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SEMENDITARVITAMINE
võrreldes teiste riikidega,

meil.
väga
väike. Üheks suuremaks levinemisetakistajaks on üleliiga kõrge hind
(kohapeal umbes 10 krooni tünn).
Kõrge hinna üheks tagajärjeks on
tagasihoidlik semenditarvitamine, sest
teistest materjalidest ehitamine on
siiamaani enamikus odavam, kuna
meie ehitised . ei vaja erilist suurt
kandejõudu. Teiseks ja kardetavaks
nähteks on sagedasti püüe hoida
kokku ehitusekulusid semendi kokku
hoiuga, mille tagajärjeks on alaväär
tuslikud ehituseosad ja umbusalduse
tekkimine semendi kui ehituseaine
vastu üldse.
Miks on meil semendihind nii kätte
saamatu kõrge? Selle selgitamiseks
ei ole semendivabrikud (õigem vab
rik, sest Aseri semendivabrik seisab)
midagi teinud.

Kaudsel teel kuuleme, et meie
sementi müüakse Leedu- ja Lätimaal
umbes 5 krooniga tünn ja sealsed
elanikud võivad kasutada sementi
juba vastuvõetava hinnaga ehitusematerjalina.
Läti piiriäärsetes kohtades toovad
põllumehed harilikult eesti sementi
Lätist, olgugi, et sellele on pandud
siis juba kahekordne toll ja Läti
vaheltkauplejad oma matti võtnud.
Sellejuures on siiski semendihind
1— 2 krooni tünnilt odavam.
Et neis maades maksev semendi
hind on il maturu hinnaks, näitab asja
olu, et välisfirmad võivad pakkuda
oma sementi Tallinna sadamas 5—
5,5 kr. tünn. Vabanduseks üteldakse,
et mõnes üksikus riigis on semendi
hind sama kõrge kui meil, kuid jäe
takse targu ütlemata, et neis koh
tades kui kalli valuuta maades üleEWBV
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tavad kõik muud ained ja teenistu
sed hinnalt meie omi kaugelt.
Meie semendi omamaa hinnaks on
olnud suurmüügil ligemale 8 krooni
tünn. Paar aastat tagasi teatud ela
vust tekitanud „odavama semendi“
andmine“ oli vabrikute trikk, kus
juures hinnaalanduseks oli jäetud
ainult vaheltkauplejate saak, kuna
vabrikud omaltpoolt ei alandanud
sentigi.
Selle eest vabaneti aga nähtavasti
tulukult seismajäänud ja osaliselt
rikkiläinud semendist, sest nurin
semendi ebakõlbulisusest oli kaunis
laialdane.
Võttes arvesse välisturu ja kodu
maa semendi hinnavahet näeme,
et vabrikantidel siseturul müüdava
200.000— 250.000 tünnilt semendilt
on võimalus teenida õigustamatult
umbes 400.000 kuni 750.000 krooni
puhaskasu.
Kuna meil on tegevuses väliska
pital ja välismaalased, siis ei või
nõuda neilt isamaalsust ega eesti
rahvusetunnet. Kahju ainult, et sel
teel voolab igal aastal suur summa
meile nii vajalist valuutat välismaale,
ja meie rahvas peab maksma nii
kallist kooliraha.
Üks rahvakeelt oskaja ja ringreisudega tuttavaks saanud vabrikutegelane toob esile kõrge hinna õigus
tamiseks alati vabriku osalise koor
matuse ja vabrikusse mahutatud suure
kapitali, mis vajab kustutamist.
Ometi teame kõik, et semendivabrikud on veel enneilmasõjaaegsed ja
vabanesid selletõttu kõigist oma
võlgadest ilma raskusteta. Kuinüüd
kustutakse edasi neid väärtusi ja
võlgasid, mis inflatsiooni tõttu kord
juba kustutatud, siis võib ju anda

tagajärgi sarnane võte maksuameti
tes riigimaksudest vabanemiseks, kuid
näitab ikkagi selgelt, kuidas meil
võib teenida teenimatult.
Semendi tootmine peab tulema
meil võrreldes ieiste maadega hulga
odavam, sest tooraine saamine on
väga hõlbus ja tööliste palgad äär
miselt madalad. Peale selle on vab
riku sotsiaalkohustüsed tööliskonna
suhtes meil palju vähemad kui mujal.
Võttes arvesse kõiki neid kaalut
lusi, jääb püsima semendi kõrge hinna
alusena peaasjaliselt saagihimu ja
ahnus. Kas selle kärpimiseks meil
tahetakse ja osatakse midagi ette
võtta, näitab tulevik.
Peale kõrge hinna on meil se
mendi levinemise takistajaks veel
nõuande ja juhatuse puudus. Põllu
mees peab ise katsetama, peab te
gema vigu ja tehtud vigadest õppima.
Sarnane kogemuste kogumine läheb
kalliks ja selleks on meil vähe vaba
raha. Mujal riikides teevad semendivabrikud avalikke käiseid, ehitavad
eeskujulikke ehitusi, korraldavad te
gelikke kursusi ja annavad välja
odavahinnalist praktilist kirjandust.
Sarnase selgitustöö abil on sealne
elanik palju teadlikum ja oskab hoi
duda vigadest.
Ohverdagu meie vabrikud natuke
negi oma hiiglasissetulekust selgitusetööle.
Kaudsel teel on olnud kuulda, et
valitsuseasutused on pidanud läbirää
kimisi semendivabrikütega semendihinna alandamise üle. Olgugi et sar
nastest läbirääkimistest seni mingi
suguseid praktilisi tulemusi pole mär
gata, oleks siiski huvitav, kui sealt
antakse ka avalikule arvamisele
mõnesuguseid andmeid.
— Asjast huvitatu —
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I H u lic id U t n c c v ib a Ü h is v iih id lc s i.
Ins. G. Liideman.

Ühisriigid on
A meerika
Tema maaalad ulatavad

suurriik.
külmast
polaarpiirkonnast kuni kuuma troopikakliimasse. Sellest olenevalt on ka
põllumajanduslikud olud seal väga
mitmesugused, väga lahkuminevad.
Vastavalt muutuvad ka tööriistad ja
masinad. Masinad, mis on hääd ni
suväljadel, ei kõlba puuvilla- ega
riisipõldudele jne.
Ma võtan siin
kõne alla vaid põl.-riistu ja masinaid
mis. võiksid huvitada ka eesti põllu
meest.

Ameerika põl.-masinate tööstus on
omal alal kõige suurem ja kõige roh
kem arenenud. Kui võtta Ameerika
põl.-masinate suurfirmasid, nagu In
ternational Harvester Co, Deere ja
Co, Case ja Co ning teisi, siis ei
leidu kuskil mujal riigis neile vasta
vaid.
Kõikidel neil firmadel on
10— 20 vabrikut, kus valmistakse
igasuguseid põl.-masinaid, neil on
kaubamaju, arvult 40— 100,
üle
Ameerika, neil on igas tähtsamas

mullastik. Ja kõiki neid erinevaid
tingimusi tahavad täita nende suur
firmade masinad, ning täidavadki.
Meie põllumehel on väga hästi teada
ameerika põl.-masinate väärtus, sa
muti on see ka teistes maades. Isegi
Saksamaal, mis ise tööstusemaa, os
tavad põllumehed parema meelega
ameerika niidumasinaid ja traktoreid
kui kodumaa omi. See on tingitud
ameerika masinate häädest omadus
test ja firmade eeskujulikust organi
satsioonist. Kõik suuremad firmad
panevad väga suurt rõhku masinate
mitmekülgsetele omadustele. Vabri
kutes mitmekordne on järelvaatus
kõikidele osadele, enne kui pannakse
kokku masin. Samuti proovitakse ja
kontrollitakse materjale.
Kõikides
vabrikutes on niinimetatud „inspek
toreid“, kelle ülesandeks on kont
rollida ja proovida vaid teatud osi
või töid. Vabrikute saadused on nii
mitmesuguse ehitusega ja omadus
tega, et nad vastavad igasugustele
nõuetele. Näiteks valmistatakse atradevabrikus ligi 300 isesugust atra.

riigis oma esindusi ja osakondi. Kui
tõsisemalt järele mõtelda, siis selgub
alles, missuguse suure organisatsioo
niga siin on tegemist. Igal maal on
isesugused klimaatilised ja põlluma
janduslikud tingimused, isesugune

Siin leidub Lõuna-Aafrika ja Amee
rika tarvis. Ameerika põl.-masinate
tööstus katsub rahuldada igalpool
kohalisi nõudeid. Sellega on osalt
seletatav ka tema suur edu.
A d r a d . Ameerika adrad on oma

^õUufccvaasinate Iccalus.
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ehituselt teistsugused meie ja Saksa
maa atradest. Tarvitatakse väga head
materjali ja ehitus on vastupidav ning
tugev. Selletõttu on ka atrade hin
nad kõrgemad: kahehobuse ader mak
sab 70— 100 kr. Iseäranis suurt
rõhku pannakse adra terale. See

maga. Meie oludes oleks nende at
rade kasutamine üksikpõllumehele
ehk kulukas, sest hobuseader mak
sab umbes 300— 350 krooni ja traktoriader 700— 750 krooni, uudismaa
harimine ühingutes aga oleks nende
kasutamine majanduslikult läbiviidav.

Joon. 2.
Traktori uudismaa
ader.

ehitatakse tugevast materjalist ja
suure hoolega. Et valmistada üht
adra tera, selleks peab ta käima läbi
ligi 25 isesugust masinat, kus tehakse
36 igasugust töövõtet. Tera peab
passima täpselt korpusele ja tera äär
ning hõlma äär sattuma täpselt vas
tamisi, nii et seal üldse mingisugust
vahet ei ole. Tera pahempoolse ääre
alla joodetakse rauatükk, mis on tegelise põllulaua pikendus ja tera kõvenduseks. Tera ninale joodetakse
väikene osa häid tööriista terast, mis
kõveneb karastamisel ega kulu künd
misel nii kergelt. Adraterad valmis
tatakse suuremalt osalt soomusterasest, äärmised hihid hääst kõvaks
karastatud terasest ia keskmine osa
pehmest rauast. Tarvitatakse ka ha
rilikke terasest teri. Samad mater
jalid on mõõduandvad ka hõlmade
juures. Atrade kokkupanek sünnib
käsitsi ja suure hoolega. Kui osad
kokku ei passi, seal käiatakse smürgelkäiaga materjali vähemaks.
Konstruktsioonilt on atru väga mit
mesuguseid.
Meie oiludes võiksid
pakkuda huvi tugevad uudismaa ad
rad. Väga head ja vastupidavad on
Deere ja Co uudismaaadrad, neid on
traktori ja hobuste veoks.
Hobuseadrad on 15— 16-tollilise vao jaoks,
traktoriadrad aga 18— 22 tolli hõl-

Ä’k k e d . Ka äkkeid on väga mit
mesuguseid, alates puuäketest ja lõ
petades igasuguste reguleerimisevõimalustega terasäketega. Samuti on
lugu kultivaatoritega. Maisi reava
helt harimiseks on umbes 20 isesu
guse ehituseviisiga kultivaatorit. Pal
jude nende juures on silmas peetud
igasuguseid tingimusi, ja need kultivaatorid on peaaegu täiuslikud, raske
on seal veel midagi soovida. Ka taldrikäkete tüüpide rohkus suudab ra
huldada igasuguseid nõudeid. Taldrikäkete (randaalide) juures on asutud
üldiselt seisukohale, et kõige koha
semaks taldriku läbimõõduks on 16
tolli. Suurema läbimõõduga taldriku
mulla sissevajutamiseks on tarvis
rohkem jõudu, sest taldriku lõikepind läheb suuremaks. Eritellimisele
valmistatakse aga ka kuni 18 tolli
läbimõõduga taldrikuid, kuid tegeli
kult ei pea vabrikud seda tarviliseks.
Raskemate maade jaoks on olemas
randaale, mille juures on võimalik
suurendada taldrikute vahet hariliku
6 tollilt 9 tollini. Selletõttu tungivad
taldrikud paremini mulda. Taldrikute
karastamisele pannakse suurt rõhku.
Selleks on automaat karastuseahjud,
kus temperatuur on püsiv, nii et
kõiki taldrikuid kuumendatakse ja
karastatakse ühtlaselt.
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K ü 1Vi a b i n õ u s i d on jällegi väga
mitmesuguseid. Reaskülvimasinate ül
dine ehitus sarnaneb euroopa reaskülvimasinatele.
Kuid peale reas
külvimasinate on tarvitusel veel väga
mitmesuguseid külviabinõusid.
Nii
näiteks tarvitatakse paljudes kohtades
isesugust väikest aparaati, mis kinni
tatakse vankri tagumise otsa külge.
Siin satuvad terad kahele kiirelt tiir
levale rattale, mis pillub sentrifugaaljõu tõttu terad põllule. Maisi ja ubade
külvamiseks on erilised masinad, mil
lega on võimalik külvata pesadeviisi
ja pesad asetada täieliselt nelinurgana.
On veel mitmesuguseid kombineeritud
masinaid, milledega on võimalik kül
vata ühel ajal teravilja ja heinaseemet või ka kunstväetist.
H e i n a k o r i s t a m i s e masinad.
Heinaniitmiseks tarvitatakse harilikku
niidumasinat. Suuremates majapida
mistes ka traktorniidumasinat. Trak
tori kasutamiseks niitmisel on kaks
võimalust. Vanem viis: kinnitatakse
erilise rakenduseseade abil kaks ha
rilikku niidumasinat traktori “‘ järele.
Sellega saaks üldise niitmise laiuse

43

traktorile. Sarnasel korral on traktorijuhil võimalik pidada silmas ka
vikatit ja pööramine nurkadel on
kiirem ja hhtsam. Need traktorniidumasinad on 7-jalalise lõikelaiusega;
vikatit on võimalik tõsta üles nagu
hobuseniidumasinalgi.
Juhtub mi
nema niitmisel vikat vastu kivi või
mõnda muud takistust, siis pressi
takse kokku üks vedru ja vikat pöö
ratakse välja niiteseisakust. Selletõttu
pole karta ilmaski vikati või lõike
terade purunemist, olgugi et harili
kult niidetakse kõigesuurema kiiru
sega.
Heina kokkukogumiseks põllul tar
vitatakse koormatõstjaid ja hunnikusseajajaid. Need mõlemad on väga
praktilised riistad, kuid võrdlemisi
kallihinnalised, milletõttu meie põllu
meestel nende kasutamine on takis
tatud.
Kergemalt oleks meil läbiviidav
heinatõstmise masinate kasutamine.
Nende masinatega on võimalik tõsta
heina korraga kuni 1000 naela kuhja
otsa kuni 20— 24 jala kõrguseni.
Nende'abil oleks võimalik kergen-

Joon. 3,
Mitm ekujulised
adra terad.

9— 10 jalga. See viis on ebaprak
tiline ebatasastel põldudel. Viimasel
ajal minnakse üle ikka rohkem ja
rohkem niiduaparaatide kasutamisele,
mida on võimalik kinnitada otsekohe

dada ja kiirendada tublisi meie ras
ket heinatööd. Pealegi on ehitatud
need masinad puust, milletõttu edas
pidi oleks võimalik ehitada neid ko
duste^ abinõudega.
(Järgneb).
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'D iim a f a liiu s l^ sisseseadfeiesi.
DipL ins. A. Saherg.

ÄRJESTI halveneva võituru kon
junktuuri tõttu, tuleb teostada meie
piimatalituste tööstusekuludes äärmist
kokkuhoidu, et piimatalitused jääksid
siiski võistlusvõimelisteks. Tööstusekuludest omavad tähtsa osa kütte
kulud, millele aga meil senini piima
talitused ei pannud suurt rõhku, väga
soodsate võihindade tõttu. Küttekulud
jälle olenevad piimahulgale vastavast
aurukatlast ja piimakeedu aparaatidest.
Kui vaadata meie piimatalituste
tekkimist võrdlemisi lühikese aja
jooksul, siis torkab silma, et vigu on
tehtud just ülalnimetatud asjaoludes.
Esimene viga, mis tehti katlaostmisel,
oli see, et osteti võimalikult odav,
või kiire vajaduse puhul parajasti
ärides saadaolev katel, jättes arves
tamata selle õiget suurust ning kütte-

J

Piimakeedu aparaatide muretse
misel tehti peaasjaliselt vigu suuruse
ja pastöriseerimise süsteemi valikus
(soojusevaheldaja ja eelsojendaja).
Suurem aparaat kui piimahulgale
vajaline jahtub asjata.
N ii szYs; teatud piim ahulgale ja
oludele ainult vastavas suuruses sisse
seade, ainult siis on võimalik saada
läbi kõige vähemate küttekuludega.
See on tähtsaim nõue, kuid peale
selle on veel palju masinatehnilisi
pisiasju, mis teevad summas kauni
kese osa kuludest, mida aga kokku
hoiul tuleks pidada silmas tingimata.
Piimatalituses on tingimata tarvi
line soojusteniline ning jõumajanduslik kontroll.
Piimatalitustevõrgu kiire arenemise
ja eriti soodsate võihindade juures

Joon. 4.
Heinatõstmise masin
töös.

kulusid. Katla suuruse ja süsteemi
valikus pandi väga suurt rõhku
naaberühisuse eeskujule, mis aga ei
vastanud enda oludele sugugi või
kordas naaberühisuse vigu. Paljud
piimatalitused ostsid algul vajadusest
suurema katla, lootes piimahulga
suurenemisele, mis aga tulemata jäi,
suurendades asjata küttekulusid.

paistis see küsimus rohkem kõrvalise
tähtsusega, kuid praegusel hetkel on
selle teostamine möödapääsematult
tarviline, et tõsta piimataliluste võistlusevõimet. Ainult soojustehniline ja
jõumajanduslik kontroll aitavad selgi
tada ja tulevikus hoida ära eelpolnimetatud vigu üksikasjani. Ette
vaatlikumad piimatalitused välismail

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

Tellimisel või ostul palume mainida „Tehnikat põllumajanduses“’

45“

46=^

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES!

liõuavad sarnast kontrolli sisseseadete
üleandmisel neid ülespanevailt äridelt.
Kui ajajooksul küttekulud suurenevad,
siis võetakse ette uued ametlikud
kontrollmõõtmised, ja võrreldes neid
algandmetega leitakse vead alati kind
lalt ja ruttu.
Praegusel silmapilgul oleks aeg
kõigil
piimatalitustel
selle peale

45

mõtelda, mida tehtud vigadest võiks
parandada vähese kuluga.
Kuidas seada üles masinaid ja apa
raate, et nende juures oleks võimalik
alati võtta ette kergelt ja ilma suure
mate ettevalmistusteta soojustehnilist
ja jõumajanduslikku kontrolli, sel
lest edaspidi.

9 u ita s liipsinine.
Joh. Rumessen.

õ i g i l e on teada, kui suur tähtsus nagu meil suuremalt osalt tarvitusel,
on piima puhtalt lüpsmisel; see satuvad mustusekübemed, mis sisal
tähtsus võib olla veel suurem kuidavad lugematul arvul pisikuid, lüpsi
piima jahutamisel, mille üle siiski kusse — piimasse.
On aga lüpsiku avaus pealt kitsam,
võiks vaielda.
Et puhtalt lüpsta, oleneb eestkätt siis langeb mustus lüpsiku külgedele
muidugi lüpsjast, tema isiklikust puh- — ei pääse seega piimasse (joon. 7b).

K

Jo o n . 5.

Ilm a eellüpsinõuta Thiele lüpsiks.

tusest, lehma puhastamisest enne
lüpsi algust jne.
Kuid suuresti mõjub kaasa ka
lüpsinõu ehk lüpsik, et saada head
puhast piima.
Lüpsmisel pritsib lehm sabaga ja
jalgadega mustust laiali, ja kui lüpsik
on pealt laia avarusega, (joon. 7 a),

Joon. 6.

