. Liistud tulevad peitsida
laudade külge lüüakse krohvimatid ja lakkida. — Need oleksid enam
või pilliroog, mis krohvi kinni vähem kättesaadavamad lae kathoiab. Matte ei lööda mitte otseko misviisid.
Seinad.
he laudade ligi, vaid neile aseta
takse alla üksikud krohvipeerud.
Seintest vajavad kõige kibeda
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mini korraldamist elumajade palk bitud, nii et keskmine kiht on lai
seinad. See vajadus on mitmeti neline ja vähmised siledad, mille
põhjendatud, nagu alguses tähen tõttu jääb enam õhku kihtide va
dasin. Katm ata seinad lasevad kül hele. Eelmistest odavam tuleb sein
ma läbi, seinte praod ja varava- te katmine kahekordse toorespapi
hed on suurepäraseks eluasemiks kihiga, mis lüüakse tahvlitena üks
prussakatele ja lutikatele. Viima teisele. Soojuse pidavuselt vastab
seid on peagu võimata säält hävi see samapaksudele välismaa plaa
tada, kui seinu üle ei krohvita.
tidele, kuid hinnalt tuleb tunduvalt
Enne teisi töid tulevad seinad odavam. Papptahvlid võib liimitakutada, et varavahesid tihedaks või mineraalvärviga üle värvida,
teha.
kattes vahekohad puuliistudega,
Kõige hõlpsam seinte katmis- või tapeetida.
vns on tapeetimine. Seda võib ta r Ammu tuntud ja kasutatud katvitada, kui majas ei ole lutikaid. misviis on krohvimine. Kõige oda
On neid seintesse pesitsenud, ei vam ja maal igaühel kättesaadav
saa neid tapeedi alt enam hävitada. on savikrohv. Materjali saab kogu
Tapeetimisel on soovitav varava- da tasuta ja töö võib ise valmis te
hed enne lubja- või savikrohviga ha. Savikrohvi hoidmiseks lüüak
täis määrida. Krohvi kinnihoidmi se seinale lõhestatud, umbes sõrseks lüüakse varavahedesse laia- mejämedused vitsad, ümmargune
päälisi naelu. On see tehtud, lüüak pool vastu seina, IV2— 2 tolli kau
se sein seinapapiga üle. Rullist lõi gusele üksteisest. Vitsad lüüakse
gatakse seina kõrguse pikkused seinale poolpõiki (45o nurga all).
pappribad, pritsitakse veega vähe Selleks kõige kohasemad on saraniiskeks ning lastakse natuke aega puuvitsad. Savi tuleb segada sõ
seista, et niiskus ühtlaselt pappi mera liivaga ja tublisti läbi sõtku
tungiks, ja naelutatakse siis seina da. Hää on lisada juure kas pee
le. Kuivades tõmbub papp hästi neid haganaid, linaluid või värsket
pinguli ja siledaks. Pappribade lehmasõnnikut. Need Ksandid tee
jätkude kohale naelapääde pääle vad savikrohvi vastupidavamaks
kleebitakse ajalehe- või pakkimis- ja takistavad lõhenemist. Krohvipaberist ribad, siis ei paista need segu visatakse seina hästi vitste
kohad läbi tapeedi ja naelapääd ei vahele ja silutakse silumislauakeanna tapeedil roosteplekke. Papile sega tasaseks. Ühtlasi kontrolli
takse seina õige juhtlati abil, et ei
kleebitakse tapeet.
Viimasel ajal ilmus ehitusm ater jääks kühme ja lõhke.
Lubjakrohviga saab siledama ja
jalide turule mitmesuguseid isoleerplaate. Need on valmistatud vast ka vastupidavama seinakatte.
kas puumassist, suhkrupilliroo Siseseinte samal kombel kui lagede
jäänustest või mõnest muust vas krohvimisel segatakse lubjakrohvi
tavast ainest ja on õige väikse soo- hulka 2 0 naela kipsi ruutsülla koh
jusejuhtivusega, milletõttu on vä ta. Krohvi hoidmiseks naelutatak
ga otstarbekohased seinte vooder- se seintele matid või lehtedest pu
damiseks külma vastu, kuid hin hastatud pilliroogu. Ka võib kasu
nalt on nad liiga kallid, nagu ikka tada lõhestatud vitsu, kuid need
välismaade tööstussaadused. Meil teevad krohvikihi paksemaks, mis
valmistatakse n. n. ,,soomuspappi“ omakorda tarvitab rohkem m ater
seinte katteks. See on kolmekord jali.
sest õhukesest papist kokku klee Saviga krohvitud seina on kõige
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parem üle lubjata. Seda tehakse vida, siis on soovitav neid ik
pääle kuivamist. Kui tahetakse ta  kagi üle kruntida, lisades sel pu
peetida, pinseldatakse savikrohv hul. värnitsale rohkem ookrit kui
üle loomaverega, millele lahjenda harilikult. Värvitud või ka ainult
miseks lisatud vähe vett. Selle kui krunditud põrandat on palju ker
vamise järele kleebitakse seinale gem puhastada või puhtana hoida
ajalehe- või pakkimispaberit ja vii kui värvim atut laudpõrandat. Eriti
masele tapeet. Lubjakrohviga kae värvim ata põrandate tolmuga ja
tud seina võib lubjata, liimi-, mine prügiga täidetud laudade vahed
raal- või õlivärviga värvida või ta pakuvad kirpudele häid sigimisvõimalusi. Sääl tulevad nende muna
peetida.
Põrandad.
dest tõugud ja arenevad söödiku
Lõpuks tuleksid korraldada veel teks, ilma et see inimesele silma
põrandad. On põrandalaudadele puutuks.
Käesolevas on antud lühidalt ai
tekkinud kuivamisel suured vahed,
siis on kõige õigem põrandalauad nult üldiseid näpunäiteid mitmesu
üles võtta ja kokku ajada ning gusteks juhtumiteks hoonete sise
ääre laudu juure panna. Mõnikord, misel korraldamisel. Kuidas üht
kui lauad kumeraks kuivanud, on või teist tööd läbi viia, selle kohta
vaja põrandaid üle hööveldada. on ilmunud käesolevas ajakirjas
Vähemad praod ja augukesed täi varem üksikasjalisemaid kirjeldu
detakse pääle värnitsaga krunti si. Nii leidub juhatusi värvimiseks
mist pahkelkitiga, hõõrutakse selle 1929. a. ,,Tehn. Põllum.“ nr. nr. 1
kuivamise järele vahukiviga (bim- ja 2 , ning krohvimiseks ja tapeeti
steiniga) siledaks ja värvitakse miseks 1930. a. nr. 1 (5). Neid
kaks korda üle. Kui ei ole või numbreid on veel võimalik toime
malik põrandaid korralikult vär tusest saada.
S c o iu s s ttu d .d e p v a lt t ilin c
is o lc c v im is v iis
Ins. A. Krik.

Praegune aeg nõuab käitistelt
äärm ist kokkuhoidu tööstuskulude
arvel, et saaduste omahinna või
maliku allasurumisega konkurent
sivõimelisena püsida. Üheks alaks,
kus käitised ratsionaalse talitusvii
siga suurt kokkuhoidu võiksid saa
vutada, on soojustehniliste säädete ratsionahseerimine. Suurtes käi
tistes on lahendatud soojustehniline külg enamalt jaolt ajanõuetele
vastavalt, kuid vähemates käitis
tes, näiteks piimatalitustes, piiri
tusevabrikutes jne., on juhitud sel
le alale siiamaani vähe tähelepanu.

Suuremal osal neist käitistest on
aurukatlad ja -torustikud ilma iso
latsioonita. Isoleerimata katelde,
torude, jne. läbi läheb aga asjatult
kaduma suur hulk soojust, s. t. ra
ha. ,,Tehnika A jakirjas“ 1932. a.
nr. 10/11 ilmunud artiklis ,,Jõu- ja
soojusetarvitus piimatalitistes“
toob dipl. ins. H. Pfaff andmeid
Tõhela piimatalituses teostatud
soojusbilansist, millest selgub, et
katlast väljunud auru kadud juhtivuse, kiirgamise jne. läbi on üldauru hulgast 35,2%, Suurema osa
nendest kadudest võib hoida ära
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katla ja aurutorustiku otstarbeko kuna sel puhul arvatakse veel mon
hase isoleerimisega. Samas artiklis tööri sõidukulud, m aterjali vedu
toonitab autor kokkuvõetud and jne. See kõik teeb väikestele käitis
mete arutamisel eriti, et ,,auruto- tele isolatsiooni soetamise välisrud ja soojaveereservuaar tulevad jõudude abil võrdlemisi kalliks.
tingimata isoleerida“. Samas aja Isolatsiooni segusid võib ka osta,
kirja numbris ilmunud dipl. ins. V. näit. maksab hää magnesiitisolatVeelmanni artiklis „Märkmeid iso- siooni segu umbes kr. 0.65 pro kg.
leerimistehnika alalt“ tuuakse and Ühele ruutmeetrile tuleb arvestada
meid soojuskadudest isoleerimata umbes 12—15 kg segu. Valmista
aurukatla vähspinna kaudu. Näite des isolatsiooni kohapäälsete jõu
na toodud juhtumil oli aurukatla dudega tuleks see palju odavam,
surve 6 atü, katla välispind 1 0 m 2 kuid siin on takistuseks, et isolat
ja katla töötamisaeg aastas umbes siooni segude käsitamine nõuab
2000 tundi. Soojuskadu katla iso tööliselt teatavat vilumust, et saa
leerimata välispinna 1 ms kohta on vutada hääd töötagajärge. Sarna
2200 kcal tunnis. Aastane soojus ne vilumus inimestel harilikult
kadu sellel katlal oleks 2200 X 10 X puudub. Mõnelpool tarvitatakse
X2000=44.000.000 kcal. V äljaar isoleerimiseks harilikku savi ja
vestatud soojusehind oli kr. 6 .— saepuru segu mitmesugustes pro
1 miljoni kcal eest. Aastane sooju- portsioonides. Savi ja saepuru sõtsekadu sellel katlal oleks rahale ar kutakse vee juurelisamisel segami
ni ja saadud taignaga mätsitakse
vestatult kr. 264.— .
Pääle selle tulevad võtta arvesse isoleeritavad torud ümber, lastak
veel kadud isoleerimata aurutorus- se segu kuivada ja mähitakse kui
tikkude, soojaveereservuaaride j. t. vanud segukihi ümber riideribad.
säädeldiste läbi. Kogusummas saa Sarnane isolatsioon on ikkagi hävad käitised isoleerimata säädete daisolatsioon, ta on raske, kerges
läbi suurtesse summadesse ulatu ti pragunev ja hoiab soojust kinni
vaid kahjusid, mida otstarbeka iso hääl juhtumil 50% 50 mm paksuse
latsiooni abil võiks suuremalt osalt kihi juures. Hää külg sarnasel iso(80—90% ulatuses’ ära hoida. E t latsioonimassil on, et teda on kerge
suurem osa piimatalitustest ja teis ka vilumatul inimesel toru külge
test vähematest käitistest tööta kinnitada, kuna näit. magnesiidi ja
vad isoleerimata säädetega on tin kieselguuri isegud hoolsamaid töö
gitud päämiselt sellest, et igalpool viise ja suuremat oskust nõuavad.
ei olda teadlik nendest suurtest Püüdes lahendada otstarbekohase
kahjudest, mis tekivad ajajooksul isolatsiooni küsimust väikekäitiste
isoleerimata säädete läbi, ja tei jaoks olen koostanud rea katsete
seks ei taheta teha isoleerimise lä tulemusena isolatsioonisegud, mis
biviimisel tekkivat ükskordset suu annavad kuni 80% soojuse kokku
remat rahakulutust.
hoidu ja selle juures väga lihtsad
Vähematel käitistel lähevad iso käsitada on. Allpooltoodud segu
latsiooni kulud võrdlemisi kalliks, on võrdlemisi kerge, üks m^ valmis
kui isolatsiooni töö anda mõnele isolatsiooni kaalub umbes 450 kg.
ettevõtjale. Hää kvahteediga iso Mass on suure sidumisvõimega ega
latsioon temperatuuri jaoks kuni pragune ka pikema aja jooksul.
2500 C läheb maksma umbes kr.
Töötamine selle seguga on hht1 2 .— ruutmeetrile ja vähema ula
ne, nõnda et kohapäälsed tööjõud
tusega töö juures veel kallimaks. sellega hakkama saavad.
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Mass tuleb muuta vee lisamise nimetatud ained pääle savi on iso
ga taignasarnaseks, ja soojendatud leerivad ained, kuna savi ülesanne
isoleerimisele tulevatele pindadele on neid koos hoida. Selle isolatkihtidena pääle laduda. Kogu iso sioonsegu jaoks tuleb tarvitada
latsiooni paksus on 55 mm. Selle erilist valget Petseri savi. Seda sapaksuse saavutamiseks tuleb ladu visorti on saadaval suuremates sada kolm kihti massi üksteisele. E n viladudes. Saepuru ja hnaluud on
ne isoleerimise algust lastakse to samuti igalpool kättesaadvad.
rustikku auru, nõnda et torustiku
Paberipuru võib ise valmistada,
tem peratuur oleks 70—80o C. To kasutades selleks vanu ajalehti ja
rud tulevad puhastada roostest muud sellesarnast. Paber tuleb
ja õlist. Esiteks laotakse pääle vees leotada ja vett täisimbunult
15 mm paksune kiht, tehakse ta peeneks tampida.
sõrmede abil krobeliseks ja las
Isolatsioonseguks, mis paneb
takse kuivada. Siis laotakse samu hästi vastu kuni 220» C mõjule ja
ti teine ja kolmas kiht. Kõige pää umbes 80% soojusekokkuhoidu an
le tuleb teise koosseisuga massist nab, tuleb segada: 1 mahu osa sann. silumiskiht. Silumiskiht silu vipulbrit, 3 mahu osa paberipuru
takse torule vastava poolümmar (arvestades kuiva puru), 2 mahu
guse laua abil siledaks ja üheta osa linaluid ja 5 mahu osa saepuru.
saseks ning lastakse kuivada. Kui Need ained segatakse hästi läbi ja
vanud isolatsiooni pole tarvis lisatakse nii palju vett, et saab pa
riidega ümber mässida, kuna ta on raja sitkusega taigna.
niigi küllalt vastupidav. E t hoida
Sellest segust valmistatakse
isolatsiooni niiskuse mõju eest on aluskiht, mis kogusummas on ku
kasulik võõbata üle valmis isolat ni 45 mm paks. Päälmise, silumissiooni vesiklaasiga. Vesiklaasi kihi saamiseks segatakse 1 mahu
võib segada vastava mullavärviga osa savi, 2 mahu osa paberipuru ja
ja nõnda torudele vastava värvi 3— 4 mahu osa saepuru. Silumiskihi jaoks võetakse hästi peent,
anda.
See isolatsioon on väga vastupi sõelutud saepuru. Silumiskiht val
dav mehaanilistele mõjudele ega m istatakse samuti kui alumine
pragune. Sellest massist tehtud kiht ja laotakse taignana 1 0 mm
isolatsioon tuleb palju odavam kui paksuse kihina aluskihi pääle, si
magnesiit, kieselguuri j. t. sarna lutakse siledaks ja lastakse kui
sed isolatsioonsegud. Mass ühes vada.
Kuivanult võõbatakse vesiklaasi
tööga läheb maksma umbes kr.
ja soovikorral vastava värviga üle.
6 .— m 2 päält. Eelmises näites too
dud aurukatla isolatsioon läheks Selle isoleerimisviisi juures flanmaksma kr. 60.— , kuid tema läbi shid jäävad katm ata. Suurte pin
saavutaksime kokkuhoidu, arves dade, näit. kateldel ja soojaveeretades 80%, ligi kr. 2 1 0 .— aastas. servuaaride isoleerimisel on kasu
Aasta jooksul oleks sns päälegi lik asetada isolatsioonikihti võrestik, et isolatsioonikiht püsiks kind
isolatsioon amortiseeritud.
Kirjeldamisel olev isolatsiooni- lamini. Sarnast võrestikku võib
mass koosneb savist, saepurust, valmistada krohvimattide eeskujul
paberipurust ja mingisugusest puupilbastest, ühendades neid
kiudainest, näit. linaluudest, kane- traadiga. Võrestik asetatakse iso
piluudest, tükkideks raiutud ja latsioonikihti ja ühendatakse isopeenendatud köietükkidest. Kõik leeritava pinnaga.
6
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Soojaveereservuaaride isoleeri esemele. Niimoodi laotakse peotäis
miseks võib tarvitada järgm ist se peotäie kõrvale, kuni terve ese on
gu: 1 mahu osa savi segatakse 2 kaetud 15 mm paksuse kihiga. Siis
mahu osa paberipuruga, sellest se lastakse kuivada ja laotakse järg
gust võetakse 2 mahu osa ja hsa- mine kiht jne.
takse juure 1 mahu osa sementi.
Ülalkirjeldatud isolatsiooniviisid
Vee juurelisamisega valmistatakse
taigen ja laotakse reservuaarisei- on igakülgselt läbiproovitud ja an
nale 40—50 mm paksuse kihina. navad rahuldavaid tagajärgi, olles
Kihi ladumiseks võetakse peoga hinnalt ja tööviisi lihtsuselt eriti
taignat ja visatakse isoleeritavale väikekäitistele kättesaadavad.