Ä ravõetava eellüpsinõuga Thiele lüpsik.

Tähtis on veel, et esimesed söörakud
mis sisaldavad hulga pisikuid, lüpstaks erinõusse (mõned soovitavad
lüpsta maha neid, kuid olgugi, et nad
on väikese rasvasisaldavusega, on
sellel piimal siiski oma väärtus; tei
seks, kui nad lüpstaks maha, an
naksime pisikutele, kes elutsevad
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sõnnikus, rohkem toidust — seega
edendaksime nende paljunemist).
Erinõusse lüpsmine on aga tülikas
ja viidab aega, ning sellepärast tuleb
ette, et paljudel kordadel satuvad

vuar, millest pärast võib kallata välja
sinna kogunenud piim, mida võib
kasutada keedetult majapidamises.
Teiseks on lüpsiku konstruktsion
sarnane (pealt kitsam — poolkinnine)»

,U/| l i l l
Joon. 7. H arilik ja Thiele lüpsikud lüpsmisel.

need esimesed tilgad üldiiõusse ja
rikuvad seal puhast piima.
Thiele vabrik Saksamaal on lahen
danud need küsimused korraga, kons
trueerides lüpsiku (joon. 6) kus on
esimeste tilkade jaoks väikene reser-

mis lüpsmisel ei lase sattuda pritsetei
jne. lüpsikusse.
Soovitav on, et need lüpsikud lei
aksid tarvitajaid, sest seda nad vää
rivad ja hind nendel on ka ülesaadav.

Kuzfll<z<zsrz>iiesf.
(Vastus küsimusele).
7. Nurk.
dasti jooksma. Sellega on seletatav, miks
tugi. Laagrid jagunevad kande*
libislaager jookseb käigu alul hulga ras
Ljaja tapi
tugilaagriteks. Kande laagritel mõjub kemini kui tööajal.
a a g e r on tiirleva või õõtsuva võlli

jõud risti võlli teljele, kuna tugikaagritel
jõud on pikuti võllisihis.
Harilikus libislaagris võll libiseb laag
ris, mille hõõrumisepind on kas malmist,
pronksist või pabiidist. Siin toimub võlli
ja laagri vahel libisemisehõõrumine.
Laagri õlitamisega vähendame hõõrumist,
s. o. õlikiht läheb hõõruvate pindade
vahele, ja kõvakehadehõõrumine muu
tub vedelikuhõõrumiseks.
Libislaagris
seisu ajal vajutab võll õli laagrivahelt
välja, nii toimub käigu alul laagri ja
võlli vahel peaaegu kuiv metalliline hõõ
rumine. Väheste tuuride järele kannab
võll ise või õlirõngad ^(rõngasmäärdelaagril) jälle õli võllile, laagri vahele
tekib õlikiht ja võll hakkab õlil libe

Kuullaagris toimub veeremisehõõrumine
ja ta ei tarvita praktiliselt käigu alul
suuremat jõudukui töötamisel. Võrreldes
hästi sissetöötanud ja korralikult õlitatud
libislaagri kuullaagriga on viimases hõõ
rumiseta kistus ligi 10 korda väiksem.
Tugeva koormatuse ja suurte võllituuride
juures nõuab libislaager hoolsat ja kor
ralikku õlitamist, vastasel korral jookseb
ta palavaks. Ka kuullaagreid peab õlitama,
kuid väikese hõõrumise tõttu ei jookse
nad peaaegu kunagi palavaks. Õlikulu on
siin iseäranis väike ja teeb välja lihtlaagri õlikulust alla 30‘^/o.
Kuul- ja rulllaager seisab koos ühest
või mitmest kuulide- või ruUidereast ja
kahest jooksurõngast. Üks neist rõngas-
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test on võllil kinni ja tiirleb koos võl
liga, seda nimetatakse sisemiseks jooksurõngaks. Teine, s. o. väline jooksurõngas,
on kinnitaiud laagrikesta külge. Kuulid
või rullid on asetatud ja veerevad kahe
jooksurõnga vahel, (odavamatel rulllaagritel puudub sisemine jooksurõngas ja
selle aset läidab võll). Et kuulid veereksid üksteise järele parajas ja korrapära
ses kauguses, asetatakse nad kuulide
hoidrõngasse. Sellel rõngal on kuulide
jaoks vastavad pesad kus kuulid vabalt
saavad tiirelda. Laagrites kuulide asemel
tarvitatakse sagedasti koonilisi-, töndritaolisi- jne. rulle, sellest ka laagri nime
tused: kuullaager, rulllaager, kooniline
rulllaager, tünderlaager jne. Kuullaagreid
valmistatakse kõrgeväärtuslikust mater
jalist, töötatakse välja suure täpsusega,
kõvendatakse ja lihvitakse. Hea mater
jali ja väikese hõõrumise tõttu on kuullaagrites väikene kulumine ja neis ei
tule ette sissesöömisi ega võllide kulu
mist, samuti vajavad nad vähem ruumi.
Rikkeid võib tulla osade lõhkemisest
või murdumisest.
Kuullaagrite suurem vaenlane on liiv,
muud kõvad ained,mustus janiiskus. Kõvad
ained kulutavad, kriimustavad ja rikuvad
lihvitud pindu, samuti niiskusest tekkinud
rooste,sellep. peab alati valvama, etlaagrikaas ja õliava oleksid kinni ja laager ei sei
saks lahtiselt. On laagri mõni osa mui^
dunud või mõni kuul lõhkenud, sünnitab
see tööajal teravat raginat ja müra. Sa
muti, kuigi vähemat müra, sünnitab
laagrisolev mustus. Vilistamisest on
tunda õlipuudust. Paremini saab kuulata
laagri töötamist kruvikeerajaga, kui pan
na üks ots vastu kõrva ja teine vastu
laagrikesta. Rikke korral peab seadma
laager viibimata korda, vastasel puhul
hävineb ta õige ruttu.
Peatähtsus kuul- ja rulllaagrite õlitamisel on: hoida puhtad ja siledad poleeritud jooksupinnad ja kaitsta neid roos-
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tetamisest, peale selle vähendada hõõ
rumist ja kulumist ning sumbutada
laagri jooksumüra.
Laager tuleb võtta lahti teatud aja
järele, vana õli pesta maha korralikult
bensiiniga ja alles siis täita uue õliga
(kuullaagreid määritakse umbes 2 korda
aastas). Laagreid määritakse kõrgeväär
tusliku mineralõliga ja ka tavotiga. Õliga
määrimisel peab olema laagrikest hästi
tihe, et õli ei jookseks välja. Õliruum
olgu nii täidetud, et alumine kuul ulatub
ainult kuni pooleni õlisse, suurema täit
mise korral hakkab õli laagris ringi
jooksma ja läheb palavaks.
Tavotiga määrimist pooldatakse seal,
kus laager töötab mustuse-, tolmu- ja niis
kuses käes. Suurema osa põllumajandusemasinate kuul- ja rulllaadreid määritakse
tavotiga. Soovitav on, et tavotiga täide
taks ainult V2 kuni
laagriruumist.
Taime- ja loomarasvad kuullaagrite mää
rimiseks ei kõlba.
Kuullaagrite õlidelt nõutakse, et nad
oleksid päris puhtad mustusest nagu
vesi, liiv, sement, tolm jne., peale selle
peavad nad olema vabad hapetest ja
lehelistest, mis ise võivad saada roostetamise ja sissesöömise sünnitajateks.
Õlis ei tohi olla vaiku, see teeb õli lühi
kese aja järele paksuks, ka ei tohi ta olla
segatud teiste ja halvemate sortidega.
ÕJi sitkus tuleb valida vastavalt masina
eeskirjale, üldiselt, mida suurema kiiru
sega töötab laager, seda paksemat õli
võib tarvitada.
Tavotiga määrimisel tarvitada pare
maid sorte ja neid, mis sulavad umbes
70—90^C juures (Vaselin kuullaagrite
määrimiseks ei ole kõlbuline, sest ta
sulab juba 30
juures). Soovitavamad
on pehmemad tavotid, sest need sisalda
vad vedelamat õli.
M ä r k u s : Pikem kirjeldus laagritest
ja õlitamisest ilmub „Tehnika Põlluma
janduses“ järgmises numbris.

S h U u s le v a fa m is c s i.
J. Kirsimägi.

K

UI hoone ase on määratud kind
laks ja selle järele seatud kokku
projekt ning soovitakse asuda hoone
rajamisele ja ehitusetööde teostami
sele, tuleb valmistada enne seda
tööjoonestus.

T c c jc c n e s lu s hõlbustab tööde
täideviimist, aitab hoida eksituste eest
mõõtude ülekandmisel plaanilt maa
pinnale ja hoonele ning hoiab kokku
hulga aega, mis kulutadakse ilma
selleta, iseäranis tööde alustamisel.
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järele mõtlemisele ja arutlustele.
Tööjoonestuseks võib kasutada pro
jekti, või parem, äratõmmet (koo
piat) sellest, sest praegu joonesta-

Joon. 8.

takse ehituseprojektid mõõtvahekorras 1 : 100, s. o. 1 sentimeeter plaa
nil vastab 1 meetrile hoone mõõt
misel, samuti tuleb kanda plaa
nilt 1 millimeeter ehitusele seda 100
korda suurendades, s. o. — võtta

tema asemel 100 m/m. ehk 10 sen
timeetrit, näit.; mõõtes tollipulgaga
plaanil ukse laiust, nägime, et see
oli 8 V2 millimeetrit; suurendades

Tööjoonestus.

seda 100 korda saame 850 m/m. ehk
85 sentimeetrit. Tähendab — uks
tuleb teha 85 sm. lai. Tööjoonestuse
valmistamisel ehituse rajamiseks kasu
tame ainult hoone põhiplaani. Selgi
tuseks on võetud näitena ühekordse

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

põllumajandus-tehniline kalender-käsiraamat 1930 on hädavajalik igale
■
■
■ mootori ja traktori omanikule ning mootoristile, sest 1930. a. väljaandes
on põhjalikult kirjeldatud ja piltidega illustreeritud elektrisüüde m asi
nate juures. Mootorite sagedane korratu töötamine oleneb tihtipeale
elektrisüütest.
Kes käsiraämatu hinna 125 senti rahas (postmarkides) ette ära saadab,
sellele saadetakse käsiraamat posti teel kätte kirjastaja kulul,

M a sin a ta rv it. ü h in g u te L iit
Tallinn, Estonia pst. 15.
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puust elumaja põhiplaan, v. joon. 8.
Elumajal on 3 tuba, köök, esiküljel
veranda ja parempoolses otsas juureehitus, milles on klosett ja trepi algus.
Põhiplaanile joonestatakse ümber
ringi ehituseaseme piire.
ehituseasemel tehakse nii, et
lüüakse maasse umbes 3 meetri kau
gusele välisseintest ja umbes 3 ra
kaugusele üksteisest täiesti sirgjoone
järele tugevaid teibaid, mis ulatuvad
vähemalt 1 m. pikkuselt maapinnast
kõrgemale. Nende teivaste külge,
1 m. kõrgusele maapinnast naeluta
takse ehituseplatsi kõrgemas ääres
servatud tolliseid laudu. Piirdelaudade
ülemine äär peab olema loodis. Piire
tehakse seks otstarbeks, et oleks
püsiv koht, kuhu saaks märkida ruu
mide ja seinte asukohti ja mõõte,
mis oleksid alati kättesaadavad töö
tamisel, sest tikkude ja joontega maa
peale tehtud märgid hävitatakse vundamendikraavide kaevamisel. Piire
jääb nii kauaks ehituseaseme ümber
kuni alusmüürid ja sokkel on val
mis, ja kõrvaldatakse, kui seinad on
rajatud. Piirde vaade on näidatud
joonisel 1 üleval.
See piire tuleb joonestada ehituse
põhiplaanile samuti mõõtvahekorras
1 :100. Siis tulevad tõmmata välis
seintele välimist serva mööda ja vahe
seintele läbi keskpaiga jooned ning
pikendada neid kuni piirdest läbi.
Need jooned näitavad seinte asetust
ja kaugust üksteisest. Kaugusemõõdud märgitakse ka joonestusel arvu-
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dega, siis on pärast hõlbus märkida
neid joonestuselt piirdelauale. Peale
selle tulevad tähendada tööjoonestusel sokliase ja ahjude ning korstende
vundamendid. Joonisel 8 on märgi
tud need peenemate joontega kummalgipool seinu ja ümber ahjude.
Kloseti kaevukoht on märgitud lühi
keste punkteeritud joontega. Kuna
veranda on kergem ehitus, siis võib

Joon. 9.

teha talle soovikorral odavuse mõttes
üleni vundamendi asemel ainult kivipostid. Postide kohad on näidatud
joon. 8. Sellega oleks siis tööjoonestus nii kaugelt valmis, et võib asuda
tema järele ehituse rajamisele.
‘R a ja m tn e U c b a p c a l.
Kõige
pealt tuleb tähendada ehitusplatsil
hoone esikülje joon. a, b. Selletarvis
tõmmatakse pinguli kindlaksmääratud
peenike nöör, samasugune, nagu müür
sepa tarvitavad töö juures. Siis mää
ratakse kindlaks üks hoone välimine
nurk ja lüüakse sinna kohta maasse
puuteivas või vai ja selle keskpaika
püsti raudnael, mis peab asuma täp
selt maja välimise nurga A tipus
(v. joon. 9). Raudnaelast alates mõõ
detakse mööda nööri hoone pikkus
ja märgitakse ka teine nurk B sama
suguse teiba ja naela abil. Siis lüüakse
kummastki maja nurgast (naelast
teiba sees) 3 meetrit eemale tuge
vad teibad samale joonele maasse ja
kinnitatakse nööri otsad a ja b nende
külge. Hiljem jäävad need teibad
piirde tarvis. Nüüd tehakse valmis
hoone esiküljepoolel piire, ainult äär
mised, s. o. nurgateibad jäetakse esi
algu löömata, sest nende koht pole
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veel täpselt teada. Siiamaani kirjel
datud rajamisetöid selgitab joon. 9.
Edasi asutakse hoone otsaseinte
välisjoonte A— D ja B— E leidmisele
(v. joon 10). Need jooned leitakse ka
nööri abil. Joon A — D peab minema

Joon, 10.

läbi punkti A ja sünnitama joonega
A— B täisnurga, või nagu ehitusemeistrid ütlevad, „peab olema vink
lis“. Nurga vinklisse ajamist toime
tatakse selletarvis valmistatud lauda
dest suure kolmnurgaga — „vinkliga",
mille üks külg asetatakse hoone esi
külje joonele (nöörile) A-B ja tipp
naela A juure, sellejärele säetakse
nüüd otsnöör nii, et ta puutub naela
ja läheb kolmnurga teise külje A— D
sihis. Õige täisnurga saab ka toliipulgaga või mõõdurihmaga: kui võtta
ühel nurgaküljel 3 mõõtüksust —
jalga või meetrit — ja teisel 4, siis
peab olema kolmas külg, mis asub
täisnurga vastas, 5 samasugust mõõt
üksust pikk. Sel teel võib kontrollida
ehituse juures väljamõõdetud nurke.
Samuti tuleb katsuda järele ka laudvinkel enne tarvitamist, kas ta on
õige.
On hoone otsaseinte välisjooned
leitud ja nende kohta tõmmatud nöö
rid, siis lüüakse ka teiste nurkade
kohta teibad. Tagakülje saab kätte

siis juba iseenesest, ainult tuleb
mõõta veel tagakülje pikkus. Lõpuks
võib kontrollida saadud nelinurka
diagonaalide mõõtmisega: kui mõle
mad on ühepikkused, siis on nurgad
vinklis ja seinad rööbastikku (paral
leelsed). Siis lüüakse piire ka teiste
välisseinte ümber, pidades silmas, et
see oleks igalpool seinast ühekaugusel, s. 0. seinaga rööbastikku. Jooni
sel 3 on näidatud nurkade vinklisse
ajamine kolmnurgaga (vinkliga) ja
nurga B juures selle kontrollimine
mõõtmisega ning piirdelöömine.
Pikemate joonte mõõtmisel mõõdu
lindiga tuleb pidada silmas, et lint
oleks ikka sirge, muidu võib tulla
ette tundavaid eksitusi, iseäranis tuu
lise ilmaga. Sellepärast on mõnikord
parem tarvitada täpsete mõõtude saa
miseks sirge äärega lauda ja tollipulka — süllapuud, või vähemalt
terasmõõdulinti. Kõik riidest mõõdulindid muudavad ilmastiku mõjul oma
pikkust. Üldiselt tuleb mõõtmistel
alati, iseäranis ehituse rajamisel, kont
rollida mõõdetud pikkusi ja mõõta
üle, sest selle töö juures juhtub sage
dasti ka vilunud töömehel eksitusi
Lõpuks kui piire valmis, märgitakse
piirdelauale kas puusepa- või sinise
pliiatsiga seinte keskjooned, äärejooned, sokli ja vundamendikraavi äärejooned (vaata joon, 11),
Seina keskjoon eraldatakse teistest
ristiga, või lõigatakse noaga tema
kohta märk piirdelauda, et ta oleks
kergesti kätteleitav ja et hoiduda
eksitustest. Joonte piirdelauale mär
kimine sünnib järgmiselt: kõige enne
kantakse need seinte välimiste äärte
jooned, mis juba leitud, nööri abil
piirdelauale, s. o. tõmmatakse nöör
ühelt piirdelaualt teisele, vastasole
vate, nii et ta vaevalt puudutab mõle
maid naelu nurga teivaste sees, ja
siis tõmmatakse nööri kohta piirdelaudadele jooned; selle järele mõõde
takse välja tollipulgaga piirdelaual
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tehtud joonest seina paksus ja seina
keskkoht ja märgitakse jälle joontega:
Samuti talitatakse ka eelpoolnimeta
tud sokli- ja vundamendiäärtega iga
välisseina jaoks. Nüüd mõõdetakse
välja tööjoonestuse järele piirdelauda
mööda vaheseinte kohad ja märgi
takse samuti enne keskjoon ja siis
teised mõlemale poole piirdelaudadele. Siis lüüakse veel iga välisnurga
lähedale teivas maasse, millele mär
gitakse sokli kõrgus, sest peale mullatöid ei ole maapind hoone ümber
väljakaevatud mulla tõttu enam en
dine. V. joon. 12.
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nihutatakse loodi mõni meeter edasi
ja tehakse jälle samasugused märgid.
Nendele • märkidele asetatakse õige
laua serv või tõmmatakse pinguli
nöör ja lõigatakse seda mööda labi
daga kraaviäär maasse. Nöörid eemal
datakse ja kaevamine võib alata.
Seina keskjoone asemel võib tõmmata
nöör ka otsekohe kraavi äärejoone
kohale piirdelauale — esiteks väli
misele äärele ja siis sisemisele. Siis
näitab sellelt allalastud lood kohe
kätte kraavi äärejoone.
Kui maa ei varise, võib kraav olla
sama lai kui kavatsetud vundamendi

Joon. 11.

Kui kõik märgid on kantud tööjoonestuselt piirdelaudadele, võib alata
vundamendikraavide kaevamisega. Al
guses tõmmatakse pinguli nöör piirdelaudade külge, seina keskjoone
kohta ja lastakse alla selle nööri kül
jest lood maapinnale. Vagusi seisva
loe tipust, mis näitab seina kesk
kohta maa peal, mõõdetakse välja
kraavi sisemine ja välimine äär ja
tehakse märgid nende kohale, siis

paksus. Kraav täidetakse kihtideviiskividega ja viimaste vahed kas lii
vaga või lubjaseguga, vastavalt hoone
raskusele ja suurusele. On aga ehi
tus suurem, millele tuleb teha korra
likult lubjaseguga müüritud vunda
ment ja sealjuures kraaviääred vari
sevad, siis peab kraav olema laiem,
et vabamalt saaks müürida.
•Pärast aetakse vundamendi ääre jää
nud vahed mulda täis ja tambitakse
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Joon. 12.

kinni. Kui vundament on täidetud
juba maapinnani, tõmmatakse uuesti
nöör piirde külge ja pannakse selle
küljest allalastud loe järele sokli
nurgakivid paigale. Edasi läheb sokli

müürimine nurgakivide külge kinni
tatud ja pinguli tõmmatud nööri järele,
mida tõstetakse iga kivikihi paigalepaneku järele.

Kuiv jäa. isusTha^^dumi) ja selle favvifa»
mine jabutuseabinõuna jpiimatöösluses.

K

UIV jää on süsihappegaas kõvas
olekus. Teda on müügil 10 kuni
30 kg plokkides.
Plokid on sinlindrikujulised, 100 sm
pikad, 18 sm läbimõõduga, neid võib
saagida tükkideks või purustada pulb
riks, nagu soovitakse.
Plokid on valged — näevad välja
nagu kokkupressitud lumi. Seest on
nad tiheda koega (struktuur), erikaal
on 1,3— 1,4 ja kõvadus vastab kriidile.
Temperatuur on konstantne 80®C,

ei sula, vaid aurab, ilma et jätaks
enesest jälgi (muutub õhuks, mis on
võrdne kuivale külmale CO^ ei põle
ise ega toeta põlemist).
Plokki ümbritseva külma õhukihi
tõttu, mis on ühtlasi kaitseks peale
tungiva sooja õhu kihtidele, sünnib
auramine väga aeglaselt.
Üldnimetatud omaduste tõttu on
võimalik transportida kuiva jääd selle
kohase pakkimisega kauguste taha
ja hoida alal kauemat aega.
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Flammffav, ^ud.2^^ Ja Ko:
tigutriööridy vilja ja viljaseemne triöörid klass
I, II, V Va, ristikuseemne hõõrujad ja lina
seemne triöörid.

ikdam Cp^l

aufovabvih:

4 ¡20 hf. sõidumasinad, kahe- ja neljaistmelised,
8/40 „ sõidumasinad, nelja- ja viieistmelised
4/20 „ kergeveoshassid 600 kg,
10/40 „ kergeveoshassid 1 V2 tonni

Edss Jkcn

"DvMd.cnis:

kinoteatri masinad, helifilm i aparaadid, orkestri muusika
aparaadid kinodele ja lõbustuskohtadele, kaitseväe-, koolija kodukino, igasugused kinotarbed ja tagavara osad.
Ainuesindaja:

KAUBANDUS-KONTOR

Z^eZdf ja Xicessel,
TALLINN, Lembitu 7b.

Telefon: (2)11-40

Tellimisel või ostul palume mainida. „Tehnikat põllumajanduses'^
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Selle uue jahutuseaine paremused
teistest praegu tarvitusel olevatest
on alljärgnevad:
a) K u i v a t a m i s e o m a d u s . Niis
kuse puudumise tõttu võib tarvitada
kuiva jääd jahutuseks transportidel
kergetes papist (kartong) kastides,
milleläbi saab hoida kokku suuresti
nii hästi veo- kui ka pakkimiskuludes.
b) S u u r j a h u t u s e v õ i m e kaalu
ja ruumi üksuste suhtes, milleläbi
jällegi saab vähendada pakkimise- ja
veokulusid.
c) M a d a l t e m p e r a t u u r , mille
läbi on kindlustatud külma abil kauba
konservimene transportil.
d) Kauem ^vastupidamine (iga) pakkimisvahendil, külmetuskappidel ja
vankritel, selletõttu et puuduvad
niiskus ja sool.
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e)
Kuiv steriliseeruv ja lõh
n a t a õ h k ümbritseb jahutatavaid
kaupu, mis jällegi hõlbustab kaupade
konservimist.
Eriti suur tähtsus on kuival jääl
koorejää (jäätise) tööstuses, sest peale
muude paremuste tuleb tema tarvita
mine ka palju odavam, võrreldes
seniste tarvitusel olevate külmetussissesead etega.
Ka piima ja või jahutamiseks ja
alalhoidmiseks saab kasutada kuiva
jääd tagajärjerikkalt.
Ühe klg. kuiva jääga saab jahutada
10 klg. võid 48 tunni jooksul tarvi
lise temperatuurini.
Lõpuks võiks veel nimetada, et
kuiva jääd võib kasutada ratsionaal
selt, selleks sisseseatud isoleeritud
ruumides.
Molkerilidende Nr. 28, U . VIT. 1930. järele.

Joh. Rumessen.

puui^^pinle.

£ ih ln e f a

Dipl. agr. H. Masing.

E

INAM ja enam levib arusaamine,
jet lihtsamaid puutöid tuleb teha
talus ise. Põllutöökoolides ongi pandud
viimasel ajal ikka rohkem rõhku käsi
tööle, iseäranis just puutööle.
Et paljudes taludes puudub puutööpink, tahan kirjeldada siin, kuidas
saab teha endale lihtsa ja praktilise töö
pingi joon. 13, mis ei nõua peale enda
vaeva peaaegu mingisuguseid kulu
sid. Harilik kruvipink maksab um
bes 50 krooni, ja selle väljaandmine
on meie rahakehval ajal asjatu rahakinnipanemine.
Tööpingi valmistamiseks võetagu
umbes 20 sm. paksune 2,5 mtr pikk
palgiõts, mis tuleb tahuda kolmelt
küljelt sirgeks ja pealmiselt küljelt
siledaks hööveldada (a). Jalad lõiga
takse kas 7 sm läbim. lattidest või 5X10
sm taudadest, lastakse kalasaba taolise
lapiga palgi si^se ning taotakse kinni

naelte või kruvidega (b). Jalgade pik
kus vaHtagu nii, et valmis pingile
seljaga toetades allarippuvate käte
peopesad ulatavad parajasti pingile.
Tähtis on veel, et kolm jalga aseta
taks välja-, ette- ja tahapoole harki,
kuna neljas jalg tuleb kinnitada ai
nult tahapoole harki, mitte aga välja
poole, et ta ei jäeks jalgu höövelda
misel (c). On jalad kinnitatud, tuleb
katta pink pealt 4 sm lauaga, mis
tuleb hööveldada pealt täiesti sirgeks
ja siledaks (d). Plank kinnitatakse
kõige paremini 6— 8 tugeva puukruviga, kuid nii, et kruvipead lastakse
plangu sisse ja kaetakse pealt kiti,
või parem veel, puupulgakestega.
Laud võib olla palgist laiem, kinni
tatakse aga siis nii, et ta serv lan
geb ühte pingi tagumise küljega, eest
aga võib ta ulatada üle.
Nüüd tuleb lõigata pingi etteotsa.
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umbes 25 sm otsast, põiki plangu
sisse ase, 1,5 sm sügav, pealt 9 sm,
alt aga 10 sm lai (c). Kase- või mõ
nest muust kõvemast puust tuleb val
mistada kaks lauakest, mis mahuvad
parajasti selle aseme sisse. Ühe laua
kese külge kinnitatakse alt kruvidega,
nii et kruviotsad välja ei ulata 1,5 sm
paksune ja 10 sm lai lauake, mis
on nii pikk, kui tööpinki kattev plank
lai on. Selle lauakese pikema serva
sisse on lõigatud saega soon 1,5 sm
sügavalt mille sisse kinnitame tüki
vitsarauda väikeste needidega (plekinaelad) ja saehamba teritamise vii
liga hambad sisse viilime (g). Selle
lauakese ülesanne on hoida lauda
hööveldamisel lapiti, mis ka hästi
sünnib, kui hambad on teravad ja
laud tugevasti vastu hambaid surutud.
Niiviisi võib hööveldada kõiki laudu
kuni V2 ” lauani (joon. 15). Siis võ
tame teise lauakese ja kinnitame

poole. Väljalõigatud ase olgu põhjast
umbes 1— 2 sm, otsast aga umbes
7 sm lai. Lauake kinnitatakse ka siin
jälle alt kruvidega, nii et ta hoiaks
ühtlasi harki lõhkenemast kui peaks
löödama laud liiga tugevasti hargi
vahele. Selle sisseseadega saab höö
veldada serviti lauda, kui ta kinni
tatakse ühe kiiluga hargi sisse. On
aga serviti laud pikk, õhuke ja paenduv, siis võib hoida kinni laua tagu
mist otsa järgmiselt: pingi tagumisse
otsa, umbes 5 sm teine teisest, puu
ritakse kaks 2,5 sm läbim. auku, mis ula
tavad läbi palgi. Aukudesse pannakse
kaks õlaga pulka (i), mille vahele
pigistatakse laua tagumine ots kiiluga.
Lauaotsa hööveldamiseks või laua
saagimiseks kinnitatakse pingi tahakülge kahe raudpoldiga, mis ulatu
vad läbi pingist, paksust (10 sm)
plangust
väljalõigatud
klamber.
Klambri üldpikkus on umbes 60— 70

temale 4 sm paksu plangu otsast
välja lõigatud hargitaolise laua, nii
kuidas on näidatud joon. 14 (h).
Tähtis on, et üks hargi serv oleks
otse, see tähendab pingiservaga röö
biti, kuna teine serv suunduks välja-

sm. Väljalõige on 30— 40 sm pikk,
põhjast 3— 5 sm, otsast 7— 10 sm
lai (k). Siia klambri vahele saab panna
kinni tugevasti püsti laud laia kii
luga, iseäranis siis, kui laud toetub
ühe servaga klambri põhja.
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Ja a n

R a t n ik u

m a s in a v a h r ik

.
lartus, Yõru tän. 50/52
Kõnetr. 8-63

S b U tm umber igasuguste firmade hob. veetavaid
, ^rukatlaid (lokomobüle) isesõitjateks.

TeÄafese Igasugu treimise- ja hööveldamise töid,
freesitakse kõiksugu hammasrattaid, autoja traktori uusi osasid, aurumasinaid jne.
k a v a n d a ta k s e : autobusse, autosid, traktorisid,
m • °3ootorisi ja teisi masinaid.
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Laua pikuti saagimiseks pannakse
laud lapiti pingile, nii et ta ulatab
saetava servaga üle pingiserva ja
pigistatakse pulkade (1) abil pingi
külge. Selleks tuleb puurida pikuti
pinki veel aukusid juure (1).
Niisugust pinki lihtsamal kujul tar■vitatakse minu kodukohas Hiiumaal
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kaunis laialdaselt ja saab tema peal
teha, nii kuidas ise olen näinud ja
katsunud, sama hästi kõiki puutöid
kui kallil kruvipingil.
Kirjeldatud pink on valmistatud ja
tarvitatud teda minu õpilaste poolt
Arkna põllutöökoolis, kus teda ka
igal ajal näha võib.

I H a s in a f a w it a j a f e ü h in g u t a
a s € if € M .m is c s f J
A. Rapp.
THiks basufatae masinaid.?

M

eie põllumajandussaaduste oma
hind on kõrge ja seepärast on
madalate turuhindade juures talumajapidamistasuvus liiga väike. Tu
leb vähendada tootmiskulusid, võttes
tarvitusele paremaid tööriistu ja ma
sinaid, organiseerides paremini tervet
majapidamistööd, et rühkida järele
enam arenenud maadele ja et ka
meie põllumajandus muutuks enam
võistlusvõimeliseks. Ikka enam ja enam
selgemaks saavad meie põllupidajale

Joon. 14.

lane, et püüda ühiselt seda, mis käib
üksikule üle jõu, vaja ainult selget
arusaamist hüvedest, mis tuluks kõi
gile, samuti ka õiget ja leplikku meelt
ühises töös ja asjaajamises.
Seal,
kus üksiku isiku majanduslik jõud
ei luba asuda tarviliste masinate ost
misele, astugu kokku edasipüüdlikud
põllupipajad ja asutagu ühing. Kal
limad ja suuremad põllumajandusli
kud masinad on omandatud peami
selt ühistegelisel alusel. Alles vii
mastel aastatel ka rohkem üksikud
isikud on hakanud ostmu kallimaid

Lihtsa puutööpingi osad.

need paremused, mis annab talle põllu
majanduse mehaniseerimine. Iga aru
kam põllumees püüab teha võimalust
■mööda suurema osa tööd masinatega.
Kuis omandadu. masinaid.

Ei pruugi olla ei sõber ega sugu-

masinaid, et teha head äri, neid
põllupidajatele kasutada andes. Üksik
ettevõtja saab aga arvestada ainult
juhusliku tööga ja sellele lisaks ma
sinate ostmiseks tehtud võla kõrged
protsendid on viinud pankrotti mõ
negi mehe, kes siis ühtlasi on kis
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kunud kaasa ka neid, kelle vastu
tusel oli tehtud võlg. Samuti võib
teha põllupidajale suurt kahju töö
hilinemine, ootes asjatult üksikettevõtjat. Ühingu eesmärgiks on oma
liikmete tarviduste rahuldamine, aga
mitte äritegemine.

Joon. 15.

suutnud võistelda üldiselt tarvitusele
võetud mootoritega ja lohakas asja
ajamine ning liikmete ükskõiksus
ühingu tegevuses.
'Missuguseid, masinaid osta»

Ühistegelisel

alusel

on

kasulik

P uu kinnitusvCimalused lihtsal puutööpingil.

Pealegi on masinatarvitajate ühingu
hea edu eelduseks see, et ta liik
mete arv piirdub peamiselt ühe küla
või asundusega ja ühingu varandus
ning asjaajamine seisab alati kogu
liikmetepere silma all.
Kuigi mõni masinatarvitajateühing
ei ole suutnud rahuldada põllupida
jate lootusi, siis on seisnud süü mitte
põhimõttes, vaid halvas korralduses.
Nii näiteks on olnud eduka tegevuse
takistuseks vanad ja liiga suured
endised mõisamasinad, liiga suured
(kuigi uued) masinad, millele pole
saadud tarviliselt tööd, lokomobiilvõi isesõitja-garnituur, mis ei ole

omandada peamiselt neid masinaid,
mis üksikule isikule kasutamiseks
liiga suured või kallid (minnes välja
meie normaaltalupidaja seisukohast),
nagu viljapeksu- ja sorteerimismasinaid, ristikuhõõrujaid, saekaatereid,
jahuveskeid, viljakuivatisi, turbapurustajaid, jõumasinaid jne. On ühin
guid, kus on omandatud pea kõik
eelpoolnimetatud masinad ja kus te
gutsetakse suurima eduga. Sel puhul
ei piirdu ühingu tegevus enam ühe
küla või asundusega, vaid juba terve
vallaga. On ka masinatarvita:ateühinguid, kus küll liikmetepere on
väikene, aga hoolika tegevusega on

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

võidetud ümbruskonnas niivõrd suur
poolehoid, et jätkub küllaldaselt tööd
suuremale hulgale masinatale ja isegi
•sarnastele, nagu moodne jahuveski.
Viimasel ajal on kasvanud põllu-

Joon. 16.
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Kr. 800.— . Kui on näha ette küllal
daselt põllukündi ja võib olla ka sae
kaatri ostmine, siis on muidugi ka
sulikum osta mootori asemel traktor.
Eravõlgadega masinaid osta ei ole

Lihtne puutööpink.

pidajates huvi ka elektriühingute
organiseerimiseks, mille kohta ilmu
sid hiljuti põhikirjad trükist.
Kuis asutada übingul.

Ühingu asutamisel tuleb näha ette
kõigepealt ligikaudne liikmete arv ja
töö rohkus, millest mõlemast oleneb
osamaksu ja masinate suurus. Soo
vitavam on koguda rohkem liikmeid,
kui rajada lootusi teenistusele võõ
rastelt, ehk olgu siis, kui selleks on
küllaldaselt väljavaateid või ühingu
organiseerijad küllalt kindlad oma
energilises ettevõtlikkuses.
Kui ei leidu rohkem kaasatulejaid,
jätkub ühingu asutamiseks 7— 12
normaaltalust. Asutatakse ühing ai
nult viljapeksu masinate muretsemi
seks, siis jätkuks järgmistest masina
test: 1) viljapeksumasin — „Munktell“ — 500, 20” trumliga, hind —
Kr. 1750.— 2) jõumasin — „Seiler“
8 h.-j 1 silindr. petroolmootor, hind—

kunagi kasulik, vaid tuleb panna
kokku võimalikult rohkem raha osa
maksudena, või püüda hankida odavaprotsendilist riiklikku laenu. Kui
aga siiski ostetakse era-võlgadega
masinaid, siis püütagu neid tasuda
kiirelt osamaksude täiendamisega,
sest vastasel korral lähevad raskeks
kanda kõrged % ®/o. Ühingu orga
niseerimisel ja masinate suuruse ning
firma valikul pööratagu alati nõukü
simisega Masinatarvitajate Ühingute
Liidu, kui suurema ühistegelise põllumajandustehnilise keskasutuse poole.
On olemas ka ühinguid, kes tegut
sevad ainult suusõnalise või kirjuta
tud lepingu alusel, kuid enam jagu
neist on varisenud kokku seesmiste
tülide tagajärjel enneaegselt, jättes
ühtlasi mõnd osanikku kannatajaks
pooleks. Registreeritud põhikirja alusel
töötav ühing kuulub aga ühistege
vuse seaduse järele sundusliku vähsrevisjoni alla, mis kindlustab ühtla
selt kõigi liikmete huvide kaitset.
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iibtngwi jtõbibivja bcbbusead.-^
mtn& ja vegialv&cvimiue.

Ühistegevuse seaduse järele on vaja
ühingu põhikirja
registreerimiseks
3 asutajat ja tegevuse alustamiseks
7 liiget. Erilist luba ühingu asuta
miseks seadus ei nõua, samuti ei
nõua seadus ühingu asutamise koos
oleku pidamist. Laiema hulga põllu
pidajate kaasatõmbamiseks on siiski
soovitav asutamisekoosoleku pidamine
kus ühingu asutamisemõtte algatajad
tutvustaksid põllupidajaid ühingu asu
tamise tarviduse ja asutatava ühingu
põhikirja kavaga. Asutamise koos
olekul selgub juba enam vähem
ühingu loodetav liikmete arv ja töörohkus, millest oleneb omakord ma
sinate suurus ja hind. Masinatehind
jääb aluseks osamaksu suurusele,
mis tuleb tähendada põhikirjas. Osa
maksu kogumine võib sündida kahel
viisil: määratakse juba algul niivõrd
suur osamaks, et selle täiendamiseks
pole pärast tarvidust, või määratakse
väiksem osamaks, ja kui liikmete arv
juba kindel, tehakse ühingu peakoos
olekul otsuseks omandada osi juure
nii palju, nagu olukord lubab ja tar
vidus nõuab. Põhikirja kokkusead
misel on soovitav võtta aluseks juba
trükitud normaalpõhikirju.
Nendes
on aga ka tühje kohti, mille täitmi
sel tuleb pidada silmas maksvate
seaduste nõudeid. Võtame näiteks
E. Ü. Liidu kirjastusel ilmunud masinatarvitajate ühingute normaalpõhikirja.
Esiteks peab tähendama, et see
normaalpõhikiri on trükitud enne uue
rahaseaduse maksmahakkamist
ja
sellepärast tuleb kriipsutada läbi vär
vilise tindiga § 4 sõna „margaga“
ja § 8 sõnad „väärtkindlat Eesti
marka“. Samuti tähendada trükitud
põhikirja lõpus enne asutajate all
kirju :
Läbitõmmatud „margaga“ ja „väärt
kindlat Eesti marka“ mitte lugeda.