K u id a s v a lm ista d a m ä rg u
c lc m c n fc ja v a a d ic ancod''
p a ia v c is id
J. Kirsimägiu

Sellest küsimusest on eriti huvi
tatud raadiokuulajad maal, mida
tõendab toimetusele saadetud kü
simuste hulk, sest provintsis on
uute anoodpatareide muretsemine
tülikam ja kulukam kui päälinnas,
kus neid valmistatakse.
Märgadest elementidest anood
patareide puuduseks on nende tüli
kas vedu Ühest kohast teise, kuid
nende kohapääl valmistamine ja
kasutamine on põhjendatud, sest
nad on pikemaajahse töövõimega
kui kuivad ja neid võib osaliselt
uuendada.
Üksikute elementide valmista
miseks võetakse 5 sm pikkused
söepulgad ja vajutatakse neile ot
sa vaskkupud (kontaktid). Siis se
gatakse 1 kaaluosa pruunkivi 2 osa
grafiidipulbriga ja pressitakse
või tambitakse see segu,, mida ni
m etatakse aglomeraadiks, söepulga ümber, nii et tem ast jääb va
baks kontaktipoolne ots 1,5 sm
pikkuselt. Aglomeraadile mässitakse ümber m arlet või linast riiet,
et ta ei laguneks vedelikuks. Riie
olgu puhas, et ta hästi vedelikku

läbi laseb. Aglomeraadi pressimiseks söepulga ümber valmistatakse
vastavad vormid. See on õige tüli
kas töö ilma vastavate pressideta,
sellepärast ei maksa seda ise teha,
vaid parem osta söepulgad ühes
kontaktidega ja valmispressitud
seguga, mida nimetatakse ,,pupeks“, tööstusest. Riidesse mähi
tud pupele seotakse ümber kolm
papiriba või tulitikku, et tsink hoi
duks tarvilises kauguses. Enne tu 
levad kasta papiribad või tulitikud
kuuma parafiini. Tikke on hõlbus
kinnitada pupe ümber paari väi
kese kummirõngaga, mida saab
osta kirjutusm aterjalide kauplus
test 1% senti gramm. Kumm ei
juhi voolu edasi. Nüüd lõigatakse
tsinkplekist, mis võib olla kuni 0,5
mm paks, kandihsed tükid, 4,3 sm
kõrged ja 7,5 sm laiad,. Nendele tinutatakse külge tinatraadist või
tinaplekist lõigatud ribadest sa
bad (juhed). Juhedeks võetakse
tina sellepärast, et vedehk seda lä
bi ei söö nagu tsinki ja vaske.
Tsink keeratakse toruks, aseta
takse pupe ümber ning pannakse
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ühes sellega klaaspurki. On purk Kuna kasti külg niiskeks võib saa
lüga sügav, võib panna pupe alla da ja voolu juhtida, mis soodustab
kuuma parafiini kastetud korgi patarei kiiret tühjakslaadimist,
või puutüki, mille võib kinnitada siis on soovitav kastil see külg, kus
enne vedeliku sissekallamist para-* klemmid, sam uti kuuma parafiinifiiniga purgi põhja külge. Nüüd
valmistatakse anoodpatareile puus t
kast, mille põhja võib teha paksemaist lauast ja sinna, purkidele
puurida poole laua paksuseni ase
med. Kui s-eda tühkas teha, võib
valmistada papist resti, mis
üksikuid purke üksteisest eraldab.
Resti 9 n soovitav enne parafiinida.
Kasti ääre külge kinnitatakse
ühendusklemmid, mida isaab osta
raadiotarvete ärist. Klemmide arv
ja asetus valitakse vastavalt raa
dioaparaadi ehitusele ja voolu ta r
vitusele. Juurelisatud joonisel on
näidatud klemmid eelpinge jaoks
münuseist kuni 7,5 voldini ja +
juures. Nende vahepäält võib võt
ta voolu nii kõrge pinge juurest kui
vaja ja asetada ühendusklemme
vastavalt isellele. Elemendis on
söepulgal poolus + ja tsingi kül
jest tuleval tinajuhel negatiivne
poolus. —. On elemendid kasti pai
gutatud, tinutatakse elemendi tsingilt tulev juhe järgmise elemendi
Joon. 1.
p ü st- ja ristlõ ik e d loom u
söele vaskkupu külge. Niiviisi M ärgelem endi likus
su u ru ses.
ühendatakse kõik elemendid jä r
jestikku (vaata joonis). On vaja
eelpinget, tinutatakse esimeste ele ga läbi imbutada. Tolmu kaitseks
mentide tsinkide külge isoleeritud kaetakse kast kaanega.
traadist juhed, mille teised otsad
Iga üksik element annab 1,5 vol
kruvitakse ühenduskleimmide kül ti piget. Selle järele võib arvestada
ge. Raadioaparaadist tulevad ju elementide arvu patareis. Joonistel
hed ühendatakse klemmide alumis on toodud üksiku elemendi püst- ja
te kruvidega. On ühendused val ristlõiked loomulikus suuruses ja
mis, valatakse igasse^ elementi elementide ühendusskeem patareis
elektrolüüti, s. o. vedelikku, mis ühes eelpinge juhedega.
valmistatud 1 lütrist veest, 250
Antud mõõtudega üksikosadest
gramm ist salmiakipulbrist ja 50 saavad nii suured elemendid, nagu
gramm ist keedusoolast. Elektro- on harilikus taskulambi patareis
lüüt peab katma vähemalt ühe mil ja anoodpatareis.
limeetri paksuselt (või enam) agKes soovib suurem a vastupida
lomeraadi'. E t ta ei kuivaks, vala vusega, s. o. pikemaajalise töövõi
takse pääle paar tilka parafiinõli. mega patareid, see võib võtta
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vähe suuremad puped ja tsin- sabaga 1,5 senti, soolad elektro
gid. Järgmine suurus on: söepul lüüdi valmistamiseks 35 senti 1
gad 6 ism pikad, 8 mm jämedad, liitrile veele (kangem segu). Suu
aglomeraadi läbimõõt 25 mm, tsink remad puped suuremate elemen
10 sm X 5 sm., purgi läbimõõt 4 tide jaoks maksavad 9 senti tükk,
sm, kõrgus 6,5 ¡sm. K ast ja purgid painutatud tsink tinaplekist sa
tulevad muretseda ainult esimesel baga 4 senti tükk. Tellida võib kir-

Joon. 2.
A n oodpatarei p ealtvaade. E lem en tid e ühendusskeem .

korral, hiljem tulevad uuendada
ainult puped ja tsingid ning elektrolüüt. Elektrolüüt võib väga häs
ti lahjem olla. Nii võib võtta an
tud soolade hulga kohta 1,5— 2 liit
rit vett. Lahjema elektrolüüdiga
töötab patarei kauem.
Nagu juba tähendasin on soovitav
tellida üksikosad elementidi töös
tuselt, kus nieid suurel viisil valmitatakse, milletõttu saadakse mu
retseda materjali odavamalt, sa
muti on töö odav masinate abil.
Elementide tööstus ,,Ika“ Tallin
nas, Suur Kompassi tän. 40 müüb
vähematele elementidele valmispupesid 5 senti tükk, tsink tinutatud

jalikult. Klaaspurke võib tellida
säältsam ast või otse O. Vakman’i
pudelite- ja klaasilaost Tallinn,
N arva maantee 24, Vähematele
elementidele maksavad klaaspurgid 4 isenti tükk, suurematele samahinnalised. Kes tahab valmis
tada nägusama välimusega pata
reid, võib osta suurematele elemen
tidele 50-grammilisi portselanpurke, nagu neid tarvitavad apteegid.
E t nad nägusamad, selle eest on
nad ka ikallimad ja maksavad 8
senti tükk suuremate ja 6 senti vä
hemate elementide jaoks. Ka neid
tellida kirjateel antud aadressi jä
rele.
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VankviMnäävd.^ j a f a v o i i
v a lm ia ta m Ü M c

Tarvitatud mootorõli äraikasutamme selleks otstarbeks.
Ins. A- Krik.

Vankrimäärde valmistaimisest.
Määrdeainete ülesandeks on tea
tavasti võimalikult vähendada lii
kuvate mehanismiosade vahel tek
kivat hõõrumistakistust. Määrde
ainete omadused peavad vastama
otstarbele, milleks neid kasutada
tahetakse.
H äält vankrimäärdelt nõutakse,
et ta oleks võrdlemisi kõrge sulami^punktiga, sest suvel kuumene
vad vankriteljed kaunis tunduvalt,
kas juures määre ei tohi vedelaks
muutuda, kuna ta siis lihtsalt välja
jookseks ja teljed selle tagajär
jel üle kuumeneksid. Määre peab
olema umbes võisarnase paksusega
ja sitkusega ega tohi ka pikemat
aega seistes sitkuses muutuda.
Sõrmede vahel hõõrudes peab ta
tunduma rasvasena.
Määre ei tohi sisaldada happeid
ega lehelisi, sam uti muid sarnaseid
aineid, mis metallile hävitavalt
mõjuvad.
Kõige tihemini tarvitatakse
vankrimäärde valmistamiseks vaiguõli, kustutatud lupja ja mõnda
mineraalõli, näit. masuuti. VaiguÕli saadakse kampooli kuiva destil
latsiooni teel. Valmistamiseks peab
olema vastav destillatsiooniapa
raat, mis lihtsamal kujul koosneb
päälekruvitava kaanega raudnõust. Kaanest ulatub välja toru,
mille kaudu väljuvad destilleerimisproduktid katlast. Toru on
ühendatud jahutajaga, mis kuju
tab mõnda nõusse asetatud spiraaltoru. Teine jahutaja spiraaltoru ots väljub jahutajanõust.
Selle alla asetatakse retsipiendid,
s. o. destüleerimisproduktide vas

tuvõtu nõud. Kampool asetatakse
destilleerimisaparaati, suletakse
kaan ja hakatakse aparaati kuumendama. Samal ajal juhitakse
jahutusnõu alumisest otsast kül
ma vee vool vastu destillatsiooni
produktide hikumisele jahutaja
spiraaltorus. Destilleerimisaparaadi tem peratuuri tõustes hakkab
kampool lagunema, esmalt sulades
õlisarnaseks vedelikuks.
Pääle sulam ist hakkab kampool
lagunema, eraldades endast mit
mesuguseid aineid, mida võime
eraldada üksteisest.
Kampooli lagunemisproduktid
koosnevad äädikahapet sisaldavast
veest, kergetest vaiguõhdest (pinohin), rasketest vaiguõlidest,
mitmesugustest põlevatest gaasi
dest ja pigist või koksist, olenevalt
sellest, kui kõrge tem peratuuri
juures ja kui kaua dtestillatsioon
kestis.
Mittekondenseeruvat osa kam
pooli lagunemisproduktidest —
gaase — võime juhtida destilleerimisnõu küttekoldesse või välja va
basse õhku. Äädikahapet sisaldava
vee destillatsiooni lõppedes kogu
me kokku kõik vaiguõli fraktsioo
nid ja tarvitam e vankrimäärde
valmistamiseks.
Destillatsiooni
jääki — pigi — võib tarvitada
kingsepapigina. Destilleerimistemperatuuri tõstetakse kuni 340o C.,
— selle tem peratuuri juures lähe
vad viimased õliosad destilleerimisnõust jahutajasse. Keskmine saak
1 0 0 kg. kampooli destilleerimisel
on 73 kg. vaiguõlisid, 12 kg. pigi ja
16 kg. äädikahapuvett ja gaase.
Destillatsiooni sääde pole kuigi
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keeruline, kuid ainult omatarvitu- ja mineraalõlist valmistatud se
seks vaiguõli valmistamiseks siiski gust. Tavoti valmistamiseks võib
mitte tasuv. Iseasi, on, kui tahe segada 1 0 0 kg. mootorõli ja 2 0 kg.
takse valmistada vankrim ääret oleiinhapet. Oleinhape on kolla
müügi jaoks. Omatarvituseks võib kas õli, mida saadakse päämiselt
vaiguõli osta rohukauplustest. Sa loomarasvast. Teda on müügil romuti saab teda ka arvatavasti hil hukauplustes. Olennhape ja moo
juti tartus avatud kampooli ja ter- torõli segatakse katlas ja soojen
datakse 800 c. juures. Segule lisa
pentiini vabrikust.
Teiseks tooraineks vankrimäär- takse lubjapiima, mille valmista
de valmistamisel on kustutatud miseks segatakse 2,5 kg. värskelt
lubi. Värske põletatud lubi aseta põletatud lupja 12,5 kg. veega. See
takse puukasti ja kallatakse prits- lubjapiim lastakse sõelast läbi nõr
kannust veega üle. 1 0 0 kg. lubjale guda ja valatakse väikeste hulka
võetakse 50 kg. vett, kusjuures see dena pritskannuga kuni 80o C.
veehulk ei lisata lubjale mitte ühe soojendatud oleiinhappe ja moo
korraga, vaid mitmes järgus. Sar torõli segule juure. Kogu lubjapii
naselt kustutatud lubi sõelutakse ma juurelisamise ajal segatakse
enne tarvitam ist läbi peensõela. segu katlas hoolega, pannes tähele,
Kolmandaks tooraineks on mingi et teda katla põhja ei settiks.
Temperatuuri katlas tõstetakse
sugune mineraalõli, millena edu
kalt võime kasutada tarvituskõlb- kuni 1 0 0 0 C. Selle järele, kui suu
m atut mootorõli.
rem osa lubjapiima juba katlasse
Vankrimäärde valmistamine sün lisatud on, läheb segu katlas veni
nib järgmiselt: 1 0 kg. vaiguõli se vamaks ja paksemaks. Võetakse
gatakse 50 kg. mootorõliga ja soo katlast proov ja jahutatakse ühte
jendatakse segu 500 c. juures nii aegu segades, kuni proov tardub.
,kaua, kuni kõik hästi segunenud Kui võetud proov pääle jahtum ist
on. Siis lisatakse segule sõelutud, juba küllalt paks ja sitke on, siis
hästi peent kustutatud lupja 1 0 — rohkem lubjapiima katlasse ei li
15 kg. ja segatakse hoolega läbi. sata ja paaritunnilise soojendamise
Kasulik on enne suurte hulkade ning segamise järgi tõstetakse
segamist väikse eelprooviga selgu mass katlast välja ning lastakse
sele jõuda, kui sitke vankrimäärde jahtuda. Pole aga proovi konsissaaksime ülaltoodud ainete hulka tents rahuldav — jahtunud proov
de segamisest ja alles selle järgi on liiga vedel — siis jatkatakse
valmistamisele asuda. Määrde sit lubjapiima lisamist seni, kuni
kust võib reguleerida juurelisatava uuesti võetud proov annab rahul
mootorõli ja lubja hulkadega. Saa dava tagajärje.
On tarvitatav lubi hää ja värs
dav määre peab olema võisitkusega ega tohi kleepiv olla. Ülal ke, kulub teda ülemise oleiinhappe
toodud retsepti järgi saame val hulgale 2 ,0 — 2,2 kg., on aga lubi
mistada väga hääd vankrim ääret vana, kulub teda, nagu ülalpool
võetud, 2,5 kg. ja mõnikord ka
võrdlemisi odava hinnaga.
vähe rohkem.
Tavoti valmistaimiise»t.
Igal juhtumil peab soojendama
Tarvitatud mootorõli võib ka ja segama segu katlas nii kaua,
sutada ka konsistentse masina- kuni enam lubjaosakesi silmaga
rasva — tavoti valmistamiseks. näha pole ja segu katlas täiesti
Tavott koosneb oleiinhapulubjast ühetaoline on. Võeti aga lupja ek
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sikombel veidi rohkem kui tarvis, vott on õieti oleiinhapulubja, s. o.
siis tuleb natuke oleiinhapet segule lubjaseebi emulsioon mineraalõlis.
lisada ja edasi soojendada, kuni
Ülaltähendatud viisidel saame
lubjaosakesed Kadunud on.
kasuhkult tarvitada pruugitud ja
Mida värskem ja rasvasem hibi, tarvitam iskõlbm atut mootorõli,
seda vähem kulub teda segu jaoks millele harilikult kasutam ist ei
ja seda parema tavoti saab. Ta- leita.
T e llis k iv id .^

v a lM n is f€ ä m in c
J. iKinsimägi.

See kokkuvõtlik kirjutus on
mõeldud vastuseks asjast huvita
tutele, kes pöördunud sellekohaste
küsimustega toimetuse poole.
Kes kavatseb hakata valmista
ma savist põletatud telliskive, peab
jõudma enne sielgusele, kas on kohapääl küllalt kõlblist savi, kas ja
mis hinnaga saab tarvilist küttem aterjali telliskivide põletamiseks,
millisel määral ümbruskond suudab
osta kive või millised väljaveo või
malused ja tingimused olemas ning
kalliks võivad omale kivid maksma

tan väikesel viisil ilma kalliste säädeteta telliskivide valmistamist,
kuna see huvitab laiemaid hulki
m aakasutajaid.
Savi puhtus.
Kõigepäält tehakse kindlaks
maapinna puurimisega savi hulk
ja omadused. Seda toimetatakse
2 meetri sügavuselt ümmarguste
terasest käsipuuride abil. Saadud
proove sõrmede vahel muljudes on
näha, kas savi on lahja või rasva
ne, s. o. kas ta sisaldab liiga palju
liiva ja pudeneb sõtkudes või sisal
dab vähe hiva ja on sitke ning
plastiline, kui temal© vett lisame,
ning laseb end hästi vormida. Sel
le järele proovitakse savi puhtust,
eriti, kas ta ei sisalda lubjakivikesi. Savis leiduvad kivikesed pan
nakse veega lahjendatud soolahappesse. Kui tekib sisin ja kivikesed
aegamööda lahustuvad, koosnevad
nad lubjast. Niisuguste lubja kivi
kestega segatud savist ei saa häid
telliskive, sest nad lagunevad niis
kusega kokku puutudes lubjakivikeste kustumise tõttu.
Joon. 3.
Kõlbulisest savist tehakse katse
S avisegaja p ealtvaade.
1, 2, 3 — se g a m a ta savi jao k s, 4 — se g a 
kivid.
Käsitsi kavatsetud tööstuse
tu d savi.
jaoks tehakse katsekivid käsitsi,
masinatööstuse jaoks masinatega.
minna. Kui nende küsimuste selgi Katsekivid kuivatatakse osalt väl
tamine näitab, et töö end võib ta  jas, osalt kinnises ruumis, mille
suda, võib hakata tööle. Siin käsi juures ühtlasi jälitakse nende kok

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES
13
kutõmbumist. Kaotavad nad kui valmistatud puutorust, mis seest
vades enam kui i/ie oma pikkusest, kaheksakandiline. Toru tehakse
on savi liiga rasvane; on kokku umbes 5 jalga kõrge maasse löö
tõmbumine palju vähem, on savi dud postide külge püsti. Selle kes
lahja. Esimesel juhtumil lahjen- kele kinnitatakse pöörlev võll, mil-

Joon. 4.
S av iseg aja lõige.

datakse savi lubjavaba liivaga või
lahja saviga, teisel juhtumil hsatakse rasvasemat savi või pestakse
osa liiva välja.
Tellisikii\i löövi asupaiga valimi
sel tuleb veel pidada silmas, et pää
le savi oleks lä,hedal küllaldaselt
vett ja juurepääsu teid, mille kau
du saaks tuua juure kütteaineid ja
valmis kaupa välja vedada.
Savi e tte v alm is ta m in e
ümbertöötamiseks seisab selles, et
tarviline hulk savi veetakse sügisel
välja ja laotakse pikkadesse rõu
kudesse, kui vaja, liiva hulka sega
des. Läbikülmumine muudab savi
kergemini segatavaks ja sitke
maks.
Ümbertöötamine algab sõtkumisega. Sõtkutakse inimesjõul palja
jalu tallates 15 sm paksus niisuta
tud savikihis. Jalgadega sõtkudes
saab korjata välja savist kõik ki
vid ja juured, kuna jalg kohe tun
neb, kui mõni sarnane ese alla
jääb. Mõnelpool lastakse hobustel
savi sõtkuda, kuid kõige hõlpsam
on seda teha savisega jaga, mida
aetakse ümber hobusejõul. Savise
gaja koosneb tugevatest laudadest

lel küljes vindikujuliselt kinnitatud
laiad raudnoad. Võlli ülemise otsa
külge kinnitatakse tüsel (veopuu),
mille abil hobune võlli ümber veab.
Osalt ehitatakse savisegaja maas
se kaevatud auku, mülel laudpõ
rand. See jagatakse vahedega nel
ja ossa. Kolm vahet on segamata
savi tarvis, kuna neljandasse tuleb

Joon. 5.
S avisegaja võlli alus.