Selle esimesel leheküljel ja § 1
tuleb tähendada ühingu nimatus. § 4
tuleb tähendada lisavastutuse summa
kroonides sõnadega kirjutatult. Lisa
vastutuse summa on soovitav võtta
umbes viiekordne osamaksu summale,
kuigi selle täpset suurust seadus ette
ei näe.
§ 8. tuleb tähendada samuti osa
maksu suurus. Kuldbilansside sea
duse põhjal peab olema osamaksu
suurus vähemalt 10 krooni ja ainult
rahaministri (nüüd majandusministri)
loaga võidakse seda alandada kuni
5 kroonini. Erandina on lubatud sea
duses turba- ja
loomakasvatuse
ühingutel osamaks mitte vähem kui
5 krooni.
§ 12. tuleb märkida lahkuvatele
liikmetele osamaksu tagasimaksmise
tähtaeg, soovitav 6 kuud.
§ 29. tuleb tähendada ühingu ju
hatuse asukoht.
Kolme asutaja poolt kahes eksem
plaris allakirjutatud põhikirjad saade
takse ühes registreerimise avaldusega
kohtu- ja siseministeeriumile regist
reerimiseks. Ministeerium on kohus
tatud registreerima põhikirja ühe kuu
jooksul, arvates avalduse esitamise
päevast, ja saatma tagasi üks eksem
plar registreerimise märkusega registreerimiseavalduse esitajatele, kui esita
tud põhikiri vastab seadusenõuetele.
Registreerimiseavaldusele peavad kir
jutama alla samad isikud, kes kirju
tasid alla põhikirjale. Avaldusel olgu
tõestatud allakirjutajate teovõime ja
allkirjade algupärasus selleks õigus
tatud asutuste või isikute poolt.
Selleks on õigustatud notarid või
nende asetäitjad (rahukohtunikud),
valla- ja alevi valitsused ja politsei
prefekt või -komissar.
Registreerimiseavalduse proov.

Kohtu- ja Siseministeeriumile.
Põlula masinatarvitajate
ühingu asutajate Juhan
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Vaher’i, elukoht Põlula val
las, Välta, külas, Johann
Ammermann’i elukoht Põ
lula vallas. Oti asunduses
ja Aleksander Pukk.i, elu
koht Põlula vallas, Are külas

Avaldus.
Esitades siinjuures 2 eks, meie poolt
asutatava Põlula masinatarvitajateühingu
põhikirja j a ........ kr. eest tempelmarke
registreerimise kuludeks, palume regist
reerida tähendatud ühing seaduses ette
nähtud korras.
L i s a : 2 eks. põhikirja ja ........ kr.
eest tempelmarke.
Asutajad liikmed: J. Vaher.
J. Ammermann.
A. Pukk.

Eraldi tuleb tasuda tempelmaksu
allkirjade ja teovõime tõestamise
puhul. Allkirjade ja teovõime tõesta
mine on nõuetav ainult registreerimiseavaldusel, mitte
põhikirjadel.
Postiga saatmisel saata avaldus ühes
põhikirjadega tähtkirjas.
Ühingu teffcvu.sc avamine.

Põhikirja registreerimisest peale
omab ühing juriidilise isiku õigused
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Juhan Vaher’i, Johann Ammermann’i
ja Aleksander Pukk’i allkirjad, kes kirju
tasid alla vallavalitsuse juuresolekul ja on
teovõimelised Eesti Vabariigi kodanikud,
tunnistab Pulula vallavalitsus õigeks.
Põlulas, 31. juulil 1926. a. Nr. 919.
; pitsat i

Vallavanem: (allkiri).
Sekretär: (allkiri).

Registreerimiseavaldusele ühes lisa
dega lisatagu tempelmaksu järgmi
selt (näiteks siinjuures 4-poognalise
(16-leheküljelise), E. Ü. Liidu kirjas
tusel 1927. a. ilmunud masinatarvitajate ühingu normaalpõhikirja regist
reerimine :

ja asutajad võivad asuda liikmete
vastuvõtmisele. Ühistegevuse seaduse
järele võib ühing alustada tegevust
alles siis, kui on kogunud vähemalt
7 liiget. Kui on kogunud tarviline
arv liikmeid, võivad asutajad kutsuda
kokku tegevuse avamise koosoleku,
kus põhikirja alusel valitakse ame
tisse ühingu organid ja arutatakse
edaspidise tegevuse küsimusi. Juba
liikmete vastuvõtmisel ja tegevuse
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avamise koosoleku kokkukutsumisel
ja pidamisel tuleb asutajatel pidada
silmas põhikirja nõudeid.
Ühistegevuse seaduse § 70 põhjal
peaved kooperatiivühingud
astuma
3 kuu jooksul, arvates ühingu tege
vuse algusest (mitte registreerimisest),
ühe revisjoniliidu liikmeks, kes edas
pidi teostab ühingus samas seaduses
ettenähtud välisrevisjoni. Seda on
soovitav otsustada juba tegevuse ava
mise koosolekul. Siin juures peab
tähendama, et Masinatarvitajate Ühin
gute Liit kui masinatarvitajate ühin
gute poolt loodud suurim põllumajandustehniline
keskasutus Eestis
omab välisrevisjoni õigused ning ühes
sellega teostab oma liikmete juures
ka tehnilist nõuannet.
Ühingu tegevuse avamise koosoleku
päevakord võiks olla järgmine:

peavad juhatus ja revisjonikomisjon
oma esimese koosoleku, kus otsusta
takse ametite jaotus, nii nagu see
nähtud ette põhikirjas. On tegevus
alustatud, siis muretsetakse ka kohe
tarvilisemad arveraamatud. Protokol
lide, kassa- ja kassasissetulekute kviitungide raamatud tuleksid muretseda
juba asutajatel. Kõigi raamatute le
heküljed tulevad nummerdada ja
nende arv viimasel leheküljel kinni
tada. Kui arvepidamise korraldamisel
puudub kohapeal asjatundja jõud siis
pööratagu nõuküsimusega Masinatar-

1 . Koosoleku
2.
3.

4.
5.

.

6

7,
8

.

avamine ja koos
oleku juhataja ja protokollikirjutaja valimine.
Masinate ostmise küsimus.
Sunduslikkude äriosade arvu ja
nende tasumise tähtpäeva kind
laks määramine.
Sisseastemaksu suuruse kind
laksmääramine.
Kulude- ja tuludeeelarve aasta
lõpuni.
Masinatarvitajate Ühingute Liidu
liikmeks astumise küsimus.
Valimisi põhikirja järele.
Koosolekul algatatud küsimuste
arutamine.

Ühingu tegevuse avamise koosoleku
avab üks asutajatest, andes ühtlasi
ülevaate tehtud organiseerimistööst,
tuleviku kavatsustest ja väljavaade
test ning tutvustades koosolejaid re
gistreeritud põhikirjaga.
Koosoleku
juhataja valimisest peale kaotavad
asutajad oma erilised õigused ning
annavad asjaajamise koosolekul vali
tud juhatusele. Peale koosoleku lõppu

Joon. 17.

Ühest tukist pressitud alum iinium ist
piim atransportkannu lõige.

vitajate Ühingute Liidu poole. Peale
masinate ostmise on masinatarvita
jate ühingutel oma edaspidises tege
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vuses, võrreldes teiste ühistegeliste
asutustega, ärilist riskeerimist kõige
vähem, sest varandust on arvuliselt
vähe ja asjaajamine ning arvepida
mine lihtne, mida võib õppida Masi
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natarvitajate Ühingute Liidu instruk
tori juhatusel hea tahtmise juures iga
kirjaoskaja põllupidaja.
M ä r k u s : Järgneb Masinatarvitajate Ühingute
asjaajamisest ja arvepidamisest.

U u s iuüp a l u m i i n i u m i s l valwxtiS'-'
fa fu d . p iiim a lv a n s p c v llta m ä c .
J. Rumesson.

H

a lv e m a k s puuduseks senini tar
vitusel olevate terasplekist valmis
tatud piimatransportkannude juures
on olnud see, et nad rikutakse lü
hikese aja tarvitamise järele roostest.
On katsutud valmistada piimakanne tinutatud vaskplekist. Et nad
oleksid küllaldaselt vastupidavad ja
tugevad, oli vaja tarvitada tugevat

Joon. 18.

A lum iinium ist 'piim atranaportkannu
tekkel.

(paksu) plekki. See tegi aga kannud
ebaotstarbekohaselt raskeks ja kal
liks, pealegi oli tarvis tinutada neid
tihti, sest nagu teada, tekib tinuta-

mata vasepinnal (eriti, kui see on
kaetud osaliselt tinaga) vedelikku
dega kokku puutudes, roheline kord
(arseeniku ühend), mis on piimale
rohkem kahjulik kui rooste.
Vaheajal oli hakatud valmistama
mitmesuguseid piimatalituse tarbeid
alumiiniumist ja] tuldi arvamisele, et
ka piimatransportkannude valmistu
seks võib kasutada alumiiniumi heade
tagajärgedega.
1914. aastal ilmus Taanis esimisi
sarnaseid kanne, need osutusid aga
mitmesugustel põhjustel ebasoodsa
teks.
Materjal oli kas liiga pehme või
jälle habras, kannud läksid iga vä
hema tõuke puhul lotsi, või jälle
pragunesid kaelaõnarusest.
Põhjavitsa ja ülemist vitsa, kuhu
kinitati kannu kõrvad, ei saadud
hita kudagi kannudele vastupidavalt
külge, niisamuti ei saadud valmis
tada kannudele alumiiniumist teklit,
vaid see tehti tinutatud terasplekist.
Pealegi ei osatud parandada vigas
tatud kanne kohapeal, vaid nad
tulid saata selleks otse vabrikusse,
kõik see oli tülikas ja kulukas ja
kannud ei leidnud sarnast vastu
võttu nagu loodeti.
Ideest ei tahetud aga kuidagi loo
buda ja katseid jätkati, ning mõne
aasta jooksul suudeti konstrueerida
uut tüüpi alumiiniumist valmistud
piimatransportkann, millel olid kõr
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valdatud olgugi mitte kõik, siis vä
hemalt suurem osa ülalkirjeldatud
pahedest. Sellest ajast on alumiiniu
mist valmistatud piimatransportkannude tarvitamine
Taanis leidnud
aset laies ulatuses. (Vaata piimasaa
duste väljaveo kontrolljaama teated
nr. 2 1928. a.).
Kuulus Taani piimatransportkannude vabrik Frederiksberg Metallwarefabrik Kopenhaagenis on hakanud
valmistama alumiiniumist piimatransportkanne ühest
tükist pressitult,
samal põhimõttel,
nagu senini on
valmistanud samasid kanne teras
plekist. Põhja- ja kaelavitsade kan
nule kinnitusviis on nimetatud kan
nude juures patenteeritud. Kannule
on antud sarnane kuju, et vitsad
on pingul kannu küljes kannu keha
pinge mõjul ja põhja toeks on lii
detud terasest tugi, et põhjarõngas
alumiiniumi ei hakkaks hõõruma.
(Vaata joon. 17). Ka tekkel (Joon. 18)
on pressitud ühest tükist alumiiniumplaadist ja on seal juures kahekordne,
nagu näha pildil olevast valgest joo
nest. Kaane ülemine osa on eriti paks,
tema külge on kinnitatud käepide tuge
vate neetidega, kuid sarnaselt et
netid ei ulata läbi sisemise plaadi.
Sellepärast on
tekkel sisemiselt
täiesti sile, ilma mingisuguste liide
tud ja ebatasaste kohtadeta — seega
hõlbus pesta ja puhas hoida (vaata
joon. 18 a, b).
Ülalnimetatud vabrik on annud
nimeks eelpoolkirjeldatud uuetüübi
lisele alumiinium piimatransportkannule, et eraldada teda teistest alu
miiniumist ka nnudest, —
Seega on lahendanud nimetatud vabrik
piimakannude
materjali küsimuse
rahuloldavalt. Tooresmaterjal on val
mistatud katsete tagajärjel teatavas
kõvaduses ja järkjärgulisel pressi
misel omandab kann karastamise
läbi sarnase kõvaduse, et see suudab
võistelda teraskannuga täiesti. Olgugi

et alumiinium on terasest kallim,
kuid alumiiniumkannu valmistuseviis on lihtsam ja hõlpsam, mille
tagajärjel ta tuleb terasest valmistud
samasugusest kannust ainult vähe
kallim.
Pidades silmas „Almin“ piimatransportkannu häid omadusi piima

Joon. 19.

A lum iinium ist püm atransportkannu
väline vaade.

transportimisel, on Taani piimateadlased soovitanud neid väga tarvita
jatele, ja nad on võitnud igalpool
lugupidamist.
Põllumajanduse osakonna poolt toi
mepandud
piimatransportkannude
proovimistel esines P. K. „Estonia“
muude kannude seas ka „Almin“—
kannuga ja esialgne (8 kuuline) tegeline proovimine näitas, et see
kann ei jäe maha tugevuselt, vastu
pidavuselt teraskannudest
sugugi.
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Kuulsamad põllutööriistad ilmas on

g m e epifecg T H acC cvtnich,
sest see mark kindlustab põllumehele kauba headuse.

Ostke ainult MacCcvmich märgiga:
tr a k to r e id 10/20
H. J .
m o o to ris! 3 — 10
H. J .
tra k to r- a tru j a ra n d a le
r o liu n iltja id
lio b u s e re h as id
v ilja n lit ja id
lõ ik e a p a ra a te

h e in a k a a r u ta ja id
k u n s ts õ n n ik u
k ü lv lm a s in a id
re a s k ü lv im a s in a id
k u ltiv a a to r e id
v e d r u ä k k e id
ju u r v ilja h a r ija id

Täielik vastutus iga m asina eest! Hinnad ja m aksutingim used
õige soodsad. Müügil igalpool.
Põllumees pea meeles, et ainult b e a m a s i n tasub end ära ja teeb maja
pidamise tulutoovaks.
P e k s u m a s ln a t e s t p a k u m e o r ig in a a l R o o t s i
„G L O R IA “ . Neid m asinaid m üüm e 25—40“/o

odavam alt võistlejaist.
juures selles veenduda.

Palume k õik i ostude

«

^
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JL l.a
T A L L IN N A , I n s e n e r i t ä n . 3, k õ n e t r . 18-17

Tellimisel või ostul palume mainida „Tehnikat põllumajanduses'*
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peaaegu paistis silma veel kui nr. 1
teiste seas.
Alumiiniumi kõrge tolli tõttu (10 klg
kannu pealt on toll umbes 7 krooni)
on
„Almin“
meil kättesaamatu.
Pidades silmas meil piimaproduktide
kvaliteedi tõstmise tähtsust on vajaline, et „Almin“ oleks ka meil karjapidajatele kättesaadav. Sellepärast

63

pööras piimakannude proovimise ko
misjon põllumajanduse osakonna kau
du majandusministeriumi poole pal
vega, et eeloleva tollitariihde regu
leerimise puhul alandataks alumii
niumist valmistud piimatalitustarvete
tolli võrdlikult terasest valmistud
samade tarvetega. On loota, et see
tähelepanu leiab.

A s fa ld i fa w iia m is c s l.
J. Kirsimägi.

s f a l t on meil seniajani vähe asfalt väga otstarbekohane põran
tuntud ehitusematerjal ja põllu date katteks elumajades ja lautades,
majanduslikkude ehituste juures on
vähemalt looma aseme kohal; peale
teda harva tarvitatud.
selle palkonite katteks ja isolatsioo
L o o m u l i k a s f a l t on looduses niks niiskuse vastu alusmüüridel ja
leiduv lubja- ehk liivakivi, mis on ¿eldripõrandatel ning seintel.
imbunud läbi bitumeniga. KuumenA s f a l t p õ r a n d a d . Oma väärtus
damise ja pressimise teel ühes bitu- likkude omaduste tõttu, mis puudu
meni juurelisamisega valmistatakse vad teistel materjalidel, tarvitatakse
sellest asfalt-mastik, mis on müügil
asfalti laialdaselt põrandate katteks
õhukese kihina. Asfaltpõrandad ei
25 kg raskuste tükkidena.
B i t u m e n on must pigisarnane mädane, ei kuiva lõhki ega tõmbu
ollus, mida saadakse keetmisel ja kumeraks, ei ime endasse ega lase
sulatamisel loomulikust asfalt-liiva- läbi niiskust, ei lagune hapete ega
leheliste mõjul ja põrandate alla ei
kivist ; hüütakse ka mäepigiks.
G u d r o n on ümbertöötatud bitu sigine hiiri ega putukaid; peale selle
men, millele on lisatud kuni 25°/o
on nad soojad ja pehmed astumisel.
nahvta jäänuseid.
Nad ei põle ega võta tuld ja on ter
K u n s t l i k a s f a l t on valmistatud
vishoidlikult paremad teistest. Nende
parandamine on hõlpus, sest sama
nahvtajäänustest ja gaasitõrvast —
gaasivalmistamisel saadud kivitõr- asfalti võib uuesti valada.
vast — mitmesuguste ainete juure
Ainukeseks asfaldi puuduseks võib
lisamisega. Kunstlik asfalt ei ole nii pidada tema pehmust, milletõttu
väärtuslik kui loomulik, kuna ta on tule mööblid vajutavad põrandasse kaua
kardetav koosnevuse tõttu kergesti sel seismisel samal kohal lohukesed.
süttivatest ainetest.
Selle kaitseks on soovitav asetada
Meie kodumaal valmistatakse as- voodide, kappide ja muu raskema
lalt-mastiksi ja bitumeni riigi põlev mööbli jalgade alla lauatükikesi, et
kivitööstuses põlevkivi ümbertööta jaotada nende raskus laiemale pin
misel. Asfalt-mastiks sisaldab 25°/° nale.
bitumeni ja 7 5 % mineraalaineid.
Otsekohe maa peale ehitades tuleb
Asfalti tarvitatakse ehituste juures valada asfaltpõrandale lahjast petoomitmesuguseks otstarbeks. Põlluma nist 5— 7 sm. paksune alus ja sel
janduslikkude ehituste juures on lele peale kuivamist 2— 2,5 sm pak