segajast all otsas oleva avause
kaudu segatud; savi. Savi visatakse
labidaga ülalt otsast segajasse.
Alumisel avausel on ees siiber, mil
le abil reguleeritakse avause suu
rust. Suurtel tehastel on metallist
segajad, mida aetakse ümber aurujõul. Puust savisegaja on lihtne
valmistada, millega tuleb toime iga
puusepp ja küla sepp (vaata joo
nis) .
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T e l l i s k i v i d e v o r m i m i - miseks postidele ehitatud katusen e sünnib käsitsi ja masinate abil. aluseid, kus mitu rida laudriiuleid
Vähemates tööstustes tarvitatakse ja käike. Riiulite laius tehakse
käsitsi vormimist. Selleks on puust võrdne kivi pikkusele.
või rauast vormid, mis täidetakse
Kividie põietaimiine..
segatud saviga ja silutakse päält.
E t ära hoida savi kleepumist vor
On telHskivid juba küllalt kui
mi külge, kastetakse vorm vette vad, mis näha nende heledast väli
või puistatakse üle peene liivaga. musest, peab neid põletama, et an
Liivaga töötavatel vormidel on da neile tarvilist kõvadust ja vas
põhjad all. Täidetud vorm keera tupidavust ning kandevõimet. Põ
takse kummuli liivaga kaetud ta  letam ist toimetatakse sellekohas
sasele maapinnale ja vormitud tes ahjudes. Ahjud ehitatakse al
toores kivi vajub välja. Siis ripu guses põletamata telHskividest ja
tatakse sellele veel peent liiva iga hiljem, kui juba on kohal põleta
le küljele kaitseks lõhenemise vas tud kive, tehakse ahjule väline
tu ja jäetakse tahenema. Mõne vooder ja küttekäigud põletatud
päeva pärast laotakse kivid laud- telliskividest, kus juures ära ta r
alusele serviti, vahedega serviti vitatakse kõik katkised ja rikutud
8 —9 kihis üksteise pääle ja kae
telliskivid.
takse õlgedega või laudadega kait
Telliskivide põletamise ahi ehi
seks vihma vastu. Veega kive silu tatakse osalt allapoole maapinda,
des kasutatakse ilma põhjata vor nii et küttekaanalid ja neid katvad
me. Vorm kastetakse vette, aseta- võlvid on allpool maapinda ja võl
vide ülemine pind, s. o. ahju põ
rand, on maapinnaga ühel kõrgu
sel, mis hõlbustab kivide ahju- ja
väljakärutam ist. Samuti on kaits
tud sügavamal asetsevad küttekaanalite suud tuulte eest. Ahi, mis
tehakse neljakandiline, koosneb
õieti ainult neljast välisseinast.
Otsaseintesse tehakse ukseaugud
ahju täitmiseks ja tühjendam i
seks. Külgseina ühele või mõle
male poolele, nagu ahju suurus,
tehakse küttekaanahte suud —
Joon. 6.
70 sm laiad. Kaanahte vaheseinad,
T elliskivi vorm k ä sitsi vorm im iseks.
millele toetuvad kaanalite võlvid,
valmistatakse 2 kivi paksused, s. o.
takse lauale, täidetakse saviga, si 54 sm. Neid on soovitav teha kohe
lutakse ja keeratakse serviti ning põletatud telliskivist. Vaheseinte
tõstetakse lauale, kuhu kivi vor kõrguseks võetakse 8 telliskivi
mist kuivama lastakse vajuda. Kui kihti. Sel puhul tuleb võlvi kõrgus
kivid mõni päev tahenenud, lao ja paksus 6 kihti, nii et m aast kuni
takse nad vahedega hunnikusse ahju põrandale on müüri kõrgus
14 telliskivi kihti. Küttekaanahte
kuivama.
Väljas kuivatamine on seotud võlvid tehakse 1 telliskivi paksu
osa kivide rikkiminekuga. Meie il sed ja sama pikad, s. o. 27 sm, ning
mastikus peab tarvitam a kuivata 9 sm laiuste vahedega, mille kaudu
14
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tuli ja kuumus pääsevad telliskivi lubjapaasi, võib laduda küttekaade juure. Ahju laius võetakse selle nalite võlvid paest, mis põleb lub
järele, missuguse kütteainega köe jaks. Puudega küttes tuleb arvata
takse. Turbaga küttes ei või olla iga 1 0 0 0 kivi põletamiseks V2 kantküttekaanal pikem kui 3,75 m,
puudega küttes võib see olla 4,30
m. Selle järele tehakse ahju laius.
Kui ahju köetakse mõlemalt kül
jelt, võib abi olla poole laiem ja
pikuti ahju tehakse kaanalite otste
vahele vahemüür. Ahju kõrgus
põrandalt võetakse kuni 5 m, pik
kus aga selle järele, kui palju kive
soovitakse korraga põletada. Meil
tarvitusel olevates mõõtudes kive
mahub ühele ruutsüllale ahjupõrandale serviti 150 tükki. Turbaga
küttes võib laduda 18 serviti kihti
üksteisele, puudega küttes 25, sel
lega võta siis vastu üks ruutsüld
põarandat 2700 või 3750 telliskivi.
Selle järele saab arvata välja ahju
põranda pinna, kui kindlaks mää
Jo o n . 8.
ratud, kui palju kive soovitakse
K ü tte k aan al (vaade ja lõige).
põletada ühe ahjutäiega. Suve
jooksul võib põletada kuni 5 ahjusülda. Puuküttele ei ole vaja teha
täit.
Ahjule ehitatakse postide na kaanalitesse reste, kuna turbakütjale vihma kaitseks katus. Katuse tel restid möödapääsematud on.
Joonisel 7 on toodud telliskivide
põletamise ahju kõige ühes katu
sega.
Külm ahi täidetakse kuivanud
kividega serviti, nii et neile jäävad
väikesed vahed, ja kaetakse päält
kahe kihi lapiti kividega, jättes
augud suitsu väljapääsemiseks ja
tõmbe reguleerimiseks. Siis haka
takse kütm a; alguses aeglaselt,
siis ikka kuumust juure andes ning
Joon. 7.
lõpul jälle ühtlase vähema tulega,
T elliskivi põleLctmise ahi.
et hoida alal saavutatud kuumuskraadi. Alguses on kütmise ots
harjale tehakse avaused suitsu tarve sundida vett kividest ära auväljapääsuks. Külgseinte ette küt- rama. See kütm isjärk kestab 4—5
teavauste kohale tehakse madala päeva. Selle järele algab keemiline
mad katused. Ahju nurkadele ehi protsess, mis nõuab suurem at kuu
tatakse tugiseinad, mis hoiavad must. Põletamise kestvus oleneb
ahjukülgi väljavajumise eest. Kui savi omadustest ja võib kesta 8
telliskiviahju lähedalt on saada päevast kuni kahe nädalani. Pääle

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES
16
kütm ist lastakse ahi aegamööda on mitmesuguseid süsteeme, suure
jahtuda ja tühjendatakse ta. Nii matele tööstustele. Viimastest lei
sugused ahjud amiavad umbes dub vähem huvitavaid.
50% punaseid, parajasti põlenud
Kuna tööhind on enam-vähem
kive, 25% kollakaspunaseid vähe- igalpool ühesugune, siis omahinna
põlenuid ja 25% ülepõlenuid, mis m äärajateks on kütteainete hind
osalt klaasistunud. Kirjeldatud ahi ja kauba veokulud tarvitamiskooli lihtsaima ehitusega. Pääle selle hale.

Kodumäel iefanifea edusamm

jc o t t a m b ip ä iä d c v a lm is f a t n is c
a la l
Ins. A. Krik.

O.-ü. Pikkeri vabrikus Vasalem
mas valm istatakse praegu eesti pa
tendi alusel uuesüsteemilisi jootlambipäid (põletisi), mis omadus
telt ületavad praegu tarvitusel ole
vaid jootlambipäid. Praegu tarvi-

Joon. 9.
Jo o n ise l on too d u d ü lesv õ te R oo tsi jo o tlam b ip ää osadest. O n n ä h a so ojendusspira a l ü h e s d ü ü sire g u la a to rig a , õ h u ju u rev o oluavausega v a ru sta tu d p lek ist leegi
ju h tto ru n in g p le k ist tu u le k a itsja .

tusel alevatel jootlambipäädel on
mitmeid puudusi, mis on kõrvalda
tud uue konstruktsiooni juures.
Puudustest, mis tulevad ette
praegu tarvitusel olevatel konst-

ruktsioonidel, võiks märkida järg 
mist.
Praegustel jootlampidel tuleb
nende käimalaskmiseks, s. o. tööseisukorda viimiseks, kuumendada
soojenduskehana tarvitatavat spi-

Joon. 10.
Jo o n isel on ülesvõte u u e tü ü b ilise st E esti
jo o tla m b ip ä ä osadest. Sellel jo o tlam b ip ä äl on n ä h a koonusetaoline so ojenduskeha, m is ü h tla si ka leegi ju h tto ru k s on.
S oojen d u sk eh a on ü h en d u ses p etro leu m i
ju u rev o o lu ja p .-g a asi to ru d eg a , sam uti
on n ä h a d ü ü s ja d ü ü sire g u la a to r. J o o t
lam b ip ää tag u m ise osale p ä älea se tata v
p le k ist -koonus on v a ru sta tu d au k u d eg a,
m illede läbi d ü ü sist väljavoolav p etro o lg a as saab ta rv ilise l m ää ral p õlem iseks
v a ja lik k u õhku.
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raaltoru, milles petrool läbi voola ja lihtsustatud konstruktsiooniga.
tes gaasistub. Selle soojendusspi- Neis sünnib eelsoojendamine mitte
raali kuumendamiseks on nähtud spiraaltorus, vaid erilise ehitusvii
ette piiritus, kuid harilikult tarvi siga ribidega varustatud soojentavad lambiga töötajad selleks duskehaga. Selle soojenduskeha
mitte piiritust, vaid muid kätte välispind on sile, milletõttu saab
saadavaid aineid, näit. petrooli. teda kergesti puhastada. Selletõt
Petrooli põledes kattub spiraaltoru tu võib tarvitada jootlambi eelsootahmaga, ja kuna spiraaltoru lam- jendamiseks takistuseta kõiki, ve
bipää konstruktsiooni tõttu ras delaid põletisaineid, ilma et pruu
kesti ligipääsetav on (puhastami giks karta lambi käikulaskmise aja
seks tuleb kaitseplekk lahti võtta pikenemist.
jne.), on toru alati tahmane, mille
Samuti ei tule ette selle lambi
pärast läheb spiraali kuumendami käikulaskmisel petrooli väljapritseks palju rohkem aega, kui siis, simist ega lambi turtsum ist, sest
kui spiraal oleks olnud puhas. Sel lambi soojenduskehas kondenseeletõttu võtab lambi käimalask (põ ruv petrool voolab tagasi petrooli
lema süütamine) rohkesti aega, baaki. Torud, kus võiks tekkida
mis tööstustes tühkas on ja mõnel petrooli koksistumisel pikemal ajal
juhtumil (kuumpää-mootorite soo töötamisel ummistus, on sirged ja
jendamine käimalaskmiseks paati otstest kruvidega varustatud, mil
del, kui mootor mõne rikke tõttu letõttu neid on võimalik igal ajal
seisma jäänud ja jahtunud ning läbi puhastada. Suurimaks pare
merel torm valitseb) koguni eba museks on uuel jootlambil aga, et
soovitav on.
ta suurepinnahse eelsoojendaja
Teiseks puuduseks on, et lambi abil petroolgaasi sarnaselt üle kuukustutamisel kondenseerub spi- mendab, eti saadud leek punast
raaltorus petrooli, mis järgmisel vaske sulatab, s. t. üle lOOOo tuli
lambi käimalaskel torust pritsme- ne on. Leek on ühetasane, koonutena välja lendab ja lambi turtsu- setaoline ja sinakas-roosa. Kuna
mist põhjustab. Kolmandaks puu jootlambid igalpool väga laialdast
duseks võib lugeda, et ajajooksul tarvitust leiavad, on uus otstarbe
spiraaltoru ummistub petroolis lei kohasem konstruktsioon sel alal
duvate koksistuvate ainete tõttu. tarvitajaskonnale teretulnud. Uus
Lambi leek muutub selle taga ja õnnestunud konstruktsioon näi
järjel väikeseks ja nõrgaks, samu tab ka, et meie tehnika suudab
ti langeb leegi kuumus. Sarnase sammu pidada ja mõnel alal isegi
lambiga ei saa teha tööd. Kuna ületada sarnase kõrge tehnikaga
spiraaltoru raske on puhastada, maad, nagu Rootsi, kes seni oli
tuleb ta harilikult uue vastu va jootlambipääde valmistamise alal
hetada, mis kahiks läheb. — Pää- väljaspool konkurentsi. Järgmises
miseks puuduseks praegustel joot- ajakirja numbris loodan tuua lä
lampidel on aga, et nende lampi hemaid tehnihsi andmeid ja kat
dega ei saavuta kõrgemaid tem sete tulemuste kokkuvõtteid uute
peratuure, mis tarviline mõneks jootlambipõletiste kohta. Nagu
tööks, näit. vasejootmiseks.
kuulda, ilmuvad need lambipääd
Uutel jootlampidel on kõik need lähemal ajal müügile.
puudused kõrvaldatud omapärase
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EdL Römmeir — NMKÜ autokooli lektor.

Viimaste aastatega on akkumulaatorite arv tunduvalt tõusnud,
tänu raadio ja auto levikule. E t
akkumulaatori töö tänapäeva auto
juures! on väga vastutusrikas, on
nii mõnigi autojuht enda nahal
tunda saanud, kui kõigile väntanjistele ja muudele kavalustele
vaatam ata mootor tummaks jääb.
Paljudki raadioamatöörid on pida
nud kurvastusega pöörama tumma
vastuvõtja nuppe, kuni jõudnud
veendumusele, et patarei on tühi.
Eriti maal, kaugel elektrijaam a
dest ja töökodadest, on laadimise
võimalused piiratud ning seotud
suurema ajakuluga kui linnades,
kus kõik on käe-jala järele. See
pärast peab kandma maa autojuht
ja raadioamatöör oma akkumulaa
tori eest erilist hoolt, et hoida teda
parimas töökorras ja tõsta tema
eluiga maksimumini.
Juba 1931. a. detsembrikuu
„Tehnika Põllumajanduse’“ numb
ris ilmus pikem kirjeldus akkumu
laatori tööpõhimõttest, laadimisest
ja korrashoiust, m ispärast pole
mõtet peatuda akkumulaatori kir
jelduse ja tööviisi juures. Käesole
va kirjutuse ülesanne on rõhutada
neid vigu, mida teevad harilikult
akkumulaatorite omanikud, ja sel
gitada nende vigade tagajärjel
tekkivaid rikkeid.
Kauaaegsed kogemused on näi
danud, et isegi paljudes akkumu
laatorite laadimise jaamades ja
töökodades ei tunta algelisemaidki
korrashoiu eeskirju, rääkim ata ha
rilikust raadioamatöörist või auto
omanikust, päälegi kui puudub
asjatundlik nõuandja.
Paljud autoomanikud põrutavad

uhkusega endale vastu rinda tõen
dades, et nende käes on akkumulaator pidanud vastu terve aasta,
kuid omas lihtsameelsuses ja tead
matuses ei tea nad aimatagi, et
sama akkumulaator oleks võinud
pidada vastu paremal ja asjatund
likumal hoolel ja käsitamisel 3 — 4
aastat.
Vaatame lähemalt, millised on
põhjused, mis lühendavad akku
mulaatori vastupidavust ja missu
guseid vigu harilikult tehakse ak
kumulaatori käsitamisel.
Esimeses järjekorras on muidu
gi akkumulaatori liigne tühjenda
mine. Vaesest akkum ulaatorist pigistatakse välja viimne energiaraas, kuni akkumulaator on tühi
kui „vaarao lehm enne seitsme lehmai alla neelamist“. Päälegi jääb
mõnikord akkumulaator sellises
seisukorras pikemaks ajaks seis
ma, mis on talle kindlaks surmaks.
Teine väga sagedane viga, on, et
akkumulaatoris ei hoita elektro
lüüdi tasapinda küllalt kõrgel, vaid
jäetakse plaadid kuivale. Kui siis
tõstetakse elektrolüüdi tasapinda
vabriku eeskirjades etetenähtud
kõrguseni, s. o. 10—15 mm. üle
plaatide ülemise serva, siis vala
takse purkidesse destilleeritud vee
asemel apteegist toodud elektrolüüti (hapet) erikaaluga 1,24. Tä
hendatud viga ei tee üksi akkumu
laatori omanikud, kellelt ei või
nõuda põhjalikke teadmisi akku
mulaatori üle, vaid isegi paljude
laadimisjaamade ja töökodade
meistrid.
Kui leitakse, et elektrolüüt on
läinud lahjaks ja akkum ulaator ei
taha hästi töötada, milline nähe on

Seebivalmistamise
käsiraamat
Kodu- ja teiste tarbeseepide valmistamise
teaduslikud ja praktilised alused, kohandatud eriti
väike- ja kodutööstusele

ARTUR KRIK
INS. KEEMIK

M A SIN ATA R VITA JATE Ü H IN G U TE LIIDU KIRJASTUS
TALLIN N AS

1934

EESSÕNA.
Seep on inimkonnale esimese järgu tarbeaineks, ilma milleta läbi
saamine pole mõeldav, Seebivalmistamise oskus on väga vana, kuid ta
areneb ja täieneb veel praegugi. Meil Eestis on selle ala populariseeri
miseks väga vähe tehtud.
Väga' paljud tunnevad huvi seebivalmistamise ala vastu, kuid
võimalused sellega tutvumiseks on olnud siiani vastava kirjanduse puu
dumisel väga piiratud. Käesoleva kirjutuse eesmärgiks on kõrvaldada
osaltki seda puudust meie tehnilisest kirjandusest. Püüdsin anda selles
kirjutuses ülevaatlikku pilti seebivalmistamise põhimõtetest ja tarvi
tatavam ate seebiliikide valmistamisest, pidades silmas eriti kodu- ja
väiketööstuse nõudeid ja võimalusi sel alal.
E t valmistada hääd ja ühtlasi võimalikult odavat seepi, selleks pea
vad olema seebivalmistajal igakülgsed teadmised omal alal. Mõne
üksiku valmistamiseeskirja päheõppimine siin ei aita. Üksiku omanda
tud retsepti järgi võib küll mõnikord hääd seepi saada, kuid niipea kui
tarvitatavatel toorainetel on teistsugused omadused, või valmistamise
eeskirjadest küllalt hoolsasti kinni ei peeta, võib järgneda ebaõnnestu
mine. Sarnasel puhul on teadm isteta seebivalmistaja raskustes. Ta
kobab nagu pimeduses, raiskab m aterjali ja aega ega suuda end siiski
avitada. On aga seebivalmistaja tuttav kõigi tarvitatavate toorainete
omadustega ja keemiliste protsessidega, mis seebivalmistamisel toimu
vad, siis ei jää ta kunagi hätta. Ta oskab siis juhtuva takistuse põhju
seid leida ning kõrvaldada. Samuti oskab ta koostada ise käepärast ole
vatest toorainetest häid seebiretsepte ning nende järgi hääd seepi val
mistada.
A u to r.

Seebivalmistamise teaduslikud alused.

Sisisejuhaituls.
Seebivalmistaja peab tundma seebitööstuses tarvitatavate toor
ainete omadusi ja seebivalmistamisel toimuvaid keemilisi muudatusi
nende toorainetega.
Iga aine on iseloomustatud teatud kindlate füüsiliste ja keemiliste
omadustega. Tähtsam ate aine füüsiliste omaduste hulka kuuluvad:
aine värv, kõvadus, lõhn, maitse, erikaal, keemistäpp, sulamis- ja hangumistäpid, lahustuvus vees ja teistes lahustajates jne. Aine keemili
sed omadused selgitavad meile aine sisemist ehitust, eeldeid uute ainete
tekkimiseks ja ainete lagunemiseks. Harilikult esinevad seepides mitme
suguste rasvade, õlide ja vaikude keemilised ühendid lehelistega. Nende
toorainete omadustega tuleb meil tutvuda esimeses järjekorras. Pääle
nim etatud päätoorainete on tarvis tutvuda veel rea abitoorainetega,
millest tähtsam ad on: vesi, sool, sooda, potas, vesiklaas ja palju teisi
aineid.
Tarviliste füüsiliste ja keemilisite põhimõtete selgitus.
Kuna kõik selle kirjutuse lugejad võib olla ei oma vastavaid ta r
vilisi eelteadmisi füüsika ja keemia alalt, siis loodan siinkohal teha aru
saadavamaks lühikese selgitava kirjelduse abil järgnevat ainestikku.
Aine omaduste m äärajateks on füüsilised konstandid (kindlad arvud)
ja aine keemilised omadused. Tähtsam ate aine füüsiliste konstantide
hulka kuuluvad arvud, mis määravad aine erikaalu, keemis-, sulamisja hangumistäpi, aine lahustuvuse teatud lahustajates, nagu vees, pii
rituses jne. Pääle selle on tähtis aine reaktsioon, s. o. kindlaksm äära
mine, kas aine on happeliste, leheliste või neutraalsete (kesksete) oma
dustega.
Aine e r i k a a l u m äärav arv näitab, kui palju selle aine mahuüksus on raskem või kergem vee mahuüksusest. Võrdlevaks mahuüksuseks on üks kantsentimeeter. Üks kantsentim eeter (1 sms) vett
kaalub 1 gramm +4o C juures. Proovita va aine ühe kantsentimeetri
kaal ongi selle aine erikaal.
Vee erikaal on 1. Kui ühe aine kantsentimeetri kaal võrdub ühele,
siis on see aine veega üheraskune, s. o. selle aine erikaal on 1. Kui aine
erikaal on vähem kui 1, siis on see aine veest kergem. Näiteks rasvade
erikaalud on 0,85—0,95, s. o. vähem kui 1 — rasvad on veest kerge
mad ja ujuvad viimase pinnal. Seebikivi erikaal on 2,13 — s, t,, et seebi
kivi on 2,13 korda veest raskem. Seebivalmistamisel tarvitatakse seebi
kivi vesilahu kujul.

E t teha kindlaks, kui palju antud lahu sisaldab seebikivi, selleks
tuleb m äärata kindlaks lahu erikaal. On lahu erikaal teada, siis leitakse
vastavast tabelist arv, mis näitab, mitu protsenti seebikivi antud lahu
sisaldab. Vedelikkude erikaalu määramiseks tarvitatakse areomeetrit.
Areomeeter kujutab enesest jaotustega varustatud kinnist; klaastoru,
millel ühes otsas kuulisarnane haavlitega täidetud muna. Areomeetrit
proovitavasse vedelikku asetadieisi vajub ta sellesse teatava sügavuseni.
Lugedes areomeetri klaastorult vedeliku pinna kohal oleva jaotuse, on
meil käes arv, mis näitab vedelikul erikaalu. Areomeetrite^ jaotusi on
kahesuguseid: ühed näitavad otsekohe erikaalu arvu, teised vedeliku
kangust Baumee (Bomee) lühendatult Be kraadides.
Tarvitatavaim on Baumee areomeeter. Näiteks kui areomeeter on
seebikivi lahus 2 0 o Be jaotuseni, siis vastavast tabelist leiame, et see
seebikivilahu sisaldabb 14,08% seebikivi, s. o. 100 gr. seebikivi lahu
sisaldab 14,08 gr. seebikivi. Puhtas vees näitab Baumee areomeeter
00 Be. Kui üks aine lahustub mõnes vedelikus (lahustajas), siis saame,
selle aine lahu.
Lahustunud aine on jagunenud vedelikus nõnda peenelt ja ühetao
liselt, et teda ei silmaga ega mikroskoobiga vedelikus ei näe. Kui aga
lahustame vees liimi, siisr saame teistsuguse iseloomuga lahu, nimelt
kolloidaalse lahu. Seebid annavad ka kolloidaalsete omadustega lahuisid.
Kui meie harilikku lahu välja aurutame, s. o. osa lahustajat auru näol
lahust eemaldame, siis lahu teatava kanguse juures osa lahustatut
ainest muutub lahustam atuks ja langeb vedeliku põhja. Lahu jahtumisel langeb osa ainet veelgi lahust välja, kuid järgijäänud vedelik on
ikka samade omadustega, mis esialgne, s. t. lahustunud aine on jaota
tud temas ühetaoliselt ja pole silmaga nähtav. Kui aga aurutam e kolloidaalset lahu teatava piirini, siis jahtudes sarnane lahu tardub teatava
sitkusega ühetaoliseks massiks.
K e e m i s t ä p i k s nimetatakse seda. madalaimat tem pertuuri
Celsiuse kraadides, mille juures teatud vedelik enam vedelikuna püsida
ei saa, vaid auruks, s. o. gaasisarnaseks muutub. Vee keemistäpp on
1 0 0 0 C, — see tähendab, et vesi l O O o C-ni soojendatult muutub auruks.
Kui vesi sisaldab lahustunult mõnda kindlat ainet, siis harilikult selle
lahu keemistäpp on kõrgem kui l O O o C. ja seda kõrgem, mida rohkem
ainet on lahustunud temas.
Temperatuuri Celsiuse kraadides, mille juures teatud aine sulab,
s. o. kindlast olekust vedelasse kandub, nimetatakse selle aine s u 1 a mistäpiks.
H a n g u m i s t ä p p on tem peratuur, mille juures aine muutub
vedelast olekust kindlaks aineks.
Kõiki aineid, millega meie puutume kokku seebivalmistamisel, võib
jaotada kahte gruppi: a n o r g a a n i l i s e d ja o r g a a n i l i s e d
a i n e d . Anorgaamlistie ainete hulka kuuluvad sarnased nagu: seebi
kivi, sooda, potas, vesiklaas, keedusool j. t.
Anorgaanilised ained koosnevad keemiliselt metallide ja m itte
metallide ühendustest. Siinkohal tähtsate anorgaaniliste ainete koos
seisu kuuluvatest metallidest on tähtsam ad: natrium, kalium ja kalt

sium. Mittemetallidest on tähtsam ad koosseisu algained: hapnik, vesi
nik, kloor, — mis vabas olekus on gaasisarnased ained.
S e e b i k i v i näiteks koosneb natriumist, hapnikust ja vesinikust,
k e e d u s o o l natrium ist ja kloorist.
OrgaianMiste ainet© hulka kuuluvad näiteks rasvad, õlid, vaigud,
glütseriin, piiritus, suhkur j. t.
Orgaanilised ained koosnevad päämiselt süsinikust, vesinikust ja
hapnikust. Orgaanilised ained on suurelt osalt põlevad ained ja mõned
neist, näiteks rasvad, põledes eraldavad süsinikku tahm a näol.
Keemiliste omaduste põhjal võib jaotada ained nelja suurde gruppi;
h a p p e d , l e h e l i s e d, s o o l a d ja n e u t r a a l s e d orgaanili
sed ühendid.
Happed' võivad olla oma keemiliselt koosseisult anorgaanilised ja
orgaanilised. Oma füüsikalistelt olekutelt võivad happed olla kindlad
ained, vedelikud või gaasid. Anorgaanilistest häpetest on tähtsam ad
väävel-, salpeeter- ja soolhapped. Orgaanilistest hapetest tuleb meil
puutuda kokku päämiselt rasvahapetega. Happeid iseloomustab nende
,,happehne reaktsioon“. Happe juuresoleku mõnes lahus avastame järg
miselt. Tilgutame katsetavasse lahusse mõni tilk teatud taime, nimelt
lakmuse, ekstrakti. Hapet sisaldades muutub lahu punaseks, andes sel
lega happe reaktsiooni.
Lehelisied on anorgaanilised ained, mis koosnevad mõnest metallist,
hapnikust ja vesinikust.
Tähtsamad lehelised on: s e e b i k i v i ehk natriumleheline ja
k a u s t i l i n e p o t a s ehk kaliumleheline.
Natriumleheline ehk seebikivi on valge, kristalliline mass, mis vees
kergesti lahustub. Natriumlehelise lahu on kibeda, põletava maitsega,
käte vahel tundub ta libedana ja kange lahuna mõjub ihunahale söövalt,
tekitades haavu. Lakmuse ekstrakti seebikivilahule lisades muutub
lahu värv siniseks, andes lehelise reaktsiooni. Harilikult tehakse lehe
lise proovi mitte lakmuse ekstraktiga, vaid fenoolftaleini lahuga. Fenoolftalein on valge kristalliline orgaaniline aine, mis piiritusega vär
vitu lahu annab. Lisades lahule, mis sisaldab lehelist, mõni tilk fenool
ftaleini lahu, muutub lahu punaseks. Fenoolftaleini näol on meil kin
del abinõu kindlaks tegemiseks, kas seebivalmistamisel m itte liiga
palju lehelist pole lisatud. See abinõu võimaldab seebikivi hulga regu
leerimist tarvilistes piirides.
Natriumlehehst — seebikivi — nimetatakse ka kaustiliseks soo
daks. Kaliumleheline — kaliumseebikivi' ehk kaustihne potas on oma
duselt sarnane natriumlehelisega ja annab fenoolftaleini lahuga sa
muti lehelise reaktsioonina punase värvi. Kaltsium- ehk lubjaleheline
on vees vähe lahustuv. Natrium- ja kaliumlehelised on väga hügroskoobilised ained. Lahtiselt õhus seistes imevad lehelised endasse õhus
leiduvat veeauru ja selletõttu lahjenevad, Seebikivikristallid õhus lah
tiselt mõni aeg seistes muutuvad niiskeks ja lõpuks imevad õhust en
dasse nii palju vett, et tekib seebikivilahu. Pääle niiskuse imevad lehe
lised õhust endasse ka söehapet ja ühinedes viimasega muutuvad kee
miliselt teisteks ühenditeks — karbonaatideks. Seebikivi muutub

natriumkarbonaadiks ehk soodaks, kahumleheline — kahumkarbonaadiks ehk potaseks. Soodal ja potasel on lehelisomadused nõrgal kujuL
Kui segada mõnda lehelist teatud vastava osa happega, siis leheline
ja hape neutraliseerivad teineteist, kusjuures kaovad niihästi lehelise
kui happe omadused. Tekib uus aine, mida nimetatakse s o o l a k s .
Näiteks natriumlehehsest ja soolhappest tekib natriumkloriid ehk keedusool. Soolad! võivad tekkida anorgaaniliste ja orgaaniliste hapete
(rasvahapete) ühinemisest lehelisega. Nad on neutraalsed ained, mis
ei anna ei happe ega lehelise reaktsioone. Sooli on mitmesuguse, muu
hulgas ka soolase ja kibeda maitsega. Mitmesugustel sooladel on eri
nevaid füüsilisi ja keemilisi omadusi. Erinevused on vees lahutuvuses^
sulamistäpis, erikaalus j. n. e. Skemaatiliselt võib kujutada soolatekkimist järgm iselt:
hape + leheline = sool + vesi;
soolhape + seebikivi = keedusool + vesi;
väävelhape + seebikivi = glaubersool + vesi;
rasvahape + seebikivi = rasvahapunatrium + vesi.
Hapete, lehehste ja soolade kõrval on veel liik n e u t r a a l s e i d
orgaanilisi aineid, mida ei saa arvata esimese kolme grupi hulka. Nende
neutraalsete omadustega orgaaniliste ainete hulka kuuluvad: rasvad,,
õlid, suhkur j. t.

Rasvade ja õlide omadused ja koosseis»
Seebid valm istatakse põhimassina rasvadest, õlidest ning seebi
kivist. Rasvu ja õlisid saadakse looma- või taimeriigist, kuna lehelist
valmistavad keemiavabrikud.
Rasv või õli, olgu see taime- või loomariigi päritoluga, koosneb
päämiselt rasvahapete ja glütseriini keemilisest ühendusest n. n. rasva
hapete glütserüdidest. Seebi valmistamiseks mõjutakse rasvale või
õlile, s. o. rasvahapete glütseriidile, mõne lehelise lahuga. Mõjudes
rasvale või õlile seebikivilahuga, s. t. natriumlehelise lahuga, ühineb
lehelises olev metall, seebikivilahu tarvitades natrium, rasvas olevate
rasvahapetega, lõhestades rasvast glütseriini ja sünnitades uue keemi
lise ühendi — rasvahapunatrium i. Rasvahapunatrium, mis keemiliselt
soolade gruppi kuulub, ongi seebi põhiane. Seebi tekkimist võib kuju
tada järgmise skeemiga:
Rasv
+
Seebikivi =
Seep
glütseriin
Rasvahappeglütseriid Natriumleheline Rasvahapunatrium
Vaatleme lähemalt rasvade ja õhde omadusi. Rasvad ja õlid on
veest kergemad ained, s. o. nende erikaal on vähem kui 1. Rasvad
vees ei lahustu, küll aga soojas alkoholis, eetris, bensiinis j. t. orgaani
listes lahustajates. Paberile tilgutatult sünnitavad nad läbipaistvaid

rasvaplekke, mis seismisel ega soojendamisel ei kao. Sõrmede vahel
hõõrudes tunduvad rasvad määrdivaina. Nad sulavad kõik alla lOOo C,
Sulas olekus sarnanevad rasvad õlidega ja vastupidi — hangunult
sarnanevad õhd rasvadega. Rasvade ja õlide keemistäpid on kõrged
(üle 3000 c.), lahtiselt õhus seistes nad ei aura. Rasvad ja õlid on neu
traalsed orgaanilised põlevad ained. Harilikus soojuses on rasvad
kõvad või poolpehmed, õhd — vedehkud. Kõvade rasvade hulka kuulu
vad näit. looma- ja lambarasv, poolpehmete hulka — searasv, kookosrasv j.t. Õlide hulka kuuluvad kõik-vedelad taimeõlid, näit. lina-, kanepi-, oliiviõli j. t. Värvilt on rasvad värskelt valged kuni kollakad,
õlid kollakad kuni rohekad.
Rasvadel ja õlidel on igal erinev lõhn, mõnel meeldiv-aromaatiline,
teisel vastik, kuna mõni lõhnata on. Samuti on erinev rasvade ja õlide
maitse.
Õhus lahtiselt seistes sünnib rasvade ja õlidega muudatusi, mis
avalduvad muutunud värvis, maitses ja lõhnas. Õhuhapniku mõjul muütub rasvade värv kollasemaks, lõhn ja maitse halvemateks.
Õhuhapniku mõjul rasv osaliselt laguneb, kusjuures tekivad rasvahapped ja rasv omandab happelise reaktsiooni. Õlid muutuvad õhus
seistes paksuks ja teatavad neist, näit. lina- ja kanepiõli, õhukeste kihti
dena kuivavad täiesti kõvaks massiks.
Keemiliselt koosnevad rasvad ja õlid süsinikust, vesinikust ja hap
nikust. Keskmiselt sisaldavad nad 76—78% süsinikku, 11—13% vesi
nikku ja 9,5—11% hapnikku. Need arvud on igal rasval ja õlil ise
sugused. Isegi ühe ja sama looma rasv võib erineda oma koosseisult,
olenevalt sellest, millisest kehaosast rasv pärit on. See nähe on tingi
tud sellest, et ükski rasv pole ühtlane aine, vaid segu mitmest erineva
koosseisuga keemihsest ühendist. Looma organismis on teatavatel koh
tadel kõvem rasv, teistel kehaosadel aga pehmem, — nii kuidas orga
nism seda vajab. Millest rasva kõvadus või pehmus oleneb, näeme
kohe. Vaatleme näiteks loomarasva. Lahutame sellest mõni osa soo
jas alkoholis. Saame rasvalahu alkoholis. Kui saadud lahu jahtub,
eraldub tem ast nõu põhja valge, pärlm utrisarnase läikega mass. E ral
dame selle massi ülejäänud lahust ja aurutam e lahust alkoholi. Kui
kõik alkohol auranud on, jääb järgi õlisarnane vedelik. Esialgselt saa
dud valget massi võime lahutada veel kaheks erinevaks aineks, millest
kummalgi oma kindel sulamis- ja hangumistäpp. Sellega oleme lahuta
nud loomarasva kolmeks erinevaks aineks. Nagu juba eelpool kord
nimetatud, on rasvad rasvahapete ja glütseriini ühendid. Glütseriin oi]
keemiliselt kolmealuslik alkohol. Sellepärast ühineb üks kõige vähem
ühinemisvõimeline osa glütseriinist kolme vastava osa rasvahappega,
Sarnaseid rasvahappe ühendeid glütseriiniga nimetatakse triglütseriidideks või ka — kuna looduses rasvad neist koosnevad — loomulikku^
deks glütseriidideks. Valge mass, mida eraldasime rasvast, koosneb
kahest ainest: steariinhappeglütseriidist ehk tristeariinist, lühendatult
steariinist, ja palmitiinhappeglütseriidist ehk tripalmitiinist, lühida ni
mega palmitiinist.

Õlitaoline vedelik on oleiinhappeglütseriid ehk trioliin, lühendatult
oleiin. Kokkuvõttes oleme eraldanud loomarasva kolmeks aineks: stea
riiniks, palmitiiniks ja olenniks. S t e a r i i n on puhtal kujul värvita,
pärlmutriläikega helvetesarnase välimusega mass, mis sulab 71,6o C. ja
hangub 70« C. juures. Steariin vees ei lahustu, lahustub soojas alkoho
lis, eetris ja bensiinis. Kõik loomarasvad sisaldavad steariini, iseäranis
palju on ¡seda looma- ja lambarasvades. P a l m i t i i n on samuti pärlam utri läikkega kristallüine masis, mis vees ei lahustu. Lahustub soojas
alkoholis, eetris ja bensiinis. Sulamistäpp talmitiinil on 50,5o C. Palmitiini sisaldavad steariini kõrval loomade rasvad, rohkem aga n. n. peh
med rasvad, näit. sea- ning hobuserasvad', palmiõli j. t.
O
1 e i i n i sisaldavad loomarasvad ja mittekuivavad taimeõlid.
Puhtal kujul on oleiin värvita ja lõhnata õlisarnane vedelik, mis — C.
juures kristalliliseks massiks hangub. Õhus seistes muutub oleün tumekoilaseks, halva lõhnaga ja happelise reaktsiooniga vedelikuks. Pääle
steariini, palmitiini ja oleiiini kuuluvad tähtsam ate loomulikkude glütseriididie hulka veel trilauriin, lühendatult lauriin, ja triritsioleiin,' lü
hend. ritsinoleiin. L a u r i i n i ehk lauriinhappeglütserüdi leidub kookos- ja palmituumõlis. Välimuselt on ta valge, nõelasarnaste kristalli
dega aine, mis sulab 45—46« C ja hangub 23o C juures. Vees ta ei
lahustu, lahustub soojas alkoholis.
R i t ,s i n o 1 e i i n i leidub ritsinuseõlis pääkoosseisuainena. See on
värvita, neutraalne, vees lahustam ata õh. Lahustub alkoholis. Kuna
steariini ja palmitiini sulamistäpid kõrgemad on kui oleiinil, siis järg
neb sellest, et kui rasvas on steariini ja palmitiini ülekaal, siis see rasv
on kõvem, kui aga ülekaal on oleiinil', siis rasv on pehmem. Loomulikud
glütiserüdid on kõik neutraalsed ained, kuna neis leiduvad' rasvahapped
on keemilises ühenduses glütseriiniga. Meie võime aga neid loomulikke
glütserüde keemiliselt lahutada rasvahappeteks ja glütseriiniks. Selleks
mõjume rasvale kange väävelhappega. Rasv laguneb — rasvahapped
eralduvad ja tõusevad vedelas olekus väävelhappe pinnale. Vedeliku jahtumisel hanguvad rasvahapped kõvaks massiks ja võime neid eraldada.
Samuti saame väävelhappe lahust glütseriini. G l ü t s e r i i n on puhtal
kujul neutraalne, siirupisarnase paksusega magus, ilma lõhna ja värvita
vedelik. Glütseriin on hügroskoobiline — tõmbab endasse õhust vett.
Glütseriin ja vesi segunevad iga® proportsioonis. Samuti lahustub glüt
seriin alkoholis. Rasvades ja õlides on teda kuni 9%, keskmiselt 7%.
Kuna rasvas glütseriin on seotud keemiliselt glütseriidina, mis vähe eri
neva keemiüse koosseisuga, ei tunne meie loomuhkult rasvas glütseriini
magusust.
Uurides väävelhappega lõhestatud steariini näeme, et oleme eral
danud steariinist valge, kristalhhseks hangunud aine, millel happe oma
dused. See aine on steariinist eraldunud steariinhape. Palmitiini ja
oleiini väävelhappega lõhestades saame palmitnn- ja oleiinhappe. Kui
mõjume aga väävelhappega otse loomarasvale, saame selletõttu, et loom arasv koosneb steariini, palmitiini ja oleiini segust, kõigi nende kolme
rasvahappe segu. Segus on seega steariin-, palmitiin- ja oleiinhapet.