A
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sune asfaltkiht. Asfalti valatakse ka
laudpõrandale, et anda talle sile pind.
Sel puhul tuleb panna laudpõran
dale asfaldi alla pappi ja lüüa kinni
serv servale papinaeltega, siis ei
mõju asfaldile laudade kuivamine ja
ta jääb alati tasaseks.
Kui soovitakse anda asfaltpõrandale nägusam välimus, võib katta ta
õlivärviga. Enne tuleb aga põrand
seebiga hästi puhtaks pesta ja pahkeldada üle 2 korda kitiga, milles
on vähe liimi. Vannitubades ja teis
tes niisketes ruumides õlivärv asfal
dil kaua ei püsi. Seal tarvitatakse
asfaldi jaoks eriliselt valmistatud
värve.
Lahtiste rõdude ja palkonide põ
randaid on väga raske teha veekind
laks, nii et nad nende all asuvatesse
ruumidesse ei laseks imbuda vihmaja lumevett, määndades hooneosi.
Siin on asfalt kindlaks vastuabinõuks.
Maapinna niiskuse ülestungimise
vastu hoone seintesse vundamendi
kaudu on sokli peale valatud 1— 1,5
sm. paksune asfaltkiht kindlamaks
ja püsivamaks isolatsiooniks. Tõrva
papp kõduneb aastate jooksul ega
ei täida enam isolatsioonina oma
ülesannet. Keldrite isoleerimisest as
faldiga on varem juba kirjutatud.
A s f a l d i v a l a m i n e . Asfaltkatteid ülaltähendatud kordadel valmis
tatakse kuumalt valamise teel. Seal
juures tarvitatakse materjale; asfaltmastiksi, bitumeni või gudroni, sõ
redat liiva või peenikest kruusa
2— 7 m/m jämedate teradega ja pee'
nikest liiva. Liiv ja kruus peavad
olema kuivad, puhtad, ei tohi sisal
dada mulda ega savi. Liiva ja kruusa
lisamise eesmärgiks on teha tööd
odavamaks ja hoida asfaltkatet pehmenemast sooja mõjul. Ilmastiku
mõjude käes seisvate asfaltkattele
tuleb võtta juurelisamiseks kruusa,
kuna peene liivaga valatud kate
külma mõjul lõhkeb. Asfalt-mastik-

sile lisatakse kaalu järele 7— 10°/o
gudroni või bitumeni (s. o. 9 osa
mastiksi, 1 osa bitumeni) ja saadud
segule kaalu järele vastavalt otstar
bele liiva või kruusa: katteks võlvi
dele ja rõdudele, kus ei ole käimist
kuni 10®/o, katteks põrandatele, tee
dele, kus alati käiakse kuni 6 5 %
ja soojades ruumides ning päikese
käes 70— 100% , s. o. samapalju
liiva kui asfalti. Osad kaalutakse
välja ja gudron ning mastiks tao
takse umbes 2— 3 kg tükkideks.
Kõigepealt pannakse osa gudroni
katlasse (soovitav võtta raudkatel) ja
siis mastiks. Nüüd tuleb' teha tuli
katlaalla ja see segu sulatada. Olgu
tähendatud, et mastiks ilma gudronita kuumendamisel laguneb kuivaks
pulbriks, kuna ainult gudroni abil ta
muutub poolvedelaks massiks, mil
lele valatakse juure pool väljatnõõdetud liivast. Kui liiv on asfaldiga
segunenud ja soojaks läinud, lisa
takse ülejäänud osa gudroni ja liiva
ning kuumendatakse seda segu kesk
miselt kuni 150°C, aga mitte üle
170° C, muidu hakkab segu suitsema
ja gudron aurab välja. Sellepärast
tuleb katelt kütmise ajal ikka pidada
silmas ja segada ta sisu. Segamiseks
on soovitav tarvitada raudmõla. Kui
katlasse visatud veetilgad auravad
kerge raginaga segu pinnalt, või kui
sissekastetud peeru saab tõmmata
vabalt välja, ilma et osakesed klee
puksid külge, siis on segu valami
seks paras ja ta kantakse plekkpan-^
gega kohale ning valatakse tolmust
puhastatud kuivale alusele. Siin ae
takse ta laiali lati või laua abil ja
hõõrutakse
tasaseks
silumiselaua
abil peent liiva peale riputades, kuni
enam ei tõuse vulle pinnale. Vullid
torgitakse nõelaga katki. Iseäranis
tuleb panna tähele, et jätkud hästi
ühendataks. Kui valamises tuleb pi
dada vahet, nii et varem tehtud põ
randa serv juda hangunud, ja tol
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muga kaetud, siis tuleb katta edasivalamisel see kuuma asfaldiga ja
pehmeks tõmbumisel noaga tolmune
äär ära lõigata ja siis tööd jätkata,
nii et endine segu sulaks uuega
ühte. Ka võib soojendada ja siluda
mõnda kohta kuuma rauaga, kui
vaja. Asfaltpõrandate valamist toi
metatakse samuti ribade viisi nagu
petooni valamist. Töid on soovitav
teostada vähemalt 3 inimesega, kel
lest üks vaivagu keetmise järele, teine
toimetab segu kohale ja kolmas
ajab laiali ja silub.
Ühe ruutmeetri põranda katmiseks
2 sm paksuse asfaltkihiga läheb

K u id a s
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asfaltmastiksi 28— 29 kg ja gudroni
või bitumeni 1,8— 2,8 kg.
100 kg
Kõduma asfalt-mastiks maksab Kr. 7.2&
Bitumen „Estobitumen“
„
„ 12.—
Väljamaa asfalt-mastiks
„
„ 12.21
20.75
Gudra-Gudron

Nii läheb maksma ühe ruutmeetri
materjal kodumaa asfaldist Kr. 3.—
ja väljamaa asfaldist Kr. 3.80— 4.— .
Peale selle läheb veidi liiva või
kruusa ja puid sulatamiseks, mõle
maid kokku umbes 7 sendi eest.
Töötunde läheb iga ruutmeetri kat
miseks kokku 1 V 2 .

b a i f s i a end j a b c c t t d d
p ib s e c c s f.
Arn. Volberg.

^ ib s & o b u s l ü ld is t u .
” IKSE lähenemine sunnib tundma pal
jusid hirmu oma elu ja vara saatuse
pärast. Eriti kohutavad on üksikud äikeseküllased aastad. Näiteks 1925. a. suvel
surmas pikne 6 inimest, haavas kaht ja
tuhastas 31 hoonet. Keskmiselt tuleb
meil statistiliste andmete järele 11 piksetuleõnnetust aaasta kohta. Üldiselt on
pikseõnnetuste arv maal suurem kui linnas.
Saksamaal prof. Ruppeli andmete järele
langeb 93 ®/o üldpiksekahjust maakohtade
arvele, kuna linnade arvele jääb kõigest
7®/o. Sarnane nähe on põhjendatud asja
oluga, et linnas on koondatud majad väi
kesele maaalale, kusjuures majad ise on
tulekindlamad kui maal. Prof. Ruppel on
teinud kindlaks pikaajaliste uurimiste
järele, et sajast süütavast pikselöögist on
tabanud 80% õlgi ja heinu ning üle
jäänud 20% puuosi.
Kuna on leitud kindel ja odav kaitse
vahend pikseõnnetuse ärahoidmiseks, ei
tohiks olla majaomanikud loiud selle
tarvitusele võtmisega. Eriti uue maja
ehitamisel peaks võtma kaalumisele ka
piksekaitse küsimuse.

A

ä ib ese tebbimis&sl.

Uurides äikese tekkimise põhjusi on
leitud mõõtmiste varal, et õhk sisaldab

elektrit, millel on teistsugune pinge kui
maaelektril. Õhuelekter on kõrgepingelisem, mida kõrgemal asub õhukiht maa
pinnast, ja nimelt suureneb õhuelektri
pinge iga 1 meetri tõusuga keskmiselt
100 voldi võrra. Normaaloludes (ilusa

.Joon. 20. Pikselahendus koosneb üksteisele järg
nevatest elektrisädemetest.

ilmaga) on seega ühe meetri kõrgusel
õhuelektri ja maaelektri pingevabe 100
volti, kahe meetri kõrgusel on õhuelektri
pinge, võrreldes maaelektriga, 200 volti
jne. Kümne meetri kõrgusel on õhuelektri
pinge seega 100 X 10 = 1000 volti (joon.).
Pikseilmaga on õhuelektri ja maaelektri
pingevabe märksa suurem; siis ei suurene
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pingevabe iga 1 meetri tõusuga mitte
100 volti, vaid koguni 1000—2000 volti.
Äikese tekkimise kohta on hulk teoo
riaid.
Rohkem tõenäolisem neist on
järgmine: maapinnal kuumaksköetud õhul
on tung tõusta püstloodis ülespoole. Eriti
kiire on õhu ülesliikumine selge ja kuuma
ilmaga.
Selle õhuliikumise tagajärjel
kantakse maapinna lähedusest vabad
elektriosakesed kõrgemadesse õhukihti-desse. Ühes õhuga kerkib üles ka vee
auru, mis kerkides puutub kokku järjest
külmemate õhukihtidega. Nagu teada,
on umbes 3 kilomeetri kõrgusel õhu
temperatuur 0 kraadi (jääpiirkond) Kui
üleskerkinud õhk on jõudnud jääpiirkonda,
on muutunud veeaur juba veepiiskadeks,
mis langevad maha vihmana ja rahena.
Allakukkuvad veepiisad lendavad vastu
püstloodis ülestõusvat õhupuhangut ja
purunevad uduks, kusjuures vabanevad
suured elektrihulgad.
Seega pole siis äikeseeelne rusuv pa
lavus mitte äikese mõjul tekkinud, vaid
tema ongi selleks teguriks, mis kutsub
esile äikese.

9iU n& .

Pilvedes kogunenud positiivsel elektri
laengul on tung ühineda neegatiivse
.maaelektriga, kuid seda lahendust (laen
gust tühjenemist) takistab pilvede ja maavaheline õhukiht, mis ei juhi elektrit.
Tõuseb aga pilvedes asuva õhuelektri
Ipinge niivõrd tugevaks, et ta suudab võita
õhutakistuse, siis hüppab üleval kogu
nenud elektrilaeng sädemena (välguna)
.maasse.
Kes on jälginud elektriseerimiaemasina
kuulide vahel ülehüppavaid elektrisäde
meid, sellele on torganud silma täieline
sarnasus sädeme ja pikse vahel. Väikese
kauguse juures lendab säde praksudes

Joon. 21. Piksevarda abil kaitstud ruum . Jooned
näitav ad võrdsepingelist õhueleklrit.

peaaegu sirgjooneliselt positiivselt laetud
kuulilt neegatiivse elektriga laetud kuulile.
Kuulide suurema vahe juures säde hüppab
(üle sik-sak joont mööda, seejuures harunedes veel kohati. See säde võib süüdata
¡põlema kergestisüttivaid aineid, näiteks

valgustusegaasi, püssirohtu, bensiini jne.
Elektrit halvasti juhtivast ainest, näit.
klaasist, paberist, puust, puurib säde
augu läbi. Kui juhtida aga see elektri
laeng peent traati mööda ühelt kuulilt
teisele, siis kuumeneb traat ja võib isegi
sulada.
On tehtud kindlaks, et pikse voolutugevus on 10.000 kuni 20.000 ampeeri,
harukordadelgi suurem.
Kuna voolu
kestvus on kõigest Vio kuni Viooo sekundit,
siis peab olema piksevarras küllaldaselt
jäme, et juhtida see suur vooluhulk lühi
kese aja kestel maasse. Välgu voolupinget
(pealesurumisejõudu) hinnatakse 20 kuni
50 miljoni voldini. Sarnase kohutavalt
kõrge pinge tõttu ongi seletatav asjaolu,
et elektrisäde (välk) suudab tungida läbi
takistava õhukihi mitme kilomeetri kau
guselt, s.t. pilvedest maasse. Erilise pildistuseaparaati abil on tehtud kindlaks, et
pikse lahendus (laengust tühjenemine) ei
sünni mitte ühe, vaid terve rea sädeme
tega. Esimese sädeme läbistumisel muutub
õhk selle ümber kaanalitaoliselt elektrit
juhtivaks. Seda tekkinud kaanalit mööda
liiguvad üksteisele järgnevalt sädemed,
millest ainult viimased jõuavad tungida
maapinnani, kuna esimesed laheaduvad
juba õhus (joon. 20).
Müristamine tuleb sellest, et õhk tõr
jutakse välja pikse liikumisekaanalist niis
kuse auruksmuutumise ja õhu kuumene
mise mõjul. Algul eemaldub piksekaanalist
plahvatuselaine, mille liikumisekiirus on
700 m. sekundis ja mis pärast (kaugemal)
muutub häälelaineks, liikudes edasi 333 m.
kiirusega sekundis.
aisselccgibobad.

On kogunud mõnesse pilveossa suuri
elektrihulki, siis koguneb ka maaelekter
maaala kohale, kus tal on võimalus tun
gida lähemale niiskeid puid, seinu või
metallpindu mööda pilveelektrile, s. t.
teisele poolusele. Suurepinnaliste! metall
osadel on omadus koguda endasse suuri
elektrihulki, sellepärast on niisugused
esemed, näit. plekiga kaetud uksed, plekk
katused jne., laetud äikese ajal tugevasti
elektriga. Maapinna omaduste tõtu võib
laadida end kõrge hoone kõrval asuv puu
või isegi maapind tugevamalt kui hoone
või torni plekkkatus, ja pikne tabab ma
dalat puud kõrge tornikatuse või pikse
varda asemel. Nii lõi pikne 1904. a.
Tallinnas Niguliste kiriku hoovil kasva
vasse pärna, mille kaugus on tornist 50
meetrit, kuna torni piksekaitse oli täiesti
korras. Selgub, et hoonet ei kaitse pikse
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eest vabrikukorstna või kõrge torni
lähedus.
Vihmast märgadel puukroonidel on
omadus kogada endasse suuri elektrihulki
ja nad on sellepärast sagedasti pikse sisselöögiesemeteks. Hoonete lähedal kasva
vaid puid, millede oksad ulatavad katuse
kohale, tuleb lugeda hädaohtlikuks pikse

mõttes. Kuna puukroon on halvasti ühen
duses maaga, võib pikne hüpata okstelt
hoonele.
Talumajadel pikse sisselöögikohaks on
«namasti korsten. Korstna tahmakihti
mööda tungib välk hoonesse ja haruneb
seal esemetele, millel on hea maaühendus,
näiteks pumbad, mustmseveetorud jne.
yubllaus&idi hcone bailseba
]piks0 vaslu.

Saksa elektrotehnilise ühingu poolt on
töötatud välja alljärgnevad juhtlaused
piksekaitse ehitamiseks:
1) Piksekaitse varjab boonet ja tema
sisemust pikseõnnetuse eest. Odavate ja
lihtsate piksekaitsete tarvituselevõtmisega
tuleb anda hoogu nende levinemisele.
2) Piksekaitse koosneb: a) püüdejuhest, b) maandusejühest ja c) maa
ühendusest.
a) Püüdejuhedeks on kõrgemale ulatuvad
metallosad, — pinnad või — juhed.
Sagedamaid
pikse
sisselöögikohti
(tornid, majatipud, katuseharjad, korstnaotsad ja teised üleulatavad osad) on
kõige kohasem kasutada püüdekohtadena.
b) Maandusejuheks nimetatakse püüdejuhest kuni maaühenduseni ulatavat
osa piksekaitsest. Ta olgu metalliliselt
hästi ühendatud maaühendusega ja
püüdejuhega (selle loomulik pikendus),
ei tohi sisaldada järske käänakuid ja
olgu võimalikult lühikene.
c) Maaühendus kujutab maapinda ula
tava piksekaitse osa. Ta asugu niiskes
maakihis ja olgu võimalikult suure
pinnaline (laiaulatuslik).
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3) Hoone metallosad ja suuremad
metallmassid hoone sees või katusel,
eriti need, mis on hästi ühenduses maaga,
nagu torustikud, olgu ühendatud omavahel
ja piksekaitsega metalljuhede abil. Kui
nimetatud osad vastavad punktides 2, 5 ja
6 üleseatud nõuetele, võib neid kasutada
piksekaitse ehitamisel püüdejuhedena,
maaühendusejuhedena või maaühendustena. Et saada kindel ja odav piksekaitse,
tuleb arvestada juba hoone rajamisel
selle metallosade kasutamisega piksekaitsena.
4) Piksekaitse mõju on seda kindlam,
mida täielisemalt on kaitstud püüdejuhedega hoone rohkem kardetavad piksesisselöögikohad, mida rohkem on maandusejuhesid ja mida kindlamad ning laia
ulatuslikumad on maaühendused. Pikse*
hädaoht puudulikult ehitatud piksekaitse
puhul ei ole suurem kui ilma piksekaitseta.
5) Rauast piksejuhe põlklõige mitme
maandusejuhe korral ei tohi olla vähem
kui 50 ruutmm. ja ühe maandusejuhe
puhul — 100 ruutmillimeetrit. Vasest
juhel võib olla poole peenem põiklõige
kui raual. Tsingist juhel võetagu poolteiskordne ja tinast juhel kolmekordne
raua põiklõige. Kujult ja kinnitamiseviisilt olgu piksejuhe tormikindel.
6) Piksejuhe jätkukohad olgu ilmas
tikule vastupidavad, tugevad ja võimali
kult suure kokkupuutepinnaga. Kokkujoomata või tinutamata ühendusekohtadel olgu otste kokkupuutepinna suurus
vähemalt 10 Ruutsentimeetrit.
7) Piksekaitse korrashoiuks tuleb teha
vahetevahel põhjalik järelevaatus. Hoone
juureehituse korral täiendatagu vastavalt
ka piksekaitseseadist.

Joon. 23.

Piksejuhe kinnitam isviisid
kivikatuse külge.

iUdjubalusi pxkscbaitse

e h ita m is e l.

Statistilised andmed näitavad, et
maal teeb pikne rohkem hävituse
tööd kui linnas. Et vähendada aine
list kahju ja inim ning loomaelude
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hädaohtu, tuleb varustada hooneid
piksekaitsetega. On märgatud, et
pikne armastab lüüa sisse korduvalt
teatud ümbrusse ja hoonetesse. Sar
nast nähet põhjustab maapinna koos
seis.
Sellepärast tuleb varustada
piksekaitsetega eestkätt maju, mis
kord juba tabatud piksest. Samuti
peaksid olema varustatud piksekaitse
tega: 1) hooned, kus tuleb ette rahvakogumisi, 2) hooned, milles peitub
kergestisüttivaid aineid, 3) hooned,
kus hoitakse alal väärtuslikke ese
meid, 4) hooneid, mida kõrguse või
asetuse mõttes võib pidada piksest
kergesti tabatavateks, 5) tuldvõtva
katusega hooned.
Harilik sirge katuseharjaga hoone
on kaitstud küllaldaselt pikse vastu,
kui tema harja mööda on viidud
paraja jämedusega juhe, mille ots on
hästi maandatud. Tuleb hoiduda tar
vitamast vananenud tüüpi kõrgeid
piksevardaid.
Kõrged vardad pole
mitte üksi ülearused, vaid isegi kah
julikud, sest kõrge piksevarda alu-

Joon. 24.

ja samnti ka pikad piksevardad'
mitte ainult otstarbetud ja ülearused,^
vaid isegi kahjiulikud piksekaitsete
levinemise mõttes. Samuti otstarbetu
on hoida eemal piksejuhet hoonest
tugedega, nagu seda võib näha sageli.
See rikub hoone ilmet ja teeb sisse
seade kallimaks. Juhe võib kinnitada
naeltega või klambritega otsekohe
hoone külge (arvatud välja õlgkatu
sega hooned), sest juhe kuumenemine
piksevoolu mõjul on sedavõrd mõõ
dukas, et see ei põhjusta tuleõnne
tust.
Et juhe poleks silmatorkav,
värvitakse hoonega ühevärviliseks.
Tuleb hoiduda ülearustest kõverus
test ja järskudest käänakutest piksejuhes, sest juhet mööda liikuvale
vahelduvvoolule tekitavad käänakud
suuri takistusi. On olnud juhtumeid,.,
kus piksevool on hüppanud, otsides
otsemat teed, läbi õhukihi, selleasemel,
et liikuda teravnurkselt painutatud
juhet mööda.
Vahelduv-vool ei liigu juhet mööda
mitte ühetaolise tihedusega, sest juhe

Nägus ja kohane piksekaitse. Korslnaots ja katusehari on kaetud tsingitud plekiga, mis
m aandatud juhaga (i). Katuserenn olgu tihendatud maandusjuhega.

mine ots ulatub kinnituses kaugele
katuse alla ja võib põhjustada tugeva
pikse osalise hüppamise kinnituseotsalt hoonele. Ülearune on ka pikse
varda otste katmine kallihinnalise
metalliga. Prof. Ruppeli arvates on
kulukad kullatud või plaatinast otsad

väliskihid juhivad paremini elektrit
kui juhe’ süda. Sellepärast on ots
tarbekohasem tarvitada piksejuheks
lattrauda või trossi, sest neil on sama
põiklõike juures suurem välispind
kui ümmargusel juhel; ka on latt
raua jätkamine hõlbsam. Juhe mater