Sellega oleme tõestanud, et rasv koosneb rasvahapete ja glütseriini kee
milisest ühenditest — rasvahapete glütseriididest. Järgmine skeem sel
gitagu seda:
Loomarasv + väävelhappe = steariinhape + glütseriin + väävelhape
Steariinhappeglütseriid
palmitiinhape
Palmi tiin- ,,
,,
oleiinhape
Oleiin„ „
Pääle nimetatud rasvahapete leidub rasvades ja õlides veel terve
rida mitmesuguseid rasvahappeid, mida nende omaduste põhjal jaota
takse kolme gruppi.
Esimesse gruppi kuuluvad: või-, kaproon-, kaprüül-, kapriin-, lauTÜn-, müristün-, pahnitiin-, stearün-, arahün-, beheen- ja tserotünrasvahapped. Esimesed neli selle grupi rasvahapetest on vedelad, vastiku
lõhnaga ja kergesti lenduvad ained.
Rasvades leidub neid happeid väga vähesel määral ja seebivalmista
misel nad mingit tähtsust ei oma.
Alates lauriinhappega on teised selle grupi happed harilikus sooju
ses kindlad ained, ilma erihse lõhnata ja maitseta. Vees rasvahapped ei
lahustu, lahustavad soojas alkohoüs ja eetris. Alkoholi lahust, selle
jahtudes, eralduvad rasvahapped kristallidena.
Paberile tilgutatult sünnitavad rasvahapped samuti kui rasvad
rasvaplekke, mis on läbipaistvad ja soojendamisel ei kao. Rasvahapped
on nõrga happe omadustega. Kuumutades neid sütivad nad põlema ja
põledes eraldavad tahma. Seebivalmistamisel tähtsust omavad rasvaliapped sellest grupist on: steariin-, palmitiin- ja lauriinhapped.
S t e a r i i n h a p e . Steariinhape puhtal kujul on valge läikega
lehekestekujuliste kristallidega aine. Soojendades teda kuni 69,3« C.
sulab ta läbipaistvaks vedelikuks ja jahtudes tardub kristalliliseks m as
siks. Soojendades steariinhapet kuni 360^ C. hakkab ta keema, selle
juures osaliselt lagunedes.
Steariinhappe erikaal 11« C. juures on 1, s. o. ta on siis veega ühe
raskune. Kõrgemas soojuses on ta veest kergem, kuna paisub rohkem
kui vesi.
Steariinhape on lõhnata ja maitseta, tundub käega katsudes rasva
sena ja jätab paberile rasvapleki. Vees steariinhape ei lahustu. Stea
riinhape, samuti kui kõik teised rasvahapped, ühineb keemiliselt lehelis
tega, sünnitades lehelismetallist ja rasvahappest koosneva soola. Näi
teks võttes leheliseks seebikivi, s. o. natriumlehelise, saame antjid juh
tumil steariinhapunatriumi, milline aine on seebi omadustega. H a r i 
l i k u l t o n s e e bi s ^ m i t t e ü h e r a s v a h a p p e l e h e l i s m e t a l l i sool , v a i d s e g u m i t m e r a s v a h a p p e (näit.
s t e a r i i n - , p a l m i t i i n - , l a u r i i n - j. t. h a p e t e ) l e h e 1 i s m e t a 11 i
sooladest. Seeb ivalm istam ise oskus
s e i s a b k i o s a l t selles, et v a l i d a s ee b i k o o s s e i s u
osadekis t e a t u d o m a d u s t e g a r a s v a h a p e t e lehel i s m e t a l l i s o o l a d e s e g u . Selleks tulebki tutvuda rasvahappe
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ja nende soolade omadustega. Kui teame, missugustest rasvahappe
sooladest kõige parem ate omadustega seepi koostada võime, siis oskame
valida selleks ka vastavaid rasvu. Selleks tutvume edaspidi kõigi ras
vade koosseisude osadega,
Steariinhape ühineb hästi mitmesuguste lehelistega.
Mõjudes steariinhappele seebikivilahuga, s, o, natriumlehelisega,
saame steariinhapunatriumi, Steariinhapunatrium, s, o, steariinseep,
on puhtal kujul kristalliline aine. Kui steariinhapunatriumi keeta vä
hese veega, lahustub ta täieliselt, kuid lahu jahtudes langeb osaliselt
lahust välja, muutes lahu sogaseks ja settides lahu põhja. Külmas vees
steariinhapunatrium ei lahustu täieliselt, vaid moodustab sogase vede
liku, mis loksutamisel vahutab.
Kui sellele vedelikule lisada keedusoola, eraldub lahust steariin
hapunatrium lahu pinnale.
Lisades tulises vees lahustatud steariinhapunatriumile palju külma
vett, laguneb steariinhapunatrium osahselt, kuna osa tem ast muutub
keemiliselt teiseks aineks, nimelt hapu steariinhapunatriumiks. Hapu
steariinhapunatrium on vees lahustam atu ja langeb välja lahust valgete
helvetenä.
Steariinhappele kaliumleheHsega (kaustiline potas) mõjudes, saa
me steariinhapukaliumi, millisel ühendil on kõik omadused, mis steariinhapunatriumil, olles viimasest ainult pehmem, Steariinhappe ja lubjalehelise ühend — steariinhapukaltsium — on vees täiesti lahustamatu.
Steariinhapunatrium, samuti ka teiste rasvahapete natriumi ja kaliumi soolad, muutuvad vesilahus kokku puutudes lubjaühendistega
steariinhapukaltsiumiks ja teisteks rasvahapete ja kaltsiumi sooladeks.
Kuna rasvahapete ja, kaltsiumi ühendid on vees lahustam atud ega
vahuta, siis järgneb sellest, et lupjasisaldavat vett on pesemiseks kahju
lik tarvitada, kuna osa seepi kasutult lahustam atuteks kaltsiumsooladeks muutub.
P a l m i t i i n h a p e , Palmitiinhape on lõhnata ja maitseta valge
läikega kristallihne mass. Vees ta ei lahustu, lahustub soojas alkoho
lis, Sulab 620 c juures, omades selles tem peratuuris erikaalu 0,85,
Palmitiinhappe keemistäpp on 350o C. Lehelistega sünnitab sam a
suguseid sooh nagu steariinhape, Palmitiinhappe soolade lahustuvus
vees ja pürituses on suurem kui steariinhappe sooladel,
Keedusool tõrjub ka palmitiinhappe lehelissoolad vesilahust välja
(seebi väljasoolamine),
L a u r i i n h a p e , Lauriinhape on valge kristalliline kõva mass,
ilma m aitseta ja lõhnata. Lahustub kergesti alkoholis ja üsna vähesel
m ääral vees. Erikaal 2 0 o juures on 0,88 ja sulamistäpp 43,5o C,
Lauriinhappe lehelismetallide sooladel ei ole kristallilist olekut,
nad on ühtlase massiga ained.
Natrium- ja kaliumsoolad on vees kergesti lahustatavad, lubjasoolad vees lahustamatud, Lauriinhapünatriumi ja -kaliumi on väga raske
eraldada keedusoola abil nende vesilahudest (välja soolata). Näiteks
lauriinhapunatrium eraldub vesilahust alles sus, kui vesilahule hsada
17% keedusoola, kuna steariinhapunatrium juba 5% keedusoola juure
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lisamisel lahust eraldub. Lauriinhapet leidub suurel m ääral kookos- ja
palmituumaõlides.
Teise gruppi rasvahapete hulka kuuluvad rasvades leiduvad järg
mised happed: hüpogaea-, phüsetool-, oleiin-, rapiin- ja erukahapped.
Need on harilikus tem peratuuris osalt vedelad, osalt kindlad ained.
Tähtsaim sellest grupist on oleiinhape.
O l e i i n h a p e . Oleiinhape puhtal kujul on värvita, maitseta ja
lõhnata õlisarnane vedehk, mis + 9 » C. juures kõvaks massiks hangub.
Hangunud oleiinhape on kristalliline ja soojendatult +14o C. muutub
uuesti vedelikuks. Oleiinhappe erikaal 15o C. juures on 0,898, keemistäpp 2500 C. Vees ta ei lahustu, lahustub külmas alkoholis. Õhus seistes
muutub kollaseks ja omab halva lõhna ja maitse. Oleiinhappe lehelismetallide soolad lahustuvad vees pääle lubjasoola, mis on lahustam atu.
Oleiinhappe lehelismetallide soolad on pehmed. Oleiinhapunatrium ja
-kalium eralduvad vesilahust keedusoola Ksamisel.
Oleiinihapet leidub loomade rasvades.
Kolmanda grupi rasvahapete hulka kuuluvad linaõlis leiduvad ve
delad rasvahapped: linoolhape, linoleen- ja isolinoleenhapped. Neid ni
metatakse ka kuivateks rasvahapeteks, kuna nad õhus seistes kuivavad
õhuhapniku mõjul kõvadeks, lahustamatudeks aineteks.
L i n o o l h a p e , Linoolhape on nõrgalt kollakat värvi, pea ilma
lõhnata õli, erikaaluga 14« C. juures 0,92, Linoolhappe lehelismetallide
soolad ei ole kristallilised, lahustuvad vees ja alkoholis. Linoleenhappel
on iseloomustav värnitsalõhn.
Pääle nimetatute on teatava tähtsusega veel ritsinusõlis leiduv ritsinusõlihappe. Ritsinusõlihape on paks õli, erikaaluga 15o C. juures
0,94. Sulamistäpp õlil on + 4 o C, Ritsinusõlihappe lehelismetallide
soolad sarnanevad omadustelt oleiinhappe sooladega.
Ritsinusõlihappe soolad on kristallihsed, kuid vees lahustunult ei
vahuta.

Leheliste osa seebivalmistamisel.
Seep on lehelismetalli ja rasvahapete ühend, kuulub soolade gruppi
ja on neutraalne aine.
Seebi saamiseks peame mõjuma mõne lehelise lahuga rasvahappele
või rasvale. Rasvahapetega ühinevad lehelised väga kergesti ja kiirelt
juba harilikus temperatuuris. See ühinemine sünnib meile juba tuttava
skeemi jä rg i:
rasvahape + natriumleheüne = rasvahapunatrium + vesi.
rasvahape + kaliumleheline = rasvahapukalium + vesi.
Rasvahapped ühinevad kergesti ka natrium- ja kaliumkarbonaatidega, s. o. soodaga ja potasega, kusjuures sünnivad- rasvahapete lehelis
metallide soolad ja eraldub süsihape.
Rasvahape + natrium karbonaat = rasvahapunatrium + süsihape.
Rasvahape + kaliumkarbonaat = rasvahapukalium + süsihape.
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E t ühinemine mõlema skeemi järgi kergemini sünniks, on tarviline,
et rasvahapped oleksid sulas olekus.
Karbonaatidega rasvahappele mõjudes eraldub süsihape muHidena,
kuni vaba rasvahapet on olemas, eeldades muidugi, et karbonaati on
tarvihne hulk. Kuna meü seebikeetmisel on kasutada harihkult mitte
rasvahapped, vaid rasvad, s. o. loomuUkud glütseriidid, sns toimub
lehelisega ühinemine raskemalt. Leheline peab rasva lõhestama, te
m ast glütseriini välja tõrjum a. Ühinemise skeem on:
rasvahappeglütseriid + natriumleheline = rasvahapunatrium r
+ glütseriin
rasvahappeglütseriid + kaliumlehehne = rasvahapukalium
+ glütseriin
See reaktsioon, mis on seebivalmistamisel tähtsaim, sünnib suure
osa rasvade juures võrdlemisi raskelt ja visalt.
E t selle reaktsiooni käiku soodustada, soojendatakse rasva ja lisa
takse alguses lahjem at leheüslahu. On osa rasva juba lehelisega ühi
nenud, läheb reaktsioon kergemalt ja võib lisada juba järkjärgult kan
gemat lehelislahu. Erandi moodustavad rasvad, mis sisaldavad lauriini
(kookos- ja palmituumõH). Lauriin ühineb ka kangete leheUslahudega juba harilikkudes temperatuurides. Ülemist reaktsiooni nimeta
takse ,,rasva seebistumiseks“. Karbonaatidega rasvu seebistada ei saa,
kuna karbonaadid on Uiga nõrgad lehelised selleks, et rasvast glütseriini
välja tõrjuda.
Lahtiselt seistes imevad lehelised endasse söehapet, muutudes karbonaatideks. Kuna karbonaadid rasvadega ei ühine, siis on nende tek
kimine lehelistes kahjulik. Sellepärast ja ka selle tõttu, et lehelised en
dasse õhust vett imevad, tuleb hoida neid kinnistes nõudes.
Mõjudes rasvadele või rasvahapetele natriumlehelisega saame ras
vahapunatriumi ehk natriumseebi.
Natriumseebid on kõvad ained. Mõjudes kaliumlehelisega saame
rasvahapukaliumi — kaliumseebi.
Kaliumseebid on pehmed, salvitaolise paksusega ja sitkusega mää
rivad ained. Lahustades vees kaliumseepi ja lisades lahule mõnda natriumi ühendit, näit. natriumlehelist, muutub osa kaliumseepi natriumseebiks. Samuti lisades natriumseebi lahule kahumühendit, näit. kaliumlehehst ehk kahumkloriiti, muutub osa natriumseepi kaliumseebiks.
Esimesel juhtumil muutub kaliumseep kõvemaks, teisel korral natriumseep pehmemaks.
Mõlemal juhtumil muutub kuni 50% esialgsest seebist.
Kui aga mõjuda mõlemal korral seepide lahudele vastavate karbo
naatidega, siis on muutumise vahekord teistsugune. Mõjudes natrium 
seebi lahule kaliumkarbonaadiga (potas) muutub umbes 50% natriumseebist kaaliumseebiks. Seda asjaolu kasutatakse praktiliselt kõva
natriumseebbi pehmendamiseksi. Kaliumseebi lahule natriumkarbonaaddga (soodaga) mõjudes ei tule esialgse seebi koosseisus suurt muu
datust.
Ainult mõni protsent esialgsest kahumseebist muutub natriumseebiks. Eraldame aga kaliumseepi natriumkloriidiga (keedusoolaga) la
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hust (välja soolame), siis muutub kuni 90% kaliumseebist natriumseebiks. Kaliumkloriidi mõju vastupidisel juhtumil on vähem.

Seebi omadused.

Eelmisest on selgunud, et seebid on mitmesuguste rasvahapete,
enamatel juhtumitel steariin-, palmitiin-, oeliin-, lauriin- ja mõnel juh
tumil ka linol- ning ritsinoliinhapete lehelismetalli soolade segud.
Sarnane segu võib koosneda rasvahapete ja natriumi ühenditest,
samuti rasvahapete ja kaliumi ühenditest või mõlema lehelismetalli ras
vahapete ühendite segust. Need segud sisaldavad alati veel teataval
määral vett. Igasugune muutus sarnaste segude koostamisel muudab
vastavalt saadava produkti omadusi. Meie püüdeks on kasutada seebi
valmistamisel kõigi toorainete paremaid omadusi sarnaselt, et saadav
seep oleks võimalikult hää ja odav. Selleks peame tundma ka seepide
mitmesuguseid omadusi.
Seepi 1 1 0 0 C. juures pikemat aega soojendades aurab sellest kõik
vesi ja järele jääb ilma veeta puhas seebiaine. Puhas ilma veeta seebiaine on väga hügroskoobiline, s. o. ta imeb õhust endasse vett niiskuse
näol. Iseäranis hügroskoobiline on kaliumseep, kuna natriumseebi oma
dus õhust niiskust endasse imeda vähem on.
•Vees on seebid lahustuvad. Asetades seebitüki vette imeb ta en
dasse kõigepäält palju vett, muutub sülditaoliseks ja lõpuks lahustub
vees pikkamööda.
Kui lahustada vees seepi, mis sisaldab esimisse gruppi kuuluvate
rasvaainete (steariin, palmitiin, lauriin j. t.) sooli, ei saa kunagi täiesti
läbipaistvat, selget lahu, vaid saadud lahu on alati piimataolise värviga,
sogane. Sarnane lahu muutub selgeks alles keetmisel. Kui aga lahu
jahtub, ilmub sogasus uuesti. Sellest selgub, et esimese grupi rasvahappeid sisaldavad seebid külmas vees täieisti ei lahustu. On seep val
mistatud mitte esimesse gruppi kuuluvatest rasvahapetest, näit. ritsinusoleiinhappest, siis sarnane seep lahustub täieliselt ka külmas vees.
Igal juhtumil lahustuvad vees kaliumi sisaldavad seebid paremini kui
natriumseebid (natriumlehelisega valmistatud seebid). E t seebid kül
mas vees hästi ei lahustu on tingitud erilisest nähtest, mida nimetatakse
hüdrolüüsiks.
Hüdrolüüsi nähe on tingitud sellest, et vees lahustatud seebiaine
osaliselt laguneb rasvahappeks ja vabaks leheliseks. Sellejuures vaba
nenud rasvahape ühineb lagunemata rasvahappe lehelissoolaga hapuks
rasvahapulehelissoolaks, mis pole lahustuv külmas vees ja seebilahust
valge sogana pÕhja langeb.
Hapu rasvahapulehelissoola tekkimise skeem:
rasvahapunatrium + rasvahape = natriumleheline
rasvahape + rasvahapunatrium = hapu rasvahapunatrium.
Seebid, mis sisaldavad näit. steariin-, palmitiin-, olenn- või linaõlihapete (kas üksikult või segus) lehelismetalhde sooli, hüdrolüseeruvad
(lagunevad) vees kuni 50% oma hulgast. Lauriinhapet sisaldavad seeIS

bid hüdrolüseeruvad kuni 33% kogu hulgast. Ritsinusõlist valmistatud
seebid ei hüdrolüseeru sugugi. Hüdrolüüs, s. o. seebi lagunemine vesilahus rasvahappeks ja leheliseks, suureneb, kui seebilahu soojendada, ja
väheneb seebilahu jahtumisega. Hüdrolüüsi võib takistada ja vähen
dada, üsades seebilahule vaba lehelist (seebivalmistamisel suure tähtsu
sega asjaolu), glütseriini, alkoholi v. m. Hüdrolüüsil on suur tähtsus
selles mõttes, et hüdrolüüsi suurusest oleneb seebi vahutamisvõimc.
Seebilahu vahutab ainult siis, kui lahus pääle hariliku seebi, s. o. rasvahapunatriumi või -kaliumi, on veel kas vaba rasvahapet või hapu rasvahapunatriumi või -kaüumi. Mida kõrgemal m ääral seep on vesilahus
hüdrolüseerunud, s. o. mida rohkem on tekkinud lahusi haput rasvahapulehelissoola, seda suurem on seebi vahutamisvoime. Vabal lehehsel,
mis tekib hüdrolüüsil, pole seebi vahutaimisvõimet suurendavaid oma
dusi, vaid vastupidi, kui lisada vaba lehehst seebivahule, siis seebi vahutamisvõime väheneb.
Tähendasime, et ritsinusõlist valmistatud seep, s. o. ritsinusoleiinhappenatrium või -kalium, ei hüdrolüseeru. E t sarnasel juhtumil ei
teki ka haput rasvahapunatrium i või -kaliumi, siis sarnasel seebil ei saa
olla mingit vahutamisvõimet. Sarnane seep ei vahuta tõepoolest su
gugi. Kui aga lisada sellele seebilahule vähe vaba rasvahapet, tekib la
hule vahutamisvõime. Loomarasvast valmistatud seep vahutab kül>
mas vees halvasti. Kuna sarnane seep sisaldab päämiselt steariin-, palmitün- ja oleünhappe lehelismetalli sooli, ja nagu teame — need ained
kõik hästi hüdrolüseeruvad, siis tekib küsimus, miks sarnane seep kül
mas vees halvasti vahutab’ kuna hüdrolüüsi tagajärjel lahu peaks sisal
dama küllaldaselt vahutam ist soodustavat haput rasvahapusoola. Meie
teame aga ka, et sarnase seebi külm vesilahu mitte läbipaistev ja selge
pole, vaid piimavärviliselt sogane, kuna lahu seismisel mingi valge aine
põhja settib. See sogasust põhjustav aine ongi hapu rasvahapunatrium
või -kalium, mis külmas vees lahustuv pole. Kui sarnase seebi lahu soo
jendada, siis hapu sool lahustub, lahu muutub selgeks ja omandab suu
rema vahutamisvõime. Kookosrasvast (lauriinhapet sisaldav) valmis
tatud seep vahutab hästi ka külmas vees, kuigi lauriinhapunatrium ja
-kalium ainult kuni 33% hüdrolüseeruvad. Sääljuures tekkivad hapu
lauriinhapunatrium või -kalium lahustuvad hästi ka külmas vees ja
selletõttu on ka külmal seebilahul hää vahutamisvõime. Seepide val
mistamisel tuleb rasvade segu koostamisel pidada silmas, et hästi vahu
tava seebi saamiseks peab valima osa sarnaseid rasvu, mille rasvahapete
lehelismetallide hapud soolad on külmas vees hästi lahustavad.
Sarnasteks rasvadeks on lauriini sisaldavad rasvad, näit. kookosrasv, searasv j. t., millega edaspidi lähemalt tutvume. Vahutamine kui
füüsiline nähe on tingitud sellest, et seebilahu, mis sisaldab õige peenelt
jaotatud olekus rasvahapulehehsmetalh soola, vaba rasvahapet ja haput
rasvahapulehehsmetalh soola, võib moodustada õige õhukesi, venivaid,
elastseid kilekesi (membraane), mis õhuga üm britsetult tekitavad ve
nivaid, paenduvaid, elastseid vahurakukesi.
Kui seebilahu soojendada, nõnda et vesi lahust järkjärgult aurab,
siis seebilahu muutub järjest paksemaks, venivamaks. Sarnast seebi-
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lahu katlast tõstes ja tagasi kallates venib ta niitidena. Kui väljaaurutud paksu seebilahu jahtuda lasta, saame kas liimitaolise hangunud
massi, või kui vett veel vähem oli, täiesti kõva seebimassi. Niihästi lii^
mitaoline kui ka kõva seebimass sisaldavad veel kaunis palju vett. Seebimass ei anna ka siis kogu vett täieliselt ära, kui massi lOOo C. soojen
dada. Seebilahu omadus teatava hulga vee sisaldavusel kõva massi
moodustada on seebivalmistamisel, n. n. liimseepide juures, suure tä h t
susega. Kõvadest rasvadest valmistatud seebid hanguvad liimisarnaseks kergemini kui vedelatest õlidest valmistatud seebid. Seebilahu
hangumine sünnib takistuseta ainult siis, kui lahu ainult seepi sisaldab.
On aga seebilahule paale seebi veel muid aineid lisatud, siis võivad mõ
ned neist seebilahus teatavaid muudatusi esile kutsuda.
üheks põhjapanevate muudatuste esilekutsujaks seebilahus on keedusool. Kui hsada võrdlemisi vedelale (lahjale) seebilahule keedusoola,
süs muutub seebilahu paksemaks, liimisarnaseks ja venivaks.
Keedusoola juurehsam ist jatkates muutub lahu vahepääl jälle vede
lamaks, kuni teatava hulga lisatud keedusoola juures lahu uuesti pak
suks muutub ja seep lahust eraldudes kihina lahu pinnale tõuseb. Kee
dusoola omadust seebilahudest seepi eraldada kasutatakse tuumseepide
valmistamisel, et eraldada seepi üleliigsest lahust. Seda opratsiooni
ennast nimetatakse ,,seebi väljasoolamiseks“. Lahu pinnale eraldunud
väljasoolatud seepi nimetatakse ,,seebituumäks“, väljasoolatud lahu, mis
seebikihi alla jääb ja seepi ei sisalda — seebi ,,aluslahuks“ ehk rahva
päraselt seebi ,,soobaks“. Kui aluslahu veel osalt seepi sisaldab, nimeta
takse teda ,,seebiliimiks“. Juba väikesed keedusoola hsandid kutsuvad
esile ühtlases seebilahus suuri muudatusi. Vedel seebilahu muutub pak
semaks, liimisarnaseks, ühtlasi muutub seebilahu hangumistemperatuur.
Näiteks kui 100 gr. seebilahule, mis sisaldab 10 gr. loomaraisvaseepi,
lisada 1 gr. keedusoola, siis muutub see seebilahu paksemaks, liimi
sarnaseks.
E t eraldada — välja soolata — sellest lahust kogu seepi, selleks
peab Usama lahule vähemalt 5,5 gr. keedusoola. On üks seebilahu tea
tavas temperatuuris täiesti vedel, võib muuta sama lahu teatava hulga
keedusoola lisamisega samas soojuses hangunud massiks. Seebilahude
omadusi keedusoola lisamisel pakseneda ja hanguda kasutatakse ise
äranis kookos- ja palmituumrasvadest odavate seepide valmistamisel.
Kookos- ja palmituumrasva seepe on väga raske välja soolata nende
lahudest keedusoola abil. Kookosseep eraldub lahust alles siis, kui
lahule lisada 24% keedusoola.
Vähema hulga keedusoola lisamine mõjub nii, et seebilahu pakse
neb ja hangub sarnases soojuses, kus ta ilma keedusoola lisamiseta
alles vedel oleks. Mida rohkem lisame keedusoola, seda lahjema seebi
lahu võime panna hanguma. Kui tahame valmistada õige odavat seepi,
siis peame tarvitam a võimalikult vähe seebi koosseisu kallimat ainet,
nimelt rasva. Kuid vähese rasvahapunatriumi sisaldavusega seebilahu
harilikus soojuses on vedel. E t sundida hanguma lahjat seebilahu
harilikus soojuses, s. o. valmistada tem ast tarvitamis- ja müügikõlvulist kõva seepi, selleks lisame seebilahule teataval määraL keedusoola.
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Sarnase võttega saame m^ahutada seepi hulga keedusoola ja muid
odavaid aineid, ilma et seda väHselt seebi juures m ärgata oleks, kuna
seep on täiesti hariliku seebi kõvadusega ja ilusa välimusega, kuigi
seebiainet, respektiiv rasvahapunatriumi, selles seebis õige vähe on.
Kui seebilahu keedusoola juurehsamisel tardub, jääb hangunud lahu
homogeenseks, s. o. lahu on läbi ühtlase koosseisuga.
Lisame aga nii palju soola, et seep eraldub, siis on lahu ühtlus
rikutud. Seebilahu soola sisaldavust protsentides, mille juures seebi
lahu homogeniteet rikutud saab, s. o. seep lahust eraldub, nim etatakse
,,seebi lahustuvuse piirkanguseks“ ehk „piirlahuks“.
Näiteks loom arasvast valmistatud seebi piirlahuks on selle seebi
lahu, mis sisaldab 5,4% keedusoola. See tähendab, et kui lisame loomarasva seebilahule, mis sisaldab ükskõik kui palju seepi, nii palju keedu
soola, et seebilahus oleks teda 5,4%, siis kogu lahus olev seep eraldub
ja tõuseb lahu pinnale. Igal rasvahappe lehelissoolal on oma kindel
piirlahu, samuti nende rasvahapete lehelissoolade segudel, nagu nad
esinevad mitmesugustes seebisortides. Piirlahude kangus on antud
seebilahu keemistemperatuuri juures. Seebilahu tem peratuuri alane
misega väheneb ka seebi väljasoolamise piirlahu kangus, s. o. külme
m ast seebilahust võib seepi välja soolata vähema keedusoola hulgaga.
Kui lisada keevale seebilahule natukene vähem keedusoola kui on tarvis
piirlahu sündimiseks, siis seep lahust ei eraldu. Kui aga jahutada seda
seebilahu teatava temperatuurini, hakkab seep lahust eralduma
momendil, mil lahu piirlahu väärtuse saavutab. See nähe sõltub asja
olust, et seebi lahustuvus soolalahus suureneb tem peratuuri tõusuga,,
millepärast tulisel seebilahul kangem väljasoolamise piirlahu peab
olema. Nimetasime, et kookosrasva seebi välasoolamise piirlahu on
24 ja loomarasva seebi piirlahu 5,4.
Kui seep on valmistatud nende rasvade segust, siis keedusoola
juurelisamisel ei eraldu m itte üksikute rasvahapete lehelissoolad eraldi,
olenevalt igale ainele omasest piirlahust, vaid segu eraldub ühiselt
teatud vahepäälse piirlahu juures.
Sarnasel juhtumil piirlahu väärtus on sõltuv üksikute seebilahus
olevate rasvahapete lehelissoolade kaalulisest vahekorrast. Näiteks kui
suurendada seebis kookosrasva hulka, siis sarnase seebi piirlahu väär
tus tõuseb ja peame tarvitam a seebi väljasoolamiseks rohkem keedu
soola. Kui suurendada seebis loomarasva hulka, siis sarnase seebi
piirlahu arvuhne väärtus kahaneb — väljasoolamine sünnib vähema
soolahulgaga.
Kõiki seebitööstuses tarvitatavaid rasvu ja õlisid jaotatakse kahte
suurde gruppi, olenevalt neist valmistatud seepide väljasoolamise piir
lahude kangusest. Rasvu ja õlisid, millest valmistatud seebid on ker
gesti oma lahudest väljasoolatavad, s. o. mille väljasoolamise pürlahude
kangus on väikene, nimetatakse ,,tuumrasvadeks“. Rasvu ja õlisid,
millest valmistatud seebid on raskesti väljasoolatavad ja mis soola
juurelisamisel omandavad suurtes piirides himisarnase paksuse, enne
kui lõpuks teatud kõrgel soola sisaldavusel lahust eralduvad, nimeta-
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tingitud akkumulaatori tühjenemi dada ainult pikaldase ja mitme
sest, siis mõnigi on valanud laadi kordse laadimisega ning tühjenda
mise asemel akkumulaatorisse misega.
kanget hapet, et elustada akkumuLiiga Ikamge elektrolüiit.
laatorit. Tõsi küü, et sellest akkuKuigi akkumulaatori omanik po
m ulaator saab justkui uut elu, kuid
ainult mõneks momendiks, ja siis le teinud oma teada elektrolüüti
suigub ta pikkamööda aga kind kangemaks, siiski muutub elektrolalt surmale. See on sama hää, kui lüüt pahatihti kangemaks kui
anda surmani väsinud setukale õigus. Õige kangusega elektrolüüdi
elustamiseks pütsa — ühe nõksu erikaal ei tohi tõusta täislaetud akkumulaatoril kunagi üle 1,3.
tõmbab ja siis kukub.
Talveks, kui auto jääb pikemaks
Põhjus, miks elektrolüüt muu
seisma, jäetakse ka akkumulaator tub ajajooksul kangemaks, peitub
nii kuidas oli, või hääl juhtumil tema kahanemises. Igaüks on pan
võetakse autolt maha ja paiguta nud tähele, et ajajooksul plaadid
takse tuppa samas seisukorras, na kipuvad kuivale jääma. Elektro
gu ta oli masinalt maha võttes. lüüdi kahanemine on tingitud vee
Jällegi unustatakse või ei teata, et auramisest tem peratuuri mÕjul ja
isegi täislaetud akkumulaator ei vee lagunemisest vesinikuks ja
tohi seista tegevuseta ja üle laadi hapnikuks elektrivoolu töö mõjul.
mata üle kahe kuu, rääkimata Seega on purkides vähenenud vee
tühjast või pooltühjast akkumu- hulk, kuna väävelhape praktiliselt
laatorist. On tulnud ette juhtu ei aura ega pääse purkidest kuhu
meid, kus enne talikorterisse jä t gi, kui purk pole katki ega ümber
mist tühjendati akkumulaator lõ läinud. E t vett on jäänud vähe
pulikult ja siis jäeti kuivalt seisma. maks, pidi ülejäänud osa elektro
Kõik toodud näited on võetud lüüdist muutuma kangemaks. Kui
tegelisest elust ja on niivõrd sage nüüd kahanemise katteks purki
dased, et paratam atult peab võtma desse valada valmis segatud hapet,
sõna selle kohta ja andma algelise tõuseb elektrolüüdi kangus iga
maid näpunäiteid akkumulaatori kordsel juurevalamisel. Liiga kan
ge elektrolüüdi tulemuseks on jäl
korrashoiuks.
legi sulfatsioon.
Üleliigne tiUijeindlaimiinie.
Elektirolüüdi regulleeriimiiie ja
Kõigepäält vaatleme, miks ei to
vee juua^elisaimine.
hi akkumulaatorit üleliiga tühjen
Äsja nägime, et elektrolüüdi ka
dada. Harilik piir, milleni on luba hanemine
on tingitud vee kadust,
tud akkumulaatorit tühjendada, on seepärast võime
valada purkidesse
see, kui elektrolüüdi erikaal on lan kahanemise katteks
ainult destil
genud 1,15 või iga üksiku purgi leeritud vett, selle puudumisel
või
pinge on langenud 1,8 voldini. Alla me tarvitada klaasnõusse kogutud
selle tühjendades tekib akkumu- vihmavett. Soovitav on vihmavett
laatoris sulfatsioon*), mis vähen enne purkidesse valamist filtreeri
dab akkumulaatori mahtuvust, — da läbi vati või filterpaberi.
nagu öeldakse — akkumulaator ei
Talvel peab toimetama vee juupea voolu. Seda viga võib paran revalamist
auto akkumulaatorisse
*) Vaata „Tehnika Põllumajandluses“ teatud ettevaatusega. Vee juure1931. a. nr. 4.
valamine peab sündima enne välja
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sõitu, mitte kunagi enne auto seis ehk 30 punkti, mis tõendab enam
ma jätm ist külma garaaži. Vesi on vähem kindlalt hõlpühenduse ole
kergem ega segune otsekohe elekt masolu. Võib ju juhtuda, et kesk
rolüüdiga, vaid jääb pääle; kui misesse purki valati kogemata lah
tem peratuur garaažis langeb alla jem at elektrolüüti või koguni des
0 0 , võib vesi jäätuda ja pressida
tilleeritud vett. E t jõuda selgusele,
purgid lõhki. Mootori töötamisel kas on elektrolüüt lahjem hõlplaadib dünamo akkumulaatorit, ülienduse tõttu või on keskmisesse
elektrolüüt hakkab liikuma ja se purki valatud lahjem at elektrolüü
guneb veega. Elektrolüüt ei külmu, ti kui teistesse, peame mõõtma
kui akkumulaator pole täiesti tüh keskmise elemendi pinget ja siis
jaks kurnatud.
akkumulaatori tugevalt koorma
Kahanemise korral võime vala ma. Selleks ühendame voltmeetri
da purkidesse elektrolüüdile vas kahtlase, käesoleval juhtumil kesk
tavas kanguses hapet ainult sel mise, elemendiga — voltmeeter
juhtumil, kui kindlasti teame, et näitab hgi 2 volti pinget; nüüd tüh
elektrolüüt on voolanud välja või jendame akkumulaatori tugevasti
kallatud maha. Pole kahanemise starteriga käivitades, või veel pa
põhjus kindlasti teada, valame rem, ühendades kahtlase elemendi
purkidesse ikkagi destilleeritud pluss- ja miinusnäpitsad, nii et
vett ja alles pääle akkumulaatori kahtlane element tühjeneb 1 0 0 —
täislaadimist vaatame, kas elektro 200 ampeerilise vooluga. Kui ele
lüüdi erikaal on tõusnud 1,24— ment on korras, elektrolüüt on
1,28. Tõuseb erikaal isegi üle 1,3, vaid lahjem, langeb koormatuse
peame lahjendama elektrolüüti ajal pinge mõne kümnendiku voldi
võrra ja jääb püsima 1,7 voldil. Si
destilleeritud veega.
semise hõlpühenduse korral lan
Elektrolüüt ühes purgiis lahjem. geb pinge kiirelt alla 1 voldi.
Elektrolüüdi kanguse kontrolli
misel peame võtma proovi igast
Ülelaadimise hädaoht suvel.
purgist üksikult, et saada selge pil
Sageli kannatab auto akkumu
di iga üksiku elemendi seisukor
rast. Vahest juhtub, et ühes pur laator ülelaadimise all. Ülelaadimi
gis on elektrolüüt lahjem kui teis sel painduvad plaadid kõveraks ja
tes. Nagu teame elektrolüüt lahje aktiivne mass langeb välja. Suvel
neb tühjenemisega, — järelikult tehes pikemaid sõite, päämiselt
on üks element tühjem kui teised. päeval, annab dünamo patareile
See on võimalik, kui plaatidevahe- rohkem voolu, kui patareist ära
line puust isolatsioon (separaato tarvitatakse, — seega laeb düna
rid) on katki ja purgis on sisemine mo patarei üle. Ülelaadimise tun
hõlpühendus. Väikene vahe üksi demärgid on: 1 ) akkumulaator lä
kute purkide elektrolüüdis võib heb soojaks, 2 ) elektrolüüt keeb
olla kuni 0,025 ehk 25 punkti, üle ägedalt, 3) elektrolüüt on piimvalselle on enam-vähem kindel, et te ge, kuid seistes läheb varsti sel
gemist on sisemise hõlpühenduse- geks. Kõige õigem on sel juhtumil
ga. Näiteks leidsime happe proovi reguleerida dünamo madalamale
misel, et keskmises purgis on hap iaadimisastmele. Näiteks laeb tal
pe erikaal 1,21, teistes 1,24. Seega vel dünamo patareid 7— 1 0 ampee
on erikaalu vahe 1,24—1,21=0,03 rilise vooluga, kuna suveks peab
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vähendama laadimise voolu 4— 6 lahti võtta, kui ei taheta rikkuda,
ampeerile. Kui siiski on m ärgata dünamot.
akkumulaatori ülelaadimist, pea Pääle eelpooltoodud korrashoiu
me dünamo laadimise m äära veelgi reeglite on ju veel paljugi, mida
vähendama. Kui pole selge dünamo peab akkumulaatori omanik tege
pinge reguleerimine, siis parem ma ja teadma, kuid sellest on pike
usaldada selle asjatundja hooleks. malt selgitatud käesoleva ajakirja
Äärmisel juhtumil võib suvel sõi- 1931. a. nr. 4 (nr. 12), m ispärast
duajal tuled põlema lülida, seega pole mõtet, seda uuesti korrata.
akkumulaatorit vähe koormates. Toodud vead ja rikked on sageda
Mingil tingimusel ei tohi akkumu- maid, m ispärast nende juures veeL
laatori küljest juhesid sõidu ajaks kord peatusime.

KesleiEÜie
J. Kirsimägi.

Elumajade kütmiseks kasuta
takse päämiselt soojavee keskkütet. Pääle selle on tarvitusel auru-,
õhu-, gaasi- j. t. keskkütte süstee
me, mis kohased kasutada eriotstarveteks ja eritingimustel.
Soojavee madalrõhu keskküte
koosneb järgm istest osadest: 1 )
katel sinna juure kuuluva arma-

tud kõrgus katla keskelt kuni kõi
ge alumise küttekeha keskele või
malikult suurem oleks. Paisumisncu asetatakse kõrgemale teistest
osadest ja on otseühenduses katla
ga. Katlas soojenedes paisub vesi
ja tõuseb kui kergem külmemast
veest üles paisumisnõusse või selle
all hargnevatesse juhedesse (toru-

Joon. 11.
K esk k ü te sissesääd e skeem id.
K — katel, P n — veepaisum ise nõu, R — ra d ia a to rid (k ü tte k e h ad ).

tuuriga, 2 ) juhed juhede arm atuu
riga, 3) küttekehad, 4) paisumisnõu ja 5) reguleerimissääde.
Katel asetatakse kõige sügava
masse hoone ossa, et loe järele võe-

d^ sse), kuna juhede alumiste osade
kaudu külmem vesi alt katlasse
asemele tungib. Nii sünnib juhedes kütmise ajal vee ringvool, sest
tagasi voolates annab vesi kütte
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kehades ja juhedes osa soojusest ühendustorudega. Katel kütab ise
nnimidesse edasi. Nii kaua kui seda ruumi, kus ta asetseb (köök
toimub juhede võrgus vee soojene või eeskoda), kuna radiaatorid kü
mine või jahtumine, on olemas tavad igaüks iseruumi. Selle süs
ka vee liikumine. Joon. 11 näitab teemiga on võimalik kütta soojaks
skemaatiliselt keskkütte põhimõtet ruume lühikese ajaga, sest katel
ja tegevust kolmekordses eluma sisaldab 8—14 liitrit vett, vasta
valt katla suurusele. Katlaid val
jas.
Keskküte ehitatakse kas tervele m istatakse üldiselt neljas suuru
majale üks sääde või igale üksi ses. Nimetatud veehulk on vast
kule korterile või m ajakorrale i /4 sellest, mida sisaldab harilikku
eraldi, K üttekatlad paigutatause süsteemi katel. Samuti sisaldavad
keldrisse. Viimane küttesääde eri vähe vett tema radiaatorid. Vii
neb esimesest ainult selles, et ta on mane asjaolu põhjustab kiiret vee
jaotatud üksikutesse iseseisva ringvoolu. Meie oludes on selle
tesse osadesse. Selle viisi juures süsteemi puuduseks, et ta nõuab
võib kasutada kas soojavee- või kivisöe- või koksikütet, mis põleaurukütet. Üksiku m ajakorra
keskküttel võib asetada katel ka
samale majakorrale, mida köe
takse. Üksiku m ajakorra või üksi
ku korteri keskkütte sääde jaoks
on tarvitusel vähemad katlad, mil
lele antud nägus välimus. Nad ase
tatakse esikusse või kööki, kust
sünnib kütmine. Joon. 12 näitab
säädet korteri keskküttele. Sellel
on näha katla, küttekehade (ra
diaatorite) ja torude ning paisumisnõu asetus.
Erilist süsteemi kujutab joo
Joon. 13.
nis 13. See on n. n. Narag-Classic- K arag-C lassic süsteem
i k e sk k ü te skeem
küte. Tema erinevus seisab selles,
vähem ale k o rterile.
vad kaua aega enam-vähem ühtla
selt, kuna puu liiga ruttu tugeva
leegiga ära põleb. Ka turvas kõl
bab selle süsteemi kütteks, ainult
annab ta palju tuhka, müle sage
dane väljakandmine tülikas. Lin
nakorterites ja üksikmajades vä
hemate korteritega, kus võimalik
Joon. 12.
saada kütteks koksi ja kivisütt, on
Narag-Classic süsteemi keskküte
tihe k o rte ri k e sk k ü tte skeem . R — katel,
P n — veepaisum ise nõu.
väga hää. Meil valmistab Aivazi
vabrik seda süsteemi keskkütte
et malmkatel, paisumisnõu, ja küt katlaid, kuid nendel kateldel on
tekehad on paigutatud kõik üks vähe suuremad küttekolded, mis
teise lähedale võimalikult lühikeste kohandatud meie küttem aterjali-
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dele. Suuremate korterite kütmi mida saab tarbekorral ka eraldi
seks on otstarbekohasem kasutada kütta.
suurema veesisaldusega süsteemi
Keskkütte sääde suurus tuleb
ja paigutada radiaatorid akende arvestada välja igal juhtumil eral
alla, sest suurem veehulk mahutab di, kusjuures võetakse arvesse iga
korraga suurema hulga soojust, ruumi suurus, akende ja välissein
mida jätkub kauemaks ajaks ruu te pinnad ning mitmed muud tin
mide soojendamiseks. See on täh gimused. Kui soovitakse lasta säätis meie ilmastikus eriti talvel, kus da sisse keskküte kas tervele ma
vaja rohkem soojust, et hoida toa jale või üksikule korterile, siis tu 
tem peratuuri enam-vähem ühtlasel leb võtta selle plaan ja pöörduda
vastava äri või eriteadlase poole,
kõrgusel.
Kus köögis palju keedetakse, kes välja arvestab ja kindlaks
sääl võib ühendada keskkütte kat teeb, missugune küttesüsteem on
la pliidi koldega, et ära kasutada käesoleval juhtumil kõige otstar
pliidi soojust. Selleks müüritakse bekohasem ja ajajooksul kõige
pliidi otsa vastav keskkütte katel, odavam.