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

jaliks on raud või vask, vahel ka
tsink. Kaitseks ilmastiku vastu olgu
rauast juhed tsingitud või kaetud
iga 3— 4 aasta tagant õlivärviga.
Juhede jätkukohad olgu neetud kokku
või tambitud ühte kruvidega või
klambritega, kusjuures ühendatavate
otste kokkupuutepind olgu vähemalt
10 ruutsentimeetrit.
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juhel 50 ruutmm. Mitmekordse maanduse korral (kui piksevoolul on või
malus voolata ära vähemalt kaht
maandusejuhet mööda) võib tarvitada
eelmistest poole pikemat juhet.
Alljärgnev tabel annab rohkemtarvitatavate piksejuhede läbimõõte:
ü h e m aandusega
juhe läbim õõt

Kahe maanduse.
juhe läbim õõt

‘^ iksekailae ülesseadimisesl.

a)
P ü ü d e j u h e . Vastuvõtte-, või
n. n. püüdejuhe ülesseadmisel pee
tagu silmas hoone rohkem kardeta
vaid pikse sisselöögikohti. Prof. Ruppel
on teinud kindlaks 25 a. kestel ko
gutud andmete varal, et piksekaitseta
majadel on olnud pikse sisselöögikohtadeks:
Tornid ja majatipud 5 5 %
Korstnad .
. 25%
Katuseharjad . .
. 13%
Katusepind . .
. 6%
Seega on rohkem kardetavateks
kohtadeks tornid ja korstnad. On
selgunud, et sirge katuseharjaga
hoone (ilma korstnata) on kaitstud
küllaldaselt pikse vastu, kui tema

Joon 25. Korstnakaitsed. Vasakul—plekist korstnaserv ühendatud harjajuhega. Paremal — korstnaservast üleulatav püüdejuhe.

harja mööda on viidud juhe, mille
ots on hästi maandatud. Hädaoht
likkuse mõttes on täitsa ükskõik,
kas juhe asub vastu katuseharja või
seisab tugidega sellest eemal.
Kujult sobivaks püüdejuheks osutub
nõuetava põiklikega tsingitud vitsraud, näit. 1 X Vi tolli. Ühekordse
maandusega piksejuhe põiklõike pind
on rauajuhel 100 ruutmm. ja vase-

Raud:
8 mm
Traat. . ,
2X8 mm
2,5X20 mm
Vitsraud 3,25X30 mm
Tross, . . 12 trt. ä 3,3 mm 7 traati ä 3 mm
ehk
7 trb. ä 4,5 mm
Vask:
6 mm
8 mm
Traat. . ,
2X15 mm
2X25 mm
Lint , , .
Tross. . . 7 trt. ä 3,4 mm 7 trt, ä 2,3 mm

Tsingist juhe põiklige olgu IV 2
korda ja tinast juhe põiklõige 3 korda
suurem kui raual.
Püüdejuhe kinnitamisel hooneharjale toimitagu nii, et selle all ei kan
nataks hoone ilme.
Kivikatusega
hoonele piksejuhe kinnitamiseks on
tarvitusel erilised, ninadega varustatud
harjakivid (joon. 22).
Harilikkude harjakivide külge võib
kinnitada juhe lookklambritega. Kokkupitsitamiseks on lookadel keskel
kruvi (joon. 23). Tulekindla katusega
hoonetel pole nõutav, et harja mööda
viidud püüdejuhe oleks hoone kõige
kõrgem punkt. Nii võib kinnitada
harjajuhe nägususe mõttes harjaki
vide kõrvale vastu katust. Sarnase
kinnituseviisi juures saab läbi väheste
juhehoidjatega (vahe ligik. 3 m) ja
nad kinnitatakse katuseharja külge
juba enne harjakivide paikapanemist.
Õlgkatusega hoonetel tuleb asetada
püüdejuhe tugede abil katuseharjast
kõrgemale (vahe umbes 25 sm.).
Soovitav on tarvitada siin jämedamat
juhet. Tugede vahe tuleb võtta mitte

70

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

liiga suur, nii et juhe ei ripuks läbi
keskelt. Näiteks talvel külmaga üles
seatud juhe ripub suvel tugevasti
looka.
Juhe pikkuse muutumine
suvesoojuse (+30°) ja talvekülma
(— 20°) mõjul on 20 m. pikkuse juhe
puhul: raual 1,2 sm., vasel 1,7 sm.
ja tsingil 3,1 sm.
On hoone katusehari kaetud ple
kiga, siis võib kasutada seda püüdejuhena, saades odava ja kindla piksekaitse. Tingimuseks on seejuures, et

Joon. 26.

K orstnajuhe olgu kallak allapoole.

pleki põiklõige peab vastama nõue
tavale suurusele.
Näiteks
mm
paksuse ja 300 mm laiuse tsingitud
plekk riba põiklõige on 300X0,75=
=225 mm^ — seega üle poole suurem
kui nõuetav.
Pleki jätkukohad ei tarvitse olla
joodetud kokku, kuid olgu pandud
nii palju vaheliti, et otste kokkupuutepind oleks vähemalt 10 mm.
Joon. kujutab odavat ja kindlat piksekaitset. Siin katusehari ja -serv on
kaetud tsingitud plekiga, mis on
maandatud juhe (a) kaudu. Korstnakaitseks, harjapoolte ühendamiseks ja
maandusejuheks on tsingitud vitsraud.
Kõige kindlamaks piksekaitseks on
hoone plekkatus, mille mõlemad
küljed on maandatud, kusjuures
korstnakaitsed on ühendatud katusega.
K o r s t n a k a i t s e . Korsten on sa
geli pikselöögi tabamisepunktiks. Põh
juseks pole üksi see, et ta on hoone
kõrgemaks punktiks, vaid elektrit
juhtiv korstna tahmakiht võimaldab

suurenduda pikselöögil kõige lühemat
teed maasse. Ka suits ja korstna
kuum õhk on paremini elektrit juh
tivad kui harilik õhk. Korstnakaitseks
võib tarvitada harilikku juhet, mis
asetatakse korstna kõrvale, nii et
tema ots ulatab üle korstnaääre
umbes 10 sm. On korstnaots kaetup
plekiga või ümbritsetud nurkrauaga,
siis võib ühendada see harjajuhega,
ja korstnast kõrgemale ulatav juheots
on seega ülearune.
Suitsugaasihe
sööva mõju tõttu olgu korstnajuhe
tsingitud lattrauast ja värvitud. |Kui
katusejuhe
on maandatud ainult
ühest otsast, siis ühendatagu korstna
juhe
maandusejuhepoolse katusejuhega, et juhel oleks korstnatipust
maandusejuheni vähem käänakuid.
Asub korsten mitte kesk harja, vaid
katusepinnas, siis ühendatagu korstna
juhe harjajuhega. nii, et piksevoolul
ei tuleks liikuda korstnajuhelt harjajuhesse ülesmäge.
T o r n i k a i t s d . Heaks piksekait
seks on torni plekkatus, mis on
ühendatud hoone harjajuhega. On
tornikatus mõnest teisest materjalist,
siis viitagu piksejuhe katust Imööda
kuni torni tipuni, nii et se,le ots
ulatuks üle tornitipu umbe 10 sm.
Lõpeb torn metallist lipuvardaga, siis
ühendatagu see piksejuhega.
b)
Maandusejuhe.
Piksejuhe
osa hoone harjajuhest kuni maapin
nani nimetatakse maandusejuheks.
Väiksematel hoonetel võib olla üks
maandusejuhe, suurematel aga olgu
neid kaks või rohkem. Maandusejuhe
olgu harjajuhega ühejämedune, s. t.
ühe maandusejuhe korral 100 mm^
ja mitme maandusejuhe puhul 50 mm^.
Kohane maandumisejuhe kuju jätka
mise ja seinalekinnitamise mõttes on
tsingitud vitsraud. Seinale kinnita
mine sünnib naeltega, konksudega
või klambritega.
Lubjatud seina
sööva mõju kaitseks olgu juhe kaitstud
paksu
värvikihiga.
Maandusejuhe
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olgu võimalikult väheste ja voolsate
käänakutega. Kui katusejuhe on vasest
ja maandusejuhe rauast, siis pandagu
ühendatavate otste vahele tinaplekk,
et hoida ära nende metallide söövat
mõju kokkupuutekohas. Samuti on
soovitav eraldada tinaplekiga vaskjuhe rauast kinnitusetugidest.
Maandusejuhedeks kasutatakse sa
geli ka vihmavee torusid, mis on ühen
datud ülevalt katuserenni või plekk
katusega, kuna alumised otsad on
maandatud. Mittekasutamise korral
tuleb ühendada nad maandusejuhega.
c) M a a ü h e n d u s . Kõige mõõdu
andvamaks osaks piksekaitse ehita
misel on maaühendus ehk n. n.
maandus. Muidu korralikult üles
seatud, kuid halvasti maandatud
piksekaitse ei täida oma ülesannet
sest kinnipüütud pikselaengul puudub
kiire äravooluvõimalus ja osa laen
gust hüppab sädemetena hoonele,
otsides teist teed maasse. Maapind
ise, eriti kuiv maapind, on halb
elektrijuht. Sellepärast peab olema
maaühenduseks kasutatav metallpind
külladaselt suur, et lühikese aja kestel
(Viooo sek.) juhtida maasse suur
elektrilaeng»
Maandamisest selgema pildi saa
miseks võib võrrelda elektrilaengut
veehulgaga, mille tahame juhtida
samuti kiiresti maasse.
1) Asetades toruotsa vette, näit.
tiiki või kaevu, anname veevoolule
laialivalgumiseks soodsaid tingimusi.
Samuti on elektril laialivoolamiseks
võimalus, kui ühendada piksejuheots
suurepinnalise metallasjaga, millel on
niiske maaga suur kokkupuutepind,
näit. veetorustikuga.
2) Asetades veetoruotsa liivasesse
maapinda, ei suuda vesi kuigi kii
resti voolata välja, sest toruotsa juures
küllastub liiv veega ja hakkab su
ruma vastu voolule (ummistab välja
voolu). Tehes aga toruotsa trehtlitaoliselt laiaks, suudab toru juhtida

märksa suuremat veehulka. Sama
nähe esineb ka piksejuhega, kui selle
ots ulatub vette. Juheotsa juures
küllastub vesi samuti elektriga ega
võimalda kiiret laialivoolamist. Lõpeb
aga vetteulatava juhe ots suurepin
nalise metallplaadiga, siis on elektri
ülekandepind metallilt veele suurem
ja võimaldab juhtida elektrit vette
kiiremalt.
3)
Asetades veetoruotsa tihedasse
mullakihti selgub, et ta ei suuda
juhtida ära vett kuigi palju, ka siis
mitte, kui toruots on trehtlitaoliselt
lai. Sarnasesse maapinsa tuleb ase
tada suurema hulga vee ära juhtimisaks toruots pikalt maakihti, mis
jiuleb puurida vastavas pikkuses
ümberringi auklikuks. Samuti pole
maandamine küllaldane, kui kui pikse
juheots asub kuivas maakihis, kuigi
ta on varustatud metallplaadiga. Palju
kiiremalt saab juhtida sama elektri
laeng maasse, kui maaühenduseks
on võetud metallplaadi asemel latt-

Joon. 27. Tuleb hoiduda käänakutest.
Paremal — õige kinnitusviis.

raud või traat, mis on asetatud pikaulatuslikult mullakihti. Kuna pik
kadel juhedel mullakihis on suurem
vastuvõtu võimalus (suurem mahtuvus)
kui samapinnalistel plaatidel, siis
püütagu
ehitada
lehvikukujuline
maandus, ühendades mõlemad maandusejuhedeotsad omavahel maaaluse
juhega (joon. 28).
Selgub, et kõige paremaks maa

t e h n ik a

p õ l l u m a ja n d u s e s

ühenduseks on veevärgi torustik.
Toru ja maandusejuhe ühendusekoht
võib olla ka hoone sees, näiteks köögis
või keldris. Ühendusekoht olgu suure
kokkupuutepinnaga. Headeks maaühendusteks on veel tiigid, jõed ja
kaevud, kuhu on viidud maanduse-

maaalune juhe on viidud kas ühelt
poolt või täiesti ümber hoone. Kaugus
hoonest on 1— 2 meetrit, nii et
piksega kaasas käiv vihm ja katuselt
allajooksev vesi niisutavad juhe
ümber maapinda.
Maaaluse juhe
pikkus ei tohi olla vähem kui 15 m.
Joon. 28.
Piksekaitsete skeemid.
1 — ü h e maandusjuhega piksekaitse
väikesele hoonele.
2 ja 3 - Piksekaitsed keskmises suu
ruses hoonele, k u i on hea m aa
ühendus.
4 — Kahe maaühendusega piksekaitse
skeem suuremale hoonele.
5 — Piksekaitse skeem halva m aaühen
duse korral.

juhed,
mis lõpeb metallplaadiga
(maanduseplaat). Ka mustusevee- ja
virtsaaugud on soolade sisaldavuse
tõttu head maandusekohad. Puudub
hoone läheduses hea loomulik maandusekoht, siis tuleb asetada põhivette maanduseplaat, mille ühepoolne
külgpinna suurus olgu vähemalt V2
ruutmeetrit ja paksus rauast plaadil
mitte alla 3 mm. ning vasest plaadil
üle 1,5 mm. Rauast maanduseplaat
olgu paksult tsingitud.
Väikestel hoonetel aitab ühest ja kind
last maaühendusest (joon. 28). Suur
ja harulise katuseharjaga hoone vajab
vähemalt kaks maaühendust (joon. 28).
Maaühenduseplaat täidab hästi oma
ülesannet siis, kui ta asub põhivee piirkonnas. On plaadi põhivette
panek seotud suurte kuludega, siis
võib tarvitada n.n. välispinna- või
mahtuvusmaandust (lehvikmaandus).
Lehvikmaanduse all tuleb mõista
umbes V2 meetri sügavusele mullakihti asetatud pikka metalljuhet. See

Halvasti juhtiva maapinna puhul
võib asetada kaks juhet kõrvuti,
umbes 20 sm. kaugusele teineteisest.
Huumusrikka mullapinna jaoks on
küllaldane maajuhepikkus 30 meetrit.
Sagetasti tarvitatavat maanduseviisi
kujutab joon. 28.
Asub hoone kuivas ja liivases
ümbruses ning puudub läheduses vee
kogu, siis pandagu võimalikult süga
vale ümber hoone ringjuhe. Ringjuhest viidagu eemale harud, mis
lõpevad maa sisse taotud torudega.
Torud võib puurida ka aukliseks ja
täita soolaga, et pikkamööda sulav
sool muudaks maakihi toru ümber
paremini elektrit juhtivaks.
Kaitseks roostetamise vastu võib
katta maaalused juhed tõrvakihiga,
eestkätt olgu kaitstud jätkukohad.
Eriliselt kardetav roostetamise mõt
tes on juhe maasseminekukoht, sest
seal on ta muutuva niiskuse ja soo
lade mõju all.
(Järgneb.)
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J. Kirsimägi.
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SIMENE peanõue, millele peab
Avastama eluruum tervishoidlikult,
on see, et ta oleks alaliselt ühtlaselt
soe ja teine — et seal oleks alati
puhas õhk.
Enam-vähem ühetasast soojust on
võimahk hoida alal kütmise abil.
Samuti on väga lähedalt seotud küt
misega hingamisega ja muul viisil
rikutud õhu ärajuhtimine ning selle
asendamine
värske
soojendatud
õhuga.
Meie karedas põhjamaalses kliimas,
kus väline temperatuur on väga kõi
kuv ja talvel nõuetavast eluruumitemperatuurist palju madalam, nõuab
kütteabinõude ehitamine võrdlemisi
suure osa hoone ehitusekuludest, sa
muti ka kütmine majapidamisekuludest. Sellepärast tuleb talitada kütte
sisseseadmisel otstarbekohaselt, et
kütteainete kokkuhoidlikul tarvita
misel saaks köetud iga ruum tarvi
lisel määral, ilma et sealjuures oleks
vaja ajada küttekihi ülemäära tulisek.
Mitmesugustest kütte sisseseade*
süsteemidest maal tarvitusel on meil
peamiselt ainult ahjudega kütmine.
Kuna praegu on ahjude ehitamise ja
remonteerimise hooaeg, siis toon siin
mõningaid näpunäiteid, mida vaja
pidada silmas ja nõuda meistrilt.
H itju d e suurus. Enne ahju üm
bertegemist tuleb määrata kindlaks
igas toas nõuetava ahju soojendusepinna suurus. Ahju ja soojamüüri
ehk truubi soojendusepinnaks loe
takse kogu ahjupind, mis ulatab
ruumi, ilma aluseta. Vastu seina
pöördud ja peidetud pinda tuleb võtta
arvesse vähema mõjuga ja ainult siis,
kui see on ruumiga ühenduses ja
12 sm seinast eemal. Praktiliselt ar
vatakse ühe välisseinaga sisemise
ruumi iga kantmeetri soendamiseks