V ä va va ic azciomccailixfelE ja
lihtsad, binycd.
El. Volmer

Igaüks, kel on tulnud avada ja
sulgeda meie harihkke taluväravaid, teab, kui tülikad need on kä
sitada. Sageli on värav seotud
nööriga, sõlm seespool, — ent sees
hauguvad kurjad koerad ega lase
kätt sõlmeavamiseks ulatada. Või
jälle lohiseb värav maadmööda, on
raske ja suletav haagiga või
klambriga. Rohkem kui võõrale
on väravad tülikad ja aegaviitvad
ikkagi talu elanikkudele, kes käi
vad neist päevas paljudel kordadel.
Kerge, lihtne ja kiire on avada
väravat, mis käib hingedel ja on
varustatud automaatlukuga. Nii
sugune värav langeb ise kinni. Automaatlukud, mis väga kerged kä
sitada, on harilikult mõeldud
ü h e p o o l e g a v ä r a v a l e , kahepoolega väravale nad ei sobi,
kuna ei pea väravat kinni. Koor
matega liiklemise vajadus nõuab
aga laiemaid, 3—4 m laiuseid vä

ravaid. Peab tähendama, et kahepoolega väravatele on küllalt ras
ke leida otstarbekohast automaatlukku. Juuresolevatel joonistel on
toodud automaatlukk, mis väga
sobiv k a h e p o o l e g a , samuti
aga ka ühepoolega väravatele.
Automaatluku valmistamiseks
tuleb võtta 0,5 sm paksust ja 2 sm
laiust või I X l sm jämedat rauda.
Valmistatakse kaheharuline klam
ber kolmanda haruga keskel (joo
nisel nr. 14-1 märgitud valgena) ;
klmabri laius 10—11 sm. Klamb
risse tulevad teha kummalegi
poole 2 auku, mille kaudu klamber
väravaposti külge kinnitatakse.
Kummalegi poole klam.brite haru
de külge kinnitatakse kaheharu
line üles-alla käiv haagike (märgi
tud joon. nr. 14-III, m ust). Neil
haagikestel peab olema kas päälmine või alumine ots vähe raskem,
et haa gi ke kiiresti alla
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Mul on värav 4 m lai — kumbki
l a n g e k s , klambri keskpulgale
(nr. 4) peatuma jäädes. — Vastas pool 2 m. Teine värav on alt kinni
väravapostile kinnitatakse 1 — 1 % haagiga madala, 2 0 sm kõrguse,
sm võrra allapoole klamber, nagu postikese küljes, nii avan ainult
värava ühe poole ning kinnilükka
misel jookseb värav ise kinni, ilma
et tarvitseks teist poolt kohal hoi
da. Ainult õle-, heina- j. t. suure
mate koormate vedamisel avau
mõlemad väravapooled, hariliku
koormaga pääseb läbi ühest poo
lest.
Siis veel v ä r a v a h i n g e 
d e s t . — E t värav kergelt käiks,,
on tarvilised h i n g e d , sest maa
pääl joostes on värav võim atult
raske. Väravahinged tehakse meil
aga enamasti niisugused, nagu nad
on lauda-talli ustel. Need raiska
vad palju rauda ja on kallid.
Joonisel nr. 15 on toodud lihtsad
ja praktihsed hinged, mille valmis
tamisel raua kulu on minimaalne.
I. A u to m aa tlu k k p ä ältv aa te s.
II. A u to m aa tlu k k kõ rv alv aates.
III. A u to m aa tlu k k läbilõikes.

näidatud joon. nr. 14-11 (kriipsu
dega), selle peenem ots seisab
haagikeste alumiste
o t s t e vahel.
Avamisel tarvitseb tõsta üles
sedapoolset haagikest, kuhu soovi
takse minna — sellega ühes tõu
seb üles haagikese alumine ots
ning vastasvärava klamber p ä ä 
s e b v ä l j a . Kinnilükkamisel su
rub ta ise haagikese üles, põrkab
teise haagi vastu — seni on esi
mene haagike maha langenud ja
värav jääbki autom aatselt lukku.
Peab märkima, et kinnilükkamisel
peab teist väravat kinni hoidma,
muidu see mõnikord libiseb eest
ära. On aga lukk korralikult teh
tud, siis seda ei juhtu.

Joon. 15.

Võetakse 1 sm paksust ja 4 sm
laiust rauda ühes pöördega ä 18—
20 sm pikkuses. Külge kinnita
takse nad väravale sellekohaste
kruvidega, aiapostile tugevate se
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pa tehtud aasade ja naeltega, las tada siin uksepiida külge tugevate
tes nad puusse vastavalt oma pak kruvidega, m utter keerates otsa
susele.
s i s s e p o o l e h o o n e t . Kui
Väga kohased on sarnased hin keeraksime mutri väljaspoole, sus
ged ka ustele, näiteks talh- ja oleks varastel väga kerge ust eest
laudaustele. Hinged tulevad kinni- võtta.

A e d a d e basimiseml
B. Steinberg-, dipl. ins.

Rääkimata elukutselistest aed
nikkudest on näinud kindlasti ka
palju põllumehi, kel juurvilja aed
nõuab kõrvaltööd, küllalt raskusi
ja tööd aia kastmisega. Kuna aiad
nõuavad kastm ist peaasjaliselt
ajal, mil kõik talu jõud on raken
datud niidutööle, siis ei ole ime, et
suuremas osas meie taludest jää
vad juurviljaiad päris kõrvaliseks
asjaks kastmiseks vajalise tööjõu
puudusel ning talurahvas jääb ka
suvel ilma värskest rohelisest toi
dust.
Kergendust võib tuua siin ainult
niisugune aiakastmise korraldus,
mis nõuab õige vähe tööjõudu.
Kõige tähtsam küsimus on veekandmise vältimine. Selleks võib
näiteks paigutada aeda mitu veetagavara anumat kas betoonrõngastest või lihtsalt seest ületõrvatud vanadest tünnidest, mis olek
sid ühendatud veevõtmise kohaga
kas torustiku või renni abü.

padel. Lihtsaim on lüüa kokku nel
jast 1 %— 2 ” lauast ning need seest
ja väljastpoolt korralikult puutõrvaga äri tõrvata, et vältida liiga
kiiret mädanemist.
E t torustik ei jääks kinni mu
dast või liivast, peavad torustiku
otsad suubuma ojja ja anumatesse
40—50 sm põhjast kõrgemal.
Renni abil jaotamine on veelgi
lihtsam, kuna see ei nõua mullatöid, nagu torustiku maa alla pai
gutamisel, selle eest aga takista
vad rennid veidi liikumist aias ja
läbikuivades põhjustavad veekaotust. Kaevu- ja allikavesi on tavali
selt liiga külm, et seda kohe kast
miseks tarvitada, ning peab enne
tagavaraanum ates ette soojenema.
Kastmiseks vajalise veehulga
kindlaksmääramine on suure tä h t
susega eriti aednikkudele, kuna
neil tuleb mõelda suuremate tagavaraanum ate ehitusele ning samuti
veepumpamisele mehaanilisel teel.

Joon. 16.

Joon. 16 näitab sarnast veeanu
mate rida, mis on ühendatud krun
dist läbivoolava ojaga torustiku
abil. Torustiku võib teha betoon"või puutorudest, nagu neid maal
-veel küllalt tarvitusel kaevupum-

Üldiselt arvestatakse kuival ajal
keskmiselt igapäev 1,5— 2 It. vett
igale ruutmeetrile aiapinnale, kus
juures savine maa nõuab vähem ja
liivane enam kastmist. Kurgid ja
kapsad nõuavad veelgi suuremat
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kastmisvee hulka. 1 hektaari suu kastekannuga, võttes selle asemele
rune aed nõuab selle järele 15—20 tarvitusele aiakastmise pumpe,
mS kastmisvett päevas, s. o. umb. mida kirjeldatud ins. Arn. Volbergi
1200—1600 ämbrit. Niisuguse vee poolt 1932. a. ,,Tehnika põlluma
hulga laialikandmine ei ole nalja janduses“ nr. 4. Veel otstarbekoha
asi ja siin tuleks kindlasti jaotada sem, kuid kallim, on kastmistorusvesi tagavaraanum atesse torustiku tik raudtorudest, milles vesi hoi
või rennide kaudu.
takse vajalise surve all kas pumba
Vett torustikku või renni võib või kõrgele asetatud tagavaraanujuhtida soodsas maastikus, s. o. ma abil ning laialipritsimine sünnib
kui vajaline kallak olemas, otse joatorudega varustatud kastmisjõest või ojast, kuid harilikult tu  voohkutega, mille ühendamiseks
leb võtta tarvitusele veetõstmise kastmise päätorustikuga viimasel
abinõusid, nagu vesioinast või on nähtud ette vajalised kolmikud
pumpe. Neid veetõstmise abinõusid ja ventiilid, nagu hnnades tänava
on kirjeldatud põllumajandus-teh- kastmiseks. Järgmises ,,Tehnika
nilises kalendris, m ispärast ma põllumajanduses“ numbris peatan
siinkohal neil ei peatu.
pikemalt kastmistorustikkude ehi
Samuti on soovitav loobuda suu tusviiside ja üksikosade juures.
remas aias vee laialikandmisest
(Järgneb.)

MASINATARVITAJATE ÜHINGUTE LIIT
A. R. T. PÕLLUMAJANDUSLIIT
TURBAÜHINGUTE LIIT
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D d c n a is ic c n ^ - ltlc p ifim in c
Ed. Römmear,
N. M. K. Ü. autokooli lektor.

Tähtsamad ja hädaohthkumad
mootori kloppimise põhjused on
tingitud: mootori mehaanilistest ri
ketest, nagu laagrid sulanud või
lahti, kolvi sõrm kulunud, hooratas
lahti jne. Need rikked on enam-vähem tuntud ja ploppimise põhjus
arusaadav. Pääle eelpooltoodude
on veel terve rida põhjusi kloppi
miseks, mis on jäänud paljudele
arusaamatuteks, näiteks kloppimi
ne ülekuumenemise, ülekoormatu
se ja ebakohase kütteaine tagajär
jel. Käesoleva kirjutuse ülesanne
ongi selgitada viimast hiki kloppi
mise põhjusi ja anda juhtnööre
selle vältimiseks.
Sagedasti võib kuulda mootoris
eriti teravat metallilist kõlksumist,
mis tuleb ilmsiks päämiselt mooto
ri ülekoormatusel ja ülekuumene
misel. Paljud peavad tähendatud
kõlksumist klappide rikkeks, kuid
klappidel pole sellega midagi ühist.
Enne kui asuda tähendatud
kõlksumise põhjuste selgitamisele,
tuletame meele, mis sünnib silind
ris töötamise ajal. Kui küttesegu
on toimetatud silindrisse, surutak
se ta enne süüdet võimahkult tihe
dalt kokku, et saavutada võimsa
m at plahvatust. Küttesegu kuume
neb surve mõjul, lisaks surve kuu
musele soojendavad teda silindri
seinad, nii et surumise takti lõpul
tem peratuur on tõusnud 350—400
kraadini. Teatud kuumuses sütib
küttesegu iseendast ilma igasuguse
sädemeta. Seda temperatuuri ni
metatakse kütteaine isesüüte tem
peratuuriks. Bensiini isesüüte tem
peratuur on 415—420 kraadi, pet
roolil 380 kraadi.
Kui surum istakti lõpul kuumus

silindris ületab kütteaine isesüüte
punkti, plahvatab kütteaine iseen
dast. Sel juhtumil on põlemine vä
ga järsk ja sarnaneb enam püssi
rohu või dünamiidi plahvatusele
kui normaalsele küttesegu põlemi
sele. Säärast äkilist põlemist nime
tatakse d e t o n a t s i o o n i k s .
Hariliku süüte korral, kus süü
de tekib elektrisädemest, algab põ
lemine süüteküünla juurest ja leek
levib edasi umbes 1 0 — 1 2 m eetrit
sekundis, kusjuures gaasi paisumi
ne sünnilD ühetaoliselt kasvavalt ja
surve tõuseb 20—25 atmosfäärini.
Detonatsiooni korral on põlemise
kiirus kuni 2 0 0 0 m eetrit sekundis
ja surve tõuseb sillindris hüppena
6 —7 atm osfäärilt kuni 100—150
atmosfäärini.
Detonatsiooni välisteks tunnus
teks on;
1. Hele metalliline kõlksumine
(klõbin), mis tunduvalt eri
neb teistest kloppimistest.
2. Väljalaske torustikust pais
kub laeng musta suitsu.
Tänini pole uurimused täiehselt
suutnud lahendada detonatsioonkloppimise tekkimist. Selle kohta
on olemas kaks oletust. Esimese,
niinimetatud ,,isesüttimise teooria“
pooldajad seletavad detonatsioonkloppimist järgm iselt: süütemomendil algab süüteküünla juures
osaline põlemine, millega käib kaa
sas osaline surve tõus silindri survekambris; naabruses asuv mittesüttinud küttesegu surutakse tihe
damalt kokku, milletõttu tõuseb
põlemata küttesegu tem peratuur
ja sütib iseendast, andes terava
löögi vastu silindriseinu ja kolvipõhja. Lnga kiirel põlemisel ei jõua
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kütteaines olev süsinik ära põleda,
E t säärased äkilised löögid pole
vaid paiskub tahm ana šumbutaja mootorile kasulikud, on endast
kaudu välja.
mõistetav. E riti kahjulikult mõjub
Teine oletus^ põhjeneb põlemise detonatsioon nendele mootoriosa
kiirusel. Detonatsiooni korral on dele, mis otsekoheselt kannatavad
põlemise kiirus kuni 2 0 0 0 m eetrit töösurve all, nagu kolvid, laagrid
sekundis, millega käib kaasas nii ja süüteküünlad. Sagedasti on
võrd järsk surve tõus, et mõjub si praod kolvides, lõhkenud süüte
lindri seintele haamrilöögina. Mõ küünlad ja kiirelt kulunud või äraned uurijad kalduvad arvamisele, taotud laagrid on detonatsiooni ta 
-et kloppimine on tingitud metall gajärjeks.
osade vastastikkusest löögist, ku
Detonatsiooni vältimine on pää
ina äkilise survetõusuga katkeb miselt mootori konstruktsiooni
laagrite ja teiste hõõruvate osade ülesanne, kuid väga palju võib saa
vaheline õlikiht.
ta korda ka mootorist detonatsioo
Sagedasti segatakse detonatsi ni kahjuliku mõju kõrvaldamiseks.
ooni niinimetatud hõõgsüütega,
Mootori konstruktor peab vali
mis sarnaneb väga detonatsioonile ma mootori surve astme säärase,
ja põhjustab kloppimist, kuid mis et surum istakti lõpul silindris va
põhimõttelt erinevad teineteisest. litsev kuumus ei ületaks kütteai
Eriti mootori ülekoormatusel ne isesüüte temperatuuri. Ka on
kuumenevad mootori üksikosad, survekambri kujul suur tähtsus
nagu kolvi põhi, klapid, süüteküün- detonatsiooni vältimiseks. O tstar
la elektroodid või hõõgub kolvi bekohaselt valitud survekambri
põhjal tahm ; sel juhtumil üksiku kuju juures on detonatsiooni või
te punktide (hõõguvate kohtade) malused: märksa vähemad kui eba
kuumus ületab kütteaine isesüüte kohase survekambri juures.
tem peratuuri ja küttesegu sütib
Mõjuv mootori jahutamine on
põlema hõõguva osa kuumusest. suurima tähtsusega, kuna vähesel
Hõõgsüüte korral sünnib põlemine ülekuumenemisel tekib hõlpsalt de
enam-vähem normaalselt, kuid al tonatsioon.
gab varem kui õigus, milletõttu
Pääle eelpooltoodu oleneb deto
surve mõjub kolvi liikumisele vas natsioon suurel m ääral kütteaine
tu ja tekitab kloppimist. Hõõgsüü füüsikalis-keemilistest omadustest.
te kloppimine sarnaneb enam higa Mõni kütteaine, näiteks petrool,
kaldub kergemini detoneeruma kui
varase süüte kloppimisele.
Hõõgsüüte vältimiseks ja kõr bensiin, piiritus või bensool. Sää
valdamiseks on varustatud paljude rast vahet võime panna tähele ise
petroolmootorite karburaatorid gi üksikute kütteaine sortide juu
erilise veedüüsiga, mille abil võime res. Näiteks meie kodumaa põlev
Hsada küttesegule udustatud vett, kivi bensiin on märksa detonatsimis otsekohe kõrvaldab kloppi oonikindlam kui välismaa bensii
nid.
mise.
Detonatsiooni kindluse tõstm i
Detonatsioon on hoopis teistsu
gune nähe kui hõõgsüüde, sest de seks lisatakse kütteainele mitme
tonatsiooni korral sünnib põlemi suguseid aineid, mis tõstavad te
ne, ehk teiste sõnadega kütteaine ma detonatsiooni kindlust ilma vä
lagunemine, silmapilkselt plahva hendamata muid tema omadusi,
tusena, kuid sääl juures puuduli nagu gaasistum ist ja põlemist. Pal
jud ärid pakuvad mitmesuguseid
kelt.
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3) süüdet mitte liiga varaseks
patenteeritud tablette ja vedelikke,
säädma,
mis tõstavad kütteaine detonatsiooni kindlust ja vähendavad küt 4) tarbekorral lisama kütteainele mõnda detonatsioonikindtekulu. Enamasti on tähendatud
lamat kütteainet.
ained niivõrd kallid, et söövad mit
mekordselt kütteaine kokkuhoiuga
Tekib
mootoris siiski detonatsisaavutatud tulu.
oon-kloppimine,
peab võtma tarvi
Seega peituvad detonatsiooni tusele vastuabinõusid,
et mootor ei
tekkimise põhjused päämiselt:
kannataks
liiga
äkiliste
plahvatus
1 ) mootori ülekuumenemises ja
te
all.
Mõjuvamateks
vastuabinõu
ülekoormamises,
deks on:
2 ) ülemäära suures surves,
1 ) vähendada küttesegu juure
3) kütteaine madalas isesüüte
voolu silindrisse, s. o. sulge
temperatuuris,
da osaliselt gaasiklappi,
4) ebakohases survekambri ku
2 ) sääda süüde hilisemaks,
jus,
3) teha küttesegu rikkamaks
E t detonatsioon pole sugugi iluputades ujukit või sulgedes
masüüta ja kahjutu nähe, selgus
osaliselt õhukäiku,
juba eelpool. Nüüd huvitab meid
4)
kui küttesegu eelsoojendus
päämiselt, mida saab teha moto
on
reguleeritav, siis eelsoorist detonatsiooni kõrvaldamiseks.
jendus
välja lülida,
Detonatsiooni vältimiseks peab
5)
lisada
küttesegule
niiskust.
motorist
Kuigi nende vastuabinõude mõ
1 ) hoolitsema korraliku jahuta
jul mootori tiirud ajutiselt lange
mise eest,
vad, peab leppi^ma sellega mootori
2 ) mootorit mitte üle koorma
huvides.
ma,
M a s in a fe
Vümasel ajal on väga sagedaks
kujunenud juhtumid, kus ühed
põllupidajad või ühingud soovivad
müüa mõne pruugitud masina, tei
sed osta, kolmandad vahetada vä
hema masina suurema vastu ja
ümberpöördult. E t oleks võimalik
viia kokku osta-müüa soovijaid ja
anda vajahst informatsiooni, sel
leks on moodustatud Masinatarvitajate Ühingute Liidu juures (Tal
linn, S. K arja 18—20) masinate
ostu-müügi vahetalitus, mis alus