4— 5 sajandikku ruutmeetrit ahju
vaba soendusepinda, või 8— 10 sa
jandikku ruutmeetrit vastu seina
pöördud ahju tagapinda. Kahe vä
lisseinaga või nurgatubades tuleb
võtta ahjupinda I V 2— 2 korda enam.
Näide: palju tarvitab ahjupinda üks
kahe aknaga nurgapealne tuba, mis
5 m pikk, 4 m lai ja 2,75 m kõrge.
Toa maht on 5 X 4 X 2,75 m = 55
kantmeetrit. Et tal on 2 akent, siis
võtams suurema määra, s. o. 0,05
ruutmeetrit iga kantmeetri kohta,
mis teeb välja 0,05 m^ X 55 = 2,75 m,^
s. 0. antud tuba tarvitab korralikuks
soojendamiseks 2,75 ruutmeetrit ahju
või soojamüüri, või kokku mõlemate
vaba soojendusepinda. Ahju pealt
lae alla tuleb jätta vaba ruumi kroh
vitud lae juures 30 sm ja laudadega
vooderdatud lae juures 45 sm; alus
on 30 sm kõrge, nii jääb arvesta
tava
soojendusepinna
kõrguseks
2 m. Jagades pinnaarvu kõrgusele
2,75 (m^) : 2 (m) = 1,38 m, saame
soojendusepinna laiuse 1,38 meetrit.
Üseius. Ahi tuleb asetada või
malikult nii, et ta ei segaks mööbli
paigutamist, ja et kütmine sünniks
köögist või selle lähedal asuvast ruu
mist, kuna siis pole vaja kanda küttematerjali ja tuhka läbi mitmest
toast. Ahjudealused peavad olema
niivõrd tugevad, et ei tuleks vähe
matki vajumist. Ahjude ehk pliitide
kolded ehk tulepesad peavad olema
nii suured, et puud mahuvad vabalt
sisse. Ahju peab mahutama korraga
terve ühekordseks kütmiseks määra
tud kütteainetehulk ja siis peab
jääma veel 20 sm kuni võlvini vaba
ruumi. Võlvil peab olema võimalus
paisuda kütmisel, ilma et ta rikuks
ahju seinu ja lööve sealjuures. Oleks
väga soovitav vooderdada seest ah
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jude ja pliitide tulepesad tulekindlate
(shamott) kividega, mis ühendatakse
tulekindla saviga.
Tõmbus. Korraliku tõmbuse saa
vutamiseks peab olema ülestõmbavate lõõride läbilõikepind sama suur
kui korstnalõõri avaus, ja allatõmbavate lõõride läbilõikepind peab võr
duma 1 V2 korstna avausele. Avara
mad kui mujal peavad olema lõõrid
käänudel. Suitsu juhtimisel horizontaalsihis tuleb anda lõõride korstnapoole tõus. Ahju tulelõõride sise
mine seinapind peab olema vähemalt
27 sm puuseinast eemal. Lõõrid
määritakse seest saviga
siledaks.
Pliidi soeraüür (truup) tuleb ehitada
nii, et teda saaks eraldada suveajal
siibrite abil kütmisest.
Kuigi meie potisepad tunnevad
oma tööd enamalt jaolt päris hästi,
kipuvad nad tegema seda järelvalve
puudusel sagedasti lohakalt, sest
nende tööhooaeg piirdub mõne sügi
sese kuuga, mille kestel püütakse
rutata, et teenida tervet aasta üles
pidamist. Lepingu sõlmimisel tuleb
nõuda potisepalt muuseas järgmiste
tingimuste täitmist ja valvata töö
juures nende täitmise üle: selleasemel, et visata telliskivile enne paigalepanemist paar korda peoga vett,
nagu harilikult püütakse teha, tule
vad imbutada kivid veega nii läbi,
et neisse ei tõmbu enam pärast peale
riputatud veetilk, vaid seisab mõni
aeg kivi pinnal. Töö juures peab
olema toobriga vesi, kuhu pannakse
ligunema kümmekond kivi. Iga välja
võetud telliskivi asemele pannakse
toobrisse kohe uus, mis jääb nii
kauaks sinna, kui eelmised on tar
vitatud. Vett tuleb lisada toobrisse
tarbekorral alati, nii et kivid oleksid
ikka kaetud.
Hommikul või peale pikemat seis
mist tööd uuesti alustades tulevad
teha tugevasti märjaks varem paigalepandud kivid, mille pealt haka

takse edasi müürima. Läbiimbutatud
kivid liidetakse üksteisega saviga,
mis peab olema puhas ega tohi si
saldada muda ega juuri. Paigale pan
nes tuleb vajutada telliskivi vähe
hõõrudes, nii et ülearune savi litsu
taks välja kivide vahelt ja liiteks
jääks võimalikult õhuke savikiht.
Igas savikihis, kui õhuke ta ka oleks,
tekivad kuivamisel praokesed, kuid
õhukeses savikihis saavad tekkida
ainult nii peenikesed praokesed, mis
veel suitsu läbi ei lase.
Ei ole mingit põhjust karta, et
sarnasel suurel veetarvitamisel ahju
jääks liiga palju niiskust. Niiskusest
saab lahti õige hõlpsasti, aga kuivade
telliskivide tarvitamine teeb kolded
kõlbmatuks. Suurem osa niiskusest
aurab kütmisel sisemiste
lõõride
kaudu korstnasse, ja see väike osa,
mis aurab tuppa, tõmbub samuti
ahju kaudu korstnasse.
Sibjudte huivalamine j a üzui^r
tnis& algus. Uute ahjude juures
tuleb kütta alguses õige ettevaatli
kult, muidu võib õige hõlpsasti kütta
lõhki ahju ja rikkuda, nii et ta hak
kab laskma kohe suitsu läbi. Esi
mestel päevadel ei tohi puudega
üldse kütta, vaid tuleb teha laastu
dest ja peergudest vaheaegade järgi
tuld, et tekitada tõmbust ja hoida
alal. Ahjuuks, siibrid ja peidad tu
levad hoida lahti kogu aeg, ka siis,
kui tuld all ei ole. Kui ahi on kui
vatatud niiviisi ja läbi leige, siis

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

alles võib puudega kütma hakata.
Uusi ja samuti vanu ahjusid, mis
peale suvist seismist läbi jahtunud,
tuleb hakata kütma alguses nii, et
esialgu pannakse alla vähe puid,
põletatakse need, pannakse siis ahi
kinni ja oodatakse, kuni ta on läi
nud läbi leigeks, ja siis alles köe
takse hariliku puudehulgaga päris
soojaks.
Kui ei peeta silmas neid ettevaatuseabinõusid, iseäranis pottahjude
juures, ja köetakse läbijahtunud ahi
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korraga kuumaks, siis läheb esiteks
sisemine osa palavaks ja paisub suu
remaks. Välimine pind, mis alles
jahe, ei saa paisuda samal määral
ja lõhkeb. Kui potid on ühendatud
isekeskis klambritega tugevasti, siis
lõhkevad nad tükkideks; kui ühen
dus ei ole tehtud nii tugevait, siis
tekivad pottide vahele vahed. Vane
mate pottahjude juures võib panna
tähele mõlemaid vigu.
Edaspidi õigest kütmisest ja ah
jude tüüpidest.
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Dipl. insener Karl Martin.

ä e s o l e v a kirjutise siht on tut
vustada lugejaid elektrienergia
kasutamise majandusliku küljega
kasutamise võimalustega põllumajan
duses ja majapidamises.

K

Slehivienevgia bind.

Iga liigi energia kasutamisel kerkib
üles küsimus, mis maksab teatud
liigi energia kasutamine. Elektriener
gia kasutamisel ülesseatud küsimu
sele vastuse andmiseks võtame alu
seks kaks juhtumit:
1) elektrienergiat ostetakse suure
mast elektrijõujaamast,
2) elektrienergia produtseerimine
sünnib väikesemas kohalises jõujaa
mas.
Slcttlvie-nevgiaga varastab tav-’
vitajaid. suavem jõujaam.

Kui elektrienergia muretsemine
sünnib suuremast jõujaamast, siis ole
tame, et koht, kus sünnib elektri
energia tarvitamine, on jõujaamast
võrdlemisi kaugel. Sel juhtumil tuleb
arvestada asjaoluga, et jõujaamast
elektrienergia juhtimine tarvitamise
kohale sünnib kõrgepingega, mis koha

peal transformeeritakse alla tarvitamisekõlbuliseks pingeks. Käesoleval
jajuhtumil osutub elektrienergia hin
naks elektrienergia produtseerimise
hind jõujaamas + elektrienergia juhtimisekulud tarvitamise kohale kõrge
pingega + juhtimisekulud
madal
pingega.
Kui suureks osatab el&btvi-r
energia jivcdatseevimise bind
jõujaamas ja
millest oleneb

(Vaatlusele võtame pea
miselt aurujõujaama). Elektrienergia
produtseerimisel jõujaamas esinevad
järgmised kulud:
see bind?

1) kapitali kulud:
a) kapitali protsendid ja võlakustutus,
b) uuendusfondi loomine;
2) talituse kulud:
a) jõujaama
korrashoiukulud,
b) riigilt ja omavalitsustelt pealepandavad maksud, kind
lustus tule ja õnnetuste vastu,
haigekassa- j. m. maksud,
c) jõujaama juhataja, ametnik
kude ja tööliste palgad,
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9 % aastas, siis tuleb arvata igal
aastal võlakustutamiseks 0,7% lae
natud või jõujaama mahutatud kapi
talist.
2)
Uuendusfondi loomine. Jaama
hoone, aurukatlad, masinad, pumbad,
aparaadid j. n. e. vananevad, ja tea
tud aja pärast ei ole nad tarvitami
seks kõlbulised. Tarvitamiseks kõlb
matuks muutumine ei tähenda iga
kord veel seda, et teatud masin,
aurukatel, aparaat või hoone on täesti
kõlbmatu. Tarvitamiseks kõlbmatuks
muutub üks asi juba siis, kui tema
tarvitamine, võrreldes uuega, läheb
kallimaks ega ole seega enam majan
duslikult õigustatud. Nagu praktika
näitab, tuleb uuendada jõujaama iga
15 aasta tagant. Siinjuures tuleb tähen
dada, et see uuendus ei sünni otse
kohe täies ulatuses 15 aasta möödu
misel, vaid ajajooksul, ning selle aja
keskmine väärtus on 15 aastat. Tähen
dab, et uuendusfondi loomiseks tuleb
panna kõrvale iga aasta lõpul teatud
Kapilalihulwid.
summa. Arvestades, et need summad
1)
Kapitali protsendid ja võlakus- kannavad 6 % aastas, tuleb arvata
igal aastal uuendusfondi 4,3% jõu
tutamine.
Kui jõujaama ehitamiseks on teh jaama mahutatud kapitalist.
tud laen, siis tuleb tasuda selle laenu
Talituse bulud.
protsente ja ühtlasi kustutada laen
laenutingimustes ettenähtud aegadel.
1) Korrashoiukulud. — Iga seade
nõuab jooksvat korrashoidu. Jõujaa
Ka siis, kui jõujaama ehitamiseks ei
ole tehtud laenu, peab kandma ette mas tuleb võtta ette masinate, auru
võttesse mahutatud kapital protsente, katelde, aparaatide ja muude seades. 0. andma kasu, ainult selle vahega,
osade juures kulunud osade parandaet sel puhul ei ole vaja kustutada
misi ja vahetamisi. Samuti nõuab
laenu. Kui jõujaama ehitamine on jaamahoone jooksvaid korrashoiukulusid. Praktiliste andmete põhjal
lubatud kontsessiooni alusel ning
tuleb arvata igal aastal korrashoiu
kontsessiooniaja lõpul jõujaam läheb
kontsessiooniandja omanduseks, siis kuludeks umbes 2 % jõujaama mahu
peab kapital teenima tagasi ennast
tatud kapitalist.
2) Eelpool talituse kuludena b, c ja
kontsessiooniaja jooksul. Praegusel
ajal peab arvama kapitali protsendi d all tähendatud kulude määra on
määraks vähemalt 9 % aastas. Kui
võrdlemisi raske määrata ette kind
arvestame, et võlakustutamine sünnib
laks. Umbkaudselt võiksid olla need
näiteks 30 aasta jooksul, ja et iga kulud kogusummana 3 % ümber jõu
aasta lõpul võlakustutuseks makstud
jaama mahutatud kapitalist.
summad hakkavad kandma samuti
Sellega osutub igal aasta jõujaamal
d) jõujaama kantselei- ja raamatupidamisekulud;
3) otsekohesed
produtseerimisekulud,
a) kütteained, määrdeained, vesi
j. m.
Ülalloetletust näeme, et jõujaamal
ei ole elektrienergia hinna arvutus
iseenesest lihtne ülesanne, vaid see
nõuab täpset kulude liigitust, et saada
vastust, kui palju on läinud maksma
energia produtseerimine teatud aja
kestel. Ülaltoodud kulude liikidest
osutuvad kindlateks kuludeks, s. o.
rippumatuks produtseeritud energia
hulgast, kapitalikulud.
Talitusekulud osutuvad enamvähem
kindlateks kuludeks, kuid nendes
võib olla kõikumisi, mis olenevad
produtseeritud energiahulgast.
Otsekohesed produtseerimisekulud
seisavad enamvähem otsekoheses pro
portsioonis produtseeritud energia
hulgaga.
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kindlaid kulusid, arvates meie arves
tuses kindlateks kuludeks ka talituse
kulud, 9 + 0,7 + 4,3 + 2 + 3 = 19 °/o.
jõujaama mahutatud kapitalist. See
protsendimäär ei ole muidugi mak
sev iga jõujaama kohta, ta võib olla
üksikute jõujaamade juures suurem
ja ka väikesem, kuid selle protsendimääraga võime arvestada kui tõe
pärasega.
Ctaebcbesed

px>o<lufseez>imise'r
U ulud.,

Otsekohesed produtseerimisekulud
kõiguvad kaunis suurel määral ühe
suguste kütteainete väärtuse ja hinna
juures, kui võtta arvesse jõujaamades
ülesseatud üksuste võimsusi ja masi
nate tüüpe. Võime arvestada, et otse
kohesed produtseerimisekulud arvatud
ühe produtseeritud kW-tunnile —
arvates maha omatarvituse — kõigub
4 sendi ümber meil tarvitusel olevate
kütteainete ja nende hindade juures
meie jõujaamades.
Et saada selgust, kui palju mak
sab siis lõpuks müümiseks produt
seeritud kWt, võtame aluseks ühe
jõujaama, võimsusega 2000 kW, s. o.
umbes 3000 HJ. Niisugusesse jõu
jaama mahutatud kapitali võib arves
tada
praktiliste
andmete
põhjal
1.200.000 kroonile. Seega oleks jõu
jaamal eelpooltoodud arvestuse põh
jal kindlaid kulusid 1.200.000 X 0,19 =
= 228.000 kr. aastas.
Kui nüüd jõujaam aasta jook
sul produtseerib müümiseks ener
giat 2.000.000
kWt, siis oleksid
otsekohesed
produtseerimisekulud
2.000.000X0,04 =80.000 kr. Kogu
kulude summa aga 228.000+80.000 =
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= 308.000 krooni. Sellega oleks kesk
mine kW-lunni hind
308.000
: 2.000.000 = 15,4 senti.
Samuti arvutades saame kW-tunni
keskmisteks hindadeks aasta jooksul
müümiseks produtseeritud 3.000.000kW-t korral — 11,6 s., 4.500.000 kW-t
korral — 9,07 senti, 6.000.000 kW t
korral — 7.8 senti.
Siit näeme, et energia keskmine
hind kW-tunnilt oleneb suurel mää
ral müümiseks produtseeritud ener
giahulgast, s. 0. tarvitajaskonnast.
Normaalselt tuleb lugeda niisuguse
jõujaama müüdava energia keskmi
seks hinnaks aasta jooksul umbes
9 senti. Kui meil on tahtmine mää
rata kindlaks müüdava energia kesk
mist hinda ainult ühe teatud kuu
või veel lühema aja jooksul, siis
peame talitama ülaltoodud kava järele,
arvates kokku kulud eeltähendatud
liigituste järele ja jagades kulude
kogusumma
müüdud
kW-tundide
arvule. Niisuguste arvutuste tagajär
jena esineks, et üksikute kuude ja
aastaaegade energia keskmine hind.
läheb lahku aastaenergia keskmisest
hinnast. Näit. suvekuudel on kesk
mine hind aasta keskmisest hinnast
märksa suurem, kuna talvekuude
keskmine hind jälle väikesem on.
Missuguse hinnaga aga jõujaam tegeliselt müüb energiat, see oleneb suu
rel määral sellest, missugusesse liiki
kuulub tarvitaja, s. o. missugusel
aastaajal ta tarvitab energiat ja mis
kellaajal tema tarvituse võimsuse haritipp võib asuda. Sellele küsimusele
katsume vastada allpool tariifide ja
tariifipoliitika vaatlemisel.
(Järgneb).
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2*efoonpõz>czn<i<iie c b iia m is e s fl.
J. Kirsimägi.

P

ETOONPÕRANDAID ehitatakse kas
otsekohe maa peale, nagu: keldrites
ja alumise korra ruumides, ehk võl
vitud või valatud laele, nagu: kori
dorides, trepi podestidel, klosettides jne.
Maa peale ehitades on vaja valmis
tada petoonpõrandale kindel alus.
Maa sisse 1— 1,5 meetri kaugusele
üksteisest lüüakse puust tikkud, nii
et nende otste kõrgus vastaks põranda
pinnale.
Põrandaalune täidetakse
mullaga või saviga ja tambitakse tihe
dalt kinni.
Tambitud pind jääb
25— 27 sm tikkude otstest allapoole.
Tuleb aga ehitada põrand allapoole
maapinda, näiteks
keldrites, siis
peab kaevama välja täitmise ase
mel veel osa maad ja tampima kinni
tihedalt see aluspõhi. Sellele alus
põhjale laotatakse 13 sm paksune
kiht taotud kivikilde või jämedat
kruusa ja tambitakse jälle tugevasti
kinni. Kivikillustiku- või kruusakiht
sünnitabki aluse petoonpõrandale.
Hea aluse materjal on ka kivinenud
lubjasegust ja telliskivitükkidest koos
nev ehituse prügi, mida saadakse
vanade müüride lammutamisel.
Sedaviisi valmistatud alusele vala
takse ja tambitakse 12 sm paksune
petoonkiht segust: 1 osa sementi,
4 osa liiva ja 6 osa kivikilde või
jämedat kruusa. Sellele petoonkihile
valatakse veel õhuke, IV 2— 2 sm
paksune kattekiht segust 1 : 2 või 1:3
ja hõõrutakse raudplaadiga siledaks.
Pealmine kiht on selleks, et põrand
saaks sile, veekindel ja paneks vastu
kulumisele.
Et saada ühtlast, tasast põranda
pinda, lüüakse alusele tikkude külge
enne petooni valamist serviti lauad,
n. n. rakenduse lau a d ,— 1— 1,5 m
kaugusele üksteisest. Laudade üle
mised servad tulevad asetada nii kau

gele kui petoonkihi pealmine pind ja
seada vesiloe (vaaderpassi) abil horizontaalseks. Kui aga on tarvis teha
kallaku pinnaga põrandat vee äravalgumiseks, siis tulevad seada raken
duse laudade servad soovitud kallaku
järele.
Nii jaotatakse rakenduse
laudade abil põrand ribadesse ja ka
petooni valamine sünnib ribadeviisi-

Petooni valm istam ine.
Petooni osade — semendl, liiva ja
killustiku või kruusa segamiseks tuleb
valmistada kõva ja tasane ase, kõige
parem on laudpõrand, mis kaitstud
katusega vihma eest. Põrand peab
olema nii suur ,et ta võimaldab töö
tada vabalt, see oleks: 2,5— 3 meetrrit
lai ja 3 meetrit või enam pikk, vas
tavalt korraga segatava petoonihulgale. Osade mõõtmiseks võib valmis
tada vastava suurusega kast, või
kasutada poolekssaetud semenditünni,
millele löödud külge kahelepoole lau
dadest kandepuud. Kõigepealt mõõde
takse ja puistatakse põrandale liiv
ning tehakse pikerguseks hunikuks,.
mille harjale tõmmatakse labidaga
sügav vagu. Vaosse puistatakse mõõ
detud sement ja asutakse kohe sega
misele. Segamist on otstarbekohane
toimetada vähemalt kolme inimesega:
üks töömees asub ühele; teine teiselepoole hunikut ja pööravad segi labi
datega korraga tõstes ja puistates
semendi ja liiva, kuna kolmas samal
ajal segab raudrehaga edasi-tagasi
rehitsedes labidameeste järele. Sega
mine kestab nii kaua, kuni terve
segu muutub ühtlaseks, ilma viiru
deta ja laikudeta massiks. Sellest
massist tehakse jälle pikergune hunnik,
vaoga harjale^ millesse puistatakse
nüüd kivikillustik või kruus. Kivi
killud ja kruusakivid olgu uhutud
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enne veega kastmisekannu abil, et
nad saaksid puhtaks mudast ja tol
must, ja et nad ei imeks endasse
ümbritsevast segust sinna tarvilist
niiskust.
Sellejärele asuvad jälle
labidamehed teine teiselepoole hun
nikut pöörama segu ja kolmas valab
kastekannust igal se
gamisel järkjärgult vett
peale. Segu peab olema
läbi ühtlaselt
niiske
nagu värskelt
maast
kaevatud muld, nii et
ta jäeb tükki käes pi
gistades, aga vett välja
ei anna. Kui tõmmata
labidaga üle segu, siis
peab jääma järele üht
lane p in d ; suuremad
heledamad või tume
damad laigud
segus,
ebaühtlane niiskus ja
segust
ümbritsemata
kivid tõendavad, et petoon ei ole segatud
tarvilisel määral ja kor
ralikult ja selletõttu ei tule ta ka
vastupidav.
Peale segamist viiakse segu kohe
kohale, valatakse rakenduse laudade
vahele ning tambitakse kinni, tõm
mates ta pealt tasaseks õige latiga,
mis vajutatakse otstega kõvasti vastu
rakenduselaudade ääri. Valamist alus
tatakse seinaäärsest ribast. On va
latud täis kaks kõrvuti olevat riba,
võetakse välja nende vahelt rakenduselauad ja täidetakse ka selle ase
petooniga ning hõõrutakse pealt tasa
seks silumiselauakesega. Paari tunni
järele peale segu niisutamist seob
ennast petoon, s. o. tardub kõvaks.
Peale tardumist algab kivinemine.
Kivinemine teostub peaasjaliselt 2
nädala jooksul, aga kestab peale seda
vähesel määral veel aastate viisi.
Kivinemise ajal tarvitab petoon tub

listi niiskust. Niiskuse puudumisel
sünnib ka kivinemine puuduliselt, ja
petoon ei saa vastupidav. Sellepärast
peab hoidma petooni esimese kahe
nädala jooksul kiire kuivamise eest,
niisutades teda igapäev kord või paar
puhta veega.