v a b a io L lilu s

tab tegevust 1. maist 1934. a. Kõik,
kes soovivad müüa või osta mõne
pruugitud masina, teatavad sellest
Mas. Üh. Liidule, andes teada ma
sina tehnilised andmed kui ka hin
na. Kirjavahetuse ja muude kulude
katteks tuleb lisada kirjale 50 sen
di eest postmarke (5— 1 0 -sendilised). Ostu-müügi teostamisel tasu
takse vahetalitusasutusele ostumüügi hinnast väike protsent vas
tava tariifi järele, mille kinnitab
Mas. Üh. Liidu juhatus.
L.
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Pitsitud silmuseid tarvitatakse das seda tehakse harilikul pitsimiköie või nööri püsivalt rõngasse sel (joon. 17),
kinnitamiseks, ohja rihma silmu
sesse või kaushi kinnitamiseks
köie otsa.
Kolmeharulisele köiele pitsitakse silmus järgmiselt: H arutatakse
lahti köie ots viie keerme ulatuses.
Haru a pistetakse läbi ühe köie
keerme alt nii, et silmus jääb soo
vitud suurusesse, või kui kaushi
soovitakse sisse pitsida, siis nii lä
hedalt kaushist kui saab. Haruga
b minnakse üle selle haru, mille alt
haru a läbi käib ja järgneva haru
alt läbi. Haruga c minnakse tagant
ettepoole viimase vaba haru alt
läbi, mille alt veel ühtegi haru läbi
põimitud ei ole. Nüüd peab olema
iga köieharu alt üks lahtine haru
läbi põimitud. Siis pistetakse iga
köiele saab pit
otsa veel kaks korda edasi, nii kui- sidaNeljaharulisele
silmust samal viisil. Neljas
haru tuleks siis ka tagant ette
poole viimase vaba haru alt läbi
põimida.
Kergema vaevaga ja ilusama sümuse saab, kui neljaharulisele
köiele silmuse pitsimiseks haruta
me otsa pooleks 8 — 1 0 -ne keerme
ulatuses, nii et ikka kaks ja kaks
haru punesse jäävad (joon, 18),
* Siis moodustatakse mõlematest
lahtiharutatud otstest silmus soo
vitud suuruses, pannes mõlemaid
köiepooli uuesti vastastikku pu
nesse, Sellejuures jäävad kummal
gi pool köit kaks haru a ja b.
Haruga a läheme kohe esimese
köie haru alt läbi, haruga b läheme
üle esimese ja teise alt läbi. Teisel
küljel toimime samuti, kuid tuleb
panna tähele, et esimese otsaga
kogemata ei satuks köie pärisharu
asemel teisest küljest põimitud
haru a alla. Edasi käib töö harili
Jo o n . 18.
kul viisil (joon, 18).
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£ a a d . a p ä i f s d c v a lm is ia w n in c
H. Masing.

Selleks vajame 3,5—4,5 m pikka
köieotsa. Ühte otsa pitsime silmu
se. Silmusest umbes 25—30—35
sm kaugemale teeme köiele teise
silmuse. Selleks pistame pitsimise
pulga köie harude vahelt läbi, nii
et kolmeharulisel köiel jäävad üks
haru ühele- ja kaks teiselepoole

Joon. 19.

(neljaharulisel köiel jäävad kum
malegi poole kaks haru, milletõttu
silmus ilusam näeb). Tehtud avau
sest tõmmatakse läbi köie lühem
ots silmusega otsas, milletõttu siia
tekib teine silmus. Kui silmus on
tõmmatud parajasse suurusesse,
nii et ta on sama suur kui esimene
silmus, tõmmatakse pikk köieots
kohe väljaspool uut silmust teise
köie otsast läbi. Sel viisil kinnita
me tekkinud silmuse edasi-tagasi
liikumise vastu. Kui nüüd tõmba
me läbi pika köieotsa enne esime
sest silmusest, mis köie otsas, ja
siis teisest silmusest, saamegi val
mis päitsed (joon. 19).

Tarviduse järele võib pika otsa
läbitõmbamisel silmustest kinnita
da see silmusesse sõlmega (võrgu
sõlmega), mille läbi päitsete suu
rus. jääb kindlaks, kuna ta muidu
otsast tõmbamisel kokku jookseb.
Lõpuks kirjeldan veel üht päitse oheliku kinnitamise sõlme, mil
lega võib kinnitada looma seina
lastud rõngasse, lasipuu või mõne
posti külge. Sõlm on lihtne teha ja
silmus ei jookse kinni.
Sõlme sidumine on joonisel sel
gesti näha, kuid sõlme kinnitõmbamisel tuleb kanda hoolt, et lühike
ots enne pinguh tõmmatakse kui
pikk ots. Muidu jääb sõlm
jooksma ja silmus tõmbub kinni
(joon. IV).

Joon. 20.

E t sõlme hõlpsam oleks lahti
tõmmata, võib võtta sõlmimisel
oheliku otsa kahekordselt, siis tu
leb sõlm oheliku otsast tõmmates
lahti.

^Lõhkeained ja nende praktiline kasutamine“
<J. ^ illih s e .
Käsiraamatu hind 40 senti.
See käsiraamat ei tohi puududa ühelgi lõhkeainetega töötajal. Käsi
raamatu hinna ettetasujaile (võib ka postmarkides) saadame raamatu
omal kulul välja.
Väljaandja: Masinatarvitajate Ühingute Liit, Tallinn, S. Karja 18.
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Dipl. ins. B. Steinberg.

Lisaks „Tehnika põllumajandu turbiinide vähematest tüüpidest,
ses“ 1933. a. nr. 3 (19) avaldatud mis on ehitatud Riia G. WaldisFrancis-turbiinide kirjeldusele too pühli turbiinide vabriku poolt.
me alljärgnevalt andmeid FrancisVeekukkumine
mtr. jalga
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4
7
5
6
8
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16
0,10
206
18
0,14
231
20
0,18
253
21,5
0,23
273
23
0,28
292
24
0,33
310
25
0,39
327
28
0,52
358
30
0,65
387
32
0,80
413
34
0,95
438
36
1,12
462

28
0,17
165
32
0,25
185
35
0,33
203
38
0,41
219
40
0,50
234
43
0,60
248
45
0,70
262
49
0,92
287
53
1,15
310
57
1,42
331
60
1,68
352
64
2,00
370

44
0,27
138
49
0,38
154
54
0,50
169
58
0,63
182
62
0,77
195
66
0,92
207
70
1,09
218
76
1,42
239
82
1,79
258
88
2,20
275
93
2,61
292
98
3,06
308

62
0,38
118
69
0,54
131
76
0,71
144
82
0,89
156
87
1,08
166
93
1,30
176
98
1,53
186
107
2,00
204
116
2,53
220
124
3,10
235
131
3,68
250
138
4,30
263

81
0,5
104
91
0,71
116
100
0,93
127
107
1,17
137
115
1,43
147
122
1,71
156
128
2,00
164
141
2,64
180
152
3,32
194
162
4,04
207
172
4,83
220
182
5,68
232

100
0,62
92
112
0,87
103
123
1,15
113
133
1,45
122
142
1,77
130
151
2,12
138
159
2,48
146
174
3,26
160
188
4,10
172
201
5,01
184
213
5,98
195
225
7,00
206

128
0,80
83
143
1,10
92
157
1,47
101
169
1,84
109
180
2,25
117
192
2,70
124
202
3,15
131
221
4,13
143
239
5,22
155
256
6,38
165
271
7,60
176
286
8,90
185

158
0,98
75
176
1,35
84
193
1,80
92
209
2,28
99
223
2,78
106
237
3,33
112
250
3,90
119
274
5,13
130
296
6,46
140
316
7,90
150
335
9,40
159
353
11,0
168

190
1,20
69
213
1,66
77
233
2,18
84
252
2,75
91
269
3,36
97
286
4,C0
103
301
4,70
109
330
6,17
119
356
7,78
129
381
9,50
138
404
11,3
146
426
13,3
154

Seejuures: Q — veehulk lit. sekundis.
N — turbiini võime hobuse jõududes,
n — turbiini tiirude arv minutis.

10

11 i 12

226
1,40
63
253
1,97
71
277
2,59
78
300
3,28
84
320
4,00
90
339
4,75
95
358
5,58
100
392
7,33
110
423
9,^5
119
452
11,3
127
480
13,5
135
505
15,7
142

665
1,67
59
296
2,31
66
324
3,03
72
350
3,82
78
375
4,68
83
397
5,57
88
418
6,50
93
458
8,57
102
495
10,8
110
530
13,2
117
561
15,7
125
592
18,5
131

307
1,90
55
343
2,67
81
376
3,52
67
405
4,42
73
434
5,40
78
460
6,45
82
485
7,55
87
531
9,95
95
574
12,5
103
614
15,3
110
650
18,2
116
685
21,4
123
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Nagu tabelist selgub, on suure ratta vaheruumi suurendamine ei
mate turbiinide tiirude arvud meil too teatud labidate kuju juures
harilikult ettetulevate 1,5—2,5- mingisugust kasukraadi halvene
mtr. veekukkumiste juures võrdle mist. Keerlevratta labidad muutu
misi väikesed. Kuna aga suurem sid lühemateks ning sellega saavu
osa töömasinatest nõuavad suure tati hõõrumisel tekkinud jõukaomat tiirude arvu, siis tufeb võtta tuste vähendamine.
tarvitusele tiirude arvu suurenda Kogu turbiinide ehituse teoorias
miseks ham m asrattaid või rihma- sündis revolutsioon. Uue teooria
ülekannet. Moodsaim madalsurve alusel läks korda tšehhi prof. Kap
turbiinide tüüp — propeller turbii lanile konstruida päris uus turbiinid — omavad, võrreldes normaal nitüüp, mille keerlevratas sarnleb
— Francisturbiinidega umbes kol laevakruvile.
mekordse tiirude arvu.
Seda turbiinitüüpi nimetame ül
Propellerturbiinide konstruktsi diselt propellerturbiiniks.
oon ongi arenenud tungist anda
Moodsaid propellerturbiine võib
vesiturbiinidele ka väikestel vee- jagada kahte liiki:
1) Kaplanturbiinid, mida iseloo
kukkumistel küllaldast tiirude ar
vu, et vältida ham m asratta või rih- mustavad pööratavad keerlevratta
maülekandeid, saavutades sellega labidad.
kokkuhoidu jõujaamade ehitustöö Labidate pööramise võimalusele
de arvel ning ühtlasi paremat jõu- on rajatud selle liigi turbiinide re
sääde kasukraadi.
guleerimine.
2) Propeller turbiinid — iselooEriti oli tähtis turbiinide tiirude

Joon. 31.
P ro p ellertu rtaiin i k eerlev ratas.

arvu tõstmine elektrigeneraatorite
suuruse vähendamise tõttu elektrijõujaamadele. Katsetades mitme
suguste uuendustega Francisturbiinidel jõuti kõigepäält veendumu
sele, et juhtivratta ning keerlev-

mustavad kindlalt võllile kinnita
tud keeulevratta labidatega. Selle
higi trubiinide reguleerimiseks ta r
vitatakse pööratavate labidatega
varustatud juhtivrattaid.
Viimasel ajal on ehitatud ka sar
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naseid propellerturbiine, mille neil turbiinidel juhtivratta pöörakeerlevratta labidate asetust võib tavate labidate abil.
muuta, kruvides need lahti ning
Moodsate Kaplan-turbiinidega
andes neile uut asetussihti.
on saadud kätte kasukraad kuni
Tavaliselt võetakse ette labidate 87%. Neid turbiine on ehitatud
ümberasetamist sedaliiki turbiini võimega kaugelt üle 1 0 . 0 0 0 hob.
de juures kevadel, et ka vähenenud jõudu.
Muidugi on Kaplan-turbiinid
veekukkumisel säilitada turbiini
endist võimet veeläbivoolu suuren oma patendimaksude ning keeru
damise arvel.
lise keerlevratta labidate pöördeHarilik reguleerimine sünnib ka mehanismi tõttu küllalt kalhd ning

Joon. 22.
P ro pellerturfojini p a ig u ta m ise viis.
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väiksematele säädetele meie oludes näeme, et äratõmbe kaanalile on
selletõttu vaevalt vastuvõetavad. antud isesugune kuju, mis on põh
Ka propellerturbiine kindlate jendatud sooviga saada tagasi osa
keerlevratta labidatega on igati äravooluenergiast.
täiendatud ning saavutatud samuti
Juurevoolu juures näeme spiraal
hääd kasukraadi ja suuri võimeid. veejuhtimist,
mis on tingitud' nõu
Näiteks on Kachlet-jõujaam Do- dest jaotada võimalikult
ühtlaselt
nau jõel varustatud 8 propellertur- veejuurevoolu turbiinile üksikutest
biiniga, millest igaüks on 4,6 m
labidate vaheavauspropelleri läbimõõduga ning omab juhtivratta
test.
90 mS/sek. veehulga ja 9 m veeOleks soovitav, kui meie kodu
kukkumisel võimet kuni 9000 hob.
maa tööstus töötaks välja odava
jõudu.
Ka meie kodumaal on tehtud al väikese propellerturbiini, mida
gust propellerturbiinide ehitusega. saaks asetada ühele võllile elektriA.-s. F. Krull on ehitanud ning dünamoga ning sellega võimalda
Rae veskü Pirita jõel üles sääd- da veskiomanikkudele elektrivalnud propellerturbiini kohtkindlate gustuse sääde sisseehitamist ka
keerlevratta labidatega, mis annab olemasolevatel kitsastel veskiruu1,5 m veekukkumisel 45 hob. jõu midel.
du. Turbiini tnrude arv on 145/min.
Lõpetades sellega veejõusäädete
Joon. 21 kujutab selle turbiini üldist tehnilist ülevaadet, loodan
keerlevratast, joon. 22 on näidatud lähemal ajal tuua võrdlevaid ar
turbnni paigutamise viis.
vestusi vesi- ja muude jõusäädete
Turbnni paigutamise joonisest kohta.
„ S c c h i v a l m i s l a m i s e U ä s iv a a m a f* ^
t T e b n i k a 1 ^ c llu m a j€ m d .u s c s ^ ‘ k a a s a .a n d .e n a

Lihtsam at seepi valmistatakse
peagu igas talumajapidamises aastast-aastasse, kuid sellejuures see
bi omadused on sagedasti väga eri
nevad ega rahulda valmistajat.
Enamalt jaolt valmistatakse seepi
tuttavalt või muul teel saadud ret
septi järgi. Üks retsept võib olla
teatud tingimustel hää ja tema jä
rele valmistatud seep kõigiti ra
huldav. Niipea aga, kui seebi toor
ainete omadused on teistsugused
kui retseptis ette nähtud, on muu
tunud ka seebi omadused, andes
mõnikord seebivalmistajale m itte
soovitavaid tagajärgi. E t seebivalmistajad võiksid teadhkumalt te
gutseda ja ettetulevaid vigu kõr
valdada ning neist hoiduda, selleks
anname „Tehnika Põllumajandu

ses“ kaasaandena ,,Seebivalmista
mise käsiraam atu“, milles on val
gustatud seebivalmistamist nii teo
reetilisest kui praktilisest küljest.
Toome siin juures lühidalt nimeta
tud käsiraam atu sisukorra: Ees
sõna. Seebivalmistamise teadusli
kud alused. Sissejuhatus. Tarvihste füüsikaliste ja keemiliste põhi
mõtetel selgitus. Rasvade ja õHde
omadused ja koosseis. Leheliste
osa seebivalmistamisel. Seepide
omadused. Seepide liigid ja nende
valmistamise põhimõtted. Seepide
väärtus puhastusainena. Seebitööstuse toorained. Seebitööstuse
ruumid ja abinõud. Seebivalmista
mise praktiline osa. Tuumseebid,
Pooltuumseebid, Liimseebid, Kaliumseebibd (pehmed),
Toimetuis,
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Vesiturbiinist»
K.: Mõtlen, sääda omale veskisse vesi
ratta asemele turbiini'. Veekukkumine
om 4 m. Kes valmistab või kust saab
osta sarnast turbiini ja mis see mak
sab?
H. N—n.
V.: Vesiturbiine valmistavad mitmed
metallitööstused (Tallinnas K. Kangmann, A.-s. Fr. Krull). Turbiini hind
oleneb turbiini suurusest. Hinna teada,saamiseks tuleb arvata välja veehulk
sek. või minutis. Selleks on soovitav
kutsuda kohale vesiehituste tundja, siis
saate täpsed andmed ja vastavalt Teie
kasutada olevale veehulgale turbiini.
Veehulga väljaarvestuses on kirjutatud
pikemalt ,,T. P.“ varemalt ilmunud
numbrites. Võib olla saate nende kii^jutuste varal ka ise vee arvestusega
toime.
P.
Nahk masinarihmadest.
K.: Kuidas toimida, et masina nahkrihma tööiga oleks pikem ja rihm ei
libiseks töö ajal?
N. J-n.
V.: Nahkrihma peab hoidma iseära
nis mineraal- (masinar) õlide eest, sest
need teevad rihma murduvaks. Kui
rihm libiseb, ei tohi määrida teda kampoliga, see mõjub samuti halvasti, muu
tes rihma ea lühikeseks. Üldiselt peab
kõiki, ka koetud rihmu, hoidma õli,
kampoli, tõrva ja teiste sellesarnaste
ainete eest. Et rihm ei libiseks, peata

määrima ja imbutama teda kas loomavõi kalarasvaga. Ka tööajal võib vahe
tevahel määrida. Kohe pääle määrimist
libiseb rihm küll rohkem, kuid kui ta
on määrde endasse võtnud, hakkab hästi
vedama. Määrdega imbutatud rihm on
paenduv, haarab hästi ümber seibi ega
libise. Ühtlasi tõmbub rihm imbutamisel
teatud protsendi kokku. Rihma määri
miseks võib tarvitada rihmamäärdeid
või -vahasid. Neid võib ise valmistada,
sulatades kokku meevaha ja rasva või
kalarasva. Nahkrihm tuleb pesta puh
taks mustusest üks kord aastas leige
soodaveega või leige vee ja seebiga, pää
le kuivamist rasvaga imbutada ja kui
vas kohas alal hoida.
W.—
Masina korrashoiust.
K.: Kuidas hoida masina läikivaid
metallpindu roostetamisest masina sei
su ajal?
K. N-n.
V.: Kui masina läikivad metallpinnad
on roostetanud, tuleb neid petrooli ja
peene smürgliga roostest puhastada
ning rasvaainega katta. Määrimiseks
võib tarvitada äratöötatud mootoriõli,
tavotti või vaselini. Masina talvekorteri
paigutamisel on väga hää katmissegu
järgmistest ainetest: 3 osa loomarasva,
4 osa masinaõli, 2 osa tinavalget ja
1 osa kriiti. Nimetatud seguga pinseldada üle läikivad metallpinnad.
W.—
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