Joon. 29.

Kattekiht tuleb valada peale või
malikult enne petooni sidumist, s. o.
ühe tunni jooksul peale segu niisuta
mist. Seda toimetatakse samuti kui
alumise kihi valamist.
Kattekiht
tuleb hõõruda siledaks rauast silumiseplaadiga. Hõõrumise ajal niisu
tatakse kattekihi pinda veega pritsides
ja puistatakse peale vähesel määral
kuiva sementi, et ta jäeks hästi tihe
ja veekindel. Hõõruda võib nii kaua,
kuni petoonil algab sidumine.
Petooni võib segada valmis ainult
nii palju, kui tarvitatakse korraga.
Seisnud segu, kuigi segatud läbi uuesti
enne lõpulikku tarvitamist, kaotab oma
sidumisevõime ja annab nõrga petooni.
Segamisepõrand tuleb puhastada peale
segu valmistamist igakord, et ei
satuks kivinenud petooniosakesi järg
mise segu hulka.
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Scid.U'- j a veociufo feasuiuse"
tu ä lu d c a w u U u s .
'(Järg V. T. P ^nr. 1 (5)

[Ins. Ivand.

m taal tmewiloLfanpa v e e a u to {ttasulusehulvLde a w u llu a »
Kandejõud I V 2 tonni.
kaal 1300 kilogrammi.

Hind 400.000 senti.

Masin

täiesti uus. Tühi-

Kaudsed, bulud,

1. Jõuvankrim aks................................ 1300 X 400 = 5200 + 400= 5.600 senti.
400000.20
.
2. A m ortisatsioon..........................................

— i õ õ ^ “ «o-»oo

8.

Kapitali protsent..................................................... 400000.13

4.

Kindlustnsekulud: Kaskokindlustusepreem. 4V2 % aastas = 400000 . 4,5 .
— lõo—
Poliisi- ja tempelmaks 12% preemiast
18000 .12 _

~ lõ õ

.

”

.
20

160

5. Autojuhi p a lk ............................................... 8000 X 12 = 96.000 senti.
Kokku kaudseid kulusid 253,760 senti.
Aastas läbisõidetud kilomeetrite arv 20.000.
Kaudsete kulude suurus 1 jooksvale kilomeetrile:
253760

2ÕÕÕÕ"‘ 2’®
ClseUobesed bulud,

1. Kütteaine k u l u ..............................................0,i20kgX41 senti = 4,92 senti.
2. Määrdeaine kulu .......................................... 0,120
,
- ^ „ X llO
„ =0,88,
„
3. Kummide k u lu ................................................. .................. 44000 _ ^ ^
2ÕÕÕÕ ~
4. Remondi kulud:
a) kapitaalremont.............................................. 2 . 400000 .14
100.5.20000"
b) jooksev r e m o n t ..........................................
400000.10 ^
100.20000“
5. Tööriistade kulu, puhastusemat. ja ettenägem. kulud 400000 -2
100. 20000 ~
Kokku otsekoheseid kulusid
Seega oleksid üldised kulud ühele jooksvale kilomeetrile:
12,69 + 11,52 = 24,21 senti.
Veomasina ostul tuleb pidada silmas asjaolu, et masina kandejõud
kui ka seadeldus oleksid kooskõlas
kavatsetava kraamiveoga, s. 0 . koormatusega jne. Näiteks kui masin
töötab
ülekoormatusega,
väheneb
märksa tema eluiga. Teisest küljest

”

”

11,52 senti.

aga, kui masinat ei koormata normaalpiirini, läheb vedu liiga kalliks^
sest nii kaudsed kui otsekohesed
kulud ei olene kuigi palju laadungist, vaid läbijookstud kilomeetrite
arvust. Arvestuses toodud l V 2 -tonnilise masinaga ühe tonni raskuse
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vedamine ühe kilomeetri võrra, s. o.
tonnkilomeeter maksae 16 senti. Kui
aga koormataks sama masin ainult
ühe tonniga, maksab tonnkilomeeter
24 senti jne.
Ühtlasi toonitan veel, et kõige
suuremat rõhku peaks panema iga
masinaomanik
masinajuhi valikul.
Palgatagu juht-mehaanik, kuigi vii
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mase palk on hariliku juhi palgast
märksa kõrgem, sest tegeliselt tasub
see ennast mitmekordselt.
^ Samuti on suur mõju ka masina
tüübil kasutusekuludele. Sellepärast
ei tuleks panna ostmisel rõhku üksi
hinna odavusele, vaid ka masina
väärtusele.

E b ilu s le k o w a s b o iu s i.

E

Kõik need puudused ei ole algul
hitused vajavad alati järjekindlat jä
relevaatust ja korrashoidu, kuna tähelepandavad ega märgatavadki,
hooletusse jäetud maja parandaminemilletõttu asutakse nende kõrvalda
nõuab palju suuremaid kulusid,kui seda misele alles siis, kui
tagajärjed
läheb tarvis korralikult hoolitsetud on juba tunduvad. Sellepärast on
väga tähtis, et tuleb võtta käsile
maja juures.
Tähelepandavamaid puudusi, mida
mitte üksi parandusi, mis paistavad
tuleb eriti pidada silmas, on katu otse silma, vaid peab võtma igal
sesse tekkinud vigastused,sest hilineval aastal kord põhjalikult ja järjekind
parandusel suurenevad need puudused lalt üldise ehituste läbivaatuse, nagu
kiiresti ja sünnitavad hoones niis see sünnib harilikult ka kõigi töö
kust. Iseäranis need vigastusad on riistadega tööhooaja algul. Ehituste
mõjuvad katuse räästapool ja katuste korraldamiseks soodsam aeg meie
ristühenduste osades, kust kaudu
kliimas on kevadal enne põllutöö
vihmavesi võib sattuda hoonesse terve algust või suvel tööde vaheaegadel.
katuse ülemise osa ulatuses. Samuti Hoonete järelevaatus peab sündima
on hädaohuks hoonele vihmavesi, mis järjekindlalt igal aastal. Niiviisi ku
koguneb hoone juure katuselt ja juneb nende korrashoid pärastpoole
mujalt ümbruskonnast ebakorraliku iseendast juba kindlaks harjumuseks,
ümbruse planeerimise tõttu. Need mis arendab ühtlasi omaniku suure
peapõhjused niiskuse tekitamiseks on maid nõudeid ehituste kordaseadmise
kardetavamaid majale. Hoones tek ja hoonete väljanägemise suhtes.
kiv niiskus tekitab puuosedes mäda Väljamaal on kujunenud juba kind
nemist ja annab kergesti põhjust laks harjumuseks ja korraks, et hoo
kõiksugusteks ehituste haigusteks, ned võetakse igal kevadel korraldu
soodustades nende arenemist. Niis sele, parandades neid põhjalikult,
kusest süvenenud puuhaiguste kõr puhastades, vaigendadas, värvides
valdamine on väga kulukas ja raske. ning isegi pestes. See kõik annab
See nõuab vahest terve ehituseosa kõigeparema väljanägemise ka vana
kõrvaldamist. Peale selle tuleb ette dele ehitustele ja pikendab nende iga.
veel palju vähemaid puudusi, mis Hästikorraldatud ja hea väljanäge
tekitavad niiskust ja mida on tarvi misega hooned annavad tunnistust
lik kõrvaldada. Näiteks aknaaluste heast korrast ja distsipliinist kogu
ja vealaudade korratu seisukord, müü- majapidamises.
ritusel tekkinud lõhed jne.
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štfoone ümhvuse ItOFFCfldamine.

Sügiseste suurte sadude ja keva
dise lumevee tagajärjel koguneb vesi
hoone ümbruskonnas maapinnal ma
dalamatesse kohtiidesse ning jääb
sinna peatuma. See vesi tekitab
ümbruskonnas palju pori, mida kan
takse toimetusega hoonesse ning
mille koristamine ja puhastamine
toob juure majapidamises palju tööd.
Samuti võivad külmada läbi hoone
alusmüürid maassevalgunud vee ta
gajärjel ning pragunedes tekidada
ehitusele mitmesuguseid vigastusi.
Üldiselt on maassekogunenud niiskus
hädaohtlik ehituse vastupidavusele
ja ühtlasi kardetav tervishoidlikult.
Veekogunemise ärahoidmiseks tuleb
plaaneerida maja ümbrus vastavalt,
et oleks võimalik vett hoonest eemale
juhtida. Selleks on tarvis täita eest
kätt just majaseinte ümbrus kõrge
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maks. Täitmiseks on soovitav kae
vata lahti vundamendi ümbrus um
bes poole meetri sügavuselt ning sa
viga täites kõvasti kinni tampida,
pealmine kiht tuleb täita liivaga ning
ühtlasi anda kallak kuni 5 sm jooksva
meetrile vee ärajooksuks. Vee ärajooksuks tehakse ümber maja, vähemait üks meeter välisseinadest eemale
veeärajooksurenn, mille kallak raja
takse vastavalt maakallakule. Ka
renn on soovitav laduda munakividest, mis on kestev ega nõua sage
dat korrashoidu. Halvemail juhtumil
võib jätta ka ainult liivasse renn,
mida tuleb aga tihti uuendada.
Vastavalt hoone ümbrusele on soo
vitav teha vee ärajooksu korraldus
terve õue ulatuses.
Üksikasjaliselt sillutuseviisidest ja
hoone üksikosade korrashoiust edas
pidi.
A. E.

(7. Uivscbi ^iimoLpoLsföövimis^ sissesead.^.
G. L.
Möödunud aastal ilmus turule Tartu
töösturi Joh. HirscM poolt ehitatud uus
piimapastöörimise seadeldus, mis koos
neb veekuumendamise katlast ja regeneratiivtüübilisest piimakuumendajast.
Veekuumendaja katel on lamav toru
dega madalrõhukatal. Katal on ehitatud
ainult veekuumendamiseks, mitte aurusünnitamiseks. Et hoida katla tempera
tuuri kõikumist, selleks on katla küttekolde õhuuks automaatselt reguleeritav.
Nii näiteks, kui temperatuur tõuseb mõ
nesugusel põhjusel katlas, siis suletakse
vastava auruventiili avamisega automaat
selt õhuuks, põlemine jääb aeglasemaks
ja katla temperatuur hakab langema.
Katlas tulev püsiva temperatuuriga vesi
võimaldab hoida soovitud kõrgusel ka
püsivalt pastöörimise temperatuuri. Pastöör oma ehituselt sarnaneb harilikule
regeneratiivpastöörile, ainult selle vahega,
et siin sünnib piimakuumendamine kuuma
veega. Vee sirkulatsioon on korraldatud
sentrifugaalpumbaga. Piimahulga regu
leerimine regeneratiivile, samuti ka koo
relahutajale, sünnib regeneratiivlujuja

läbi. Seetõttu tuleb võtta ära töötamise
koorelahutajaujuja (regulaator), vastasel
korral, kui need kaks ujujat, s. o. pastööri- ja koorelahutajaujuja, ei ole regu
leeritud ühesuurusele piimahulgale, võib
seguneda pastööritud piim pastöörimata
piimaga, voolates üle liikuva silindri ääre.
Joh. Hirschi pastööriseadet ja katelt
proovis mitmel korral piimasaaduste
kontrolljaama poolt moodustatud eriko
misjon. Juba möödunud aasta oktoobri
kuus korraldatud proovimise protokollis
annab komisjon hea otsuse nimetatud
pastöörist (vaata P. Kontrolljaama teata
jad nr. 10. 1929). Käesoleval aastal
15. augustil prooviti veel lõpuliselt Joh.
Hirschi piimapastöörimiseseadet Lillastvere-Kilbavere ühispiimatalituses Tartu
maal. Sellel proovimisel leidis komisjon,
et Joh. Hirshhi pastöör täidab täieliselt
oma ülesannet, temperatuuri kõikumine
on vaid mõne kraadi piirides, pastöör on
vastuvõetav koorejaamadele ja vähematele
piimatalitustele. Üldiselt on nimetatud
pastöörisisseseade paremusteks: pastöörimisetemperatuuri püsivus, piima vähene
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kõrbemine pastööri silindriseiatele, vä
hene küttetarvitus (umbes 0,02—0,03 kg
1 kg piima pastöörimiseks ja aparaatide
kerge puhastamisevõimalus. Pastöör ja
katel on ehitatud korralikult ja vastupi

davast materjalist. Pidades silmas neid
asiolusid peab lõpukokkuvõttes toonitama,
et Joh. Hirschi pastöörimiseseade on pa
rimaid Eestis valmistatuist.

J a l g v a t t a k o m a s h o iu s i.
(Vastuseks küsimustele).
Arn. Volherg.
'ÜÜDISAJALratas on saanud hädavaja

dumisel noateraga ja määritagu ühepak-

tema korrashoiust. Sagedase järelevaatu
sega ja puhastamisega saab hoida ära
rikete tekkimist, kuna vea parandamine
alles siis, kui ratas sõitja teele jätab, on
juba hilja. Eriti rohket hoolt ja korras
hoidu vajavad kummid.

pruugitud õhukummitükk, kui‘poIe taga
varaks selleks müüdavaid paikamiselappe.
Peale ülemäärimist lastagu kuivada paika
ja palgatavat kohta vähemalt 5 minutit
(soovitavam 15 min.), sest kiirelt peale
pandud lapi servad tulevad lahti pika
peale. Ülemääritud kohti ei tohi panna
kuivama päikese kätte, sest siis kattub
pind ruttu nahakorraga, mis takistab alt
poolt kuivamist. Samuti ei tohi katsuda
puhastatud kohta enne ülemäärimist hi
gise käega, sest rasvasele kohale ei jäe
l^pp kinni. Rasva kõrvaldamiseks võib
hõõruda puhastatud kohta bensiinise to
piga. Pealepandud lapp muljutagu kinni
sõrmede vahel kõvasti, alates lapi keskelt
ja libistades äärte poole, et ei jääks va
hele õhumulle. Valmislappidel on juba
liim peale määritud ja määrdekiht kaetud
riidekorraga. Tarvitseb ainult riidekord
ära tõmmata ja siis lapp liimiga ülekaetud ja ärakuivanud kohale kinni vajutada.
Kui mõni lapp laseb läbi serva vahelt
õhku või asub uus auk lapiserva lähedal,
siis tõmmatagu vana lapp ära või kae
tagu ta suurema, igast küljest üleulatava
lapiga, sest poolestsaadik teisele lapile
ulatav lapp hakkab pärastpoole Õhku läbi
laskma.
Paigatud koht kaetagu talgipulbri kor
raga, mis kaitseb lapi servade kokkuhakkamist välismantliga ja hoiab ära lapi
lahtirebenemis*e. Uue rattaga on kaasas
kummide parandusekarp, milles leidub
peale kummiliimi, õhukummi paranduselappide ja välismantli paikamise riide veel
talgipulk. Talgipulga pulbrikshõõrumiseks
on tehtud karbipõhi viilitaoliselt hambu
line. Soovitavam on tarvitada siiski talgipulbrit, mida võib hoida kaasas väikese
plekkarbiga.
Öhukummide rabedaksmineku
t ä h t s a m a k s põhjuseks on nende läbi
imbumine õliauruga. Sellepärast on soo

liseks liikumisevahendiks. Tema sõisuselt kummisulatisega. Samuti toimitagu
Nduodavus
ja -kindlus olenevad peamiselt pealepandava lapiga, milleks võib olla

K u m m id .
Sise- ehk õhukummi peanõueteks on
sitkus ja õhutihedus. Mittetiheda õhu
kummi parandamisel kontrollitagu kõige
pealt ventiili tihedust, pannes m ä r ja d
kastetud sõrme nõrgalt ventiili otsale.
Õhumullide tekkimisel on ventiilikumm
vigane ja vajab uuendamist. Mõnikord
laseb ventiil õhku läbi pingutusmutri va
helt. Siis on kas ventiilikurami ülemine
serv katkine või pingutusmutter on liiga
lõdval. Õhkupidavuse proovimiseks võib
kasutada väikest veenõu, mis mahub ko
darate vahele, näit. napsuklaasi. Seejuu
res ratas olgu keeratud asendisse, kus
ventiil ripub otsaga ülevalt alla, et või
maldada tema vette asetamist.
Mõnikord täispumpamisel on märgata,
et ventiil ei juhi õhku lät)i; põhjuseks
on ventiilikummi kokkukleepumine ven
tiili metallpinnaga, või on sattunud ven
tiili õhuava ette prügi. Kuna ventiili
kummi kinnikleepumise ja pudedaks
mineku põhjuseks on läbiimbumine õliauruga, siis ei tohi tarvitada pumbanaha
määrimiseks õli, vaid vaselini. Samuti
hoitagu tagavara ventiilikumm õlikannust
võimalikult eemal. Pealepaneku hõlbus
tamiseks ja kinnikleepumise ärahoidmi
seks on soovitav kasta ventiilikumm enne
pealepanemist talgipulbrisse.
Kui auk õhukummis on sedavõrd väike,
et teda nägemise ega kuulmise varal üles
ei leia, siis võib kasutada selleks veenõu,
kuhu kastetakse voolikut järgukaupa. Pai
kamisel puhastatagu katkise koha ümbrus
lapilaiuselt ^liivapaberiga või selle puu
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vitav tarvitada pumba määrimiseks õli
asemel vaselini või rasva, ja pöidade
seestpoolt üleõlitamise asemel kaetagu
nad rooste kaitseks värvi- või lakikihiga.
Välismantli paikamisel pannakse sisse
poole riide- ja väljapoole kummilapp.
Enamasti ei parandata mantlit küllalt
hoolikalt, pannes augukohale sissepoole
nahast või puldanist suur lahtine lapp.
Sarnaselt võib lappida ainult ajutiseks,
kuid esimesel võimalusel parandatagu auk
korralikult, sest niisugune lahtine lapp
hõõrub sõidul pikapeale mantliriide nõr
gaks ja mantlile tekib väljapoole muhk.
Sarnaselt parandatud mantli iga on eriti
lühikene siis, kui allapandav lapp on paks,
või kui lapi vahele pääseb väljaspoolt
niiskust, mis kiirendab riide kulumist ja
pehastumist.
Mantli lappimiseks võib kasutada vana
mantli seest ärakistüd riiet või selleks
müügilolevat kummikihiga kaetud paikamiseriiet. Mantlit seestpoolt kattev puudrikiht kaabitagu maha kas noateraga või
jämedasõmerlise liivapaberiga. Liimi mää
ritagu peale vähemalt 2 või 3 korda,
kusjuures vahepeal lastagu kuivada 5—10
minutit.
Väljaspoolt kaetagu auk kummilapiga,
et takistada niiskuse sissepääsu. Kuna
väüspoolne lapp ei taha hästi peal seista,
toimitagu paikamist hoolega, puhastades
pinnad korralikult ja määrides liim i peale
õhukeselt ning mitu korda, lastes vahe
peal pikemat aega kuivada. Pealepanekul
on soovitav taguda kinni lapp haamriga
ja siis ääred hästi terava noaga viltuseks
lõigata. Kui auk on väikene, ei tarvitse
panna lappi üle äärte, vaid auku määri
tagu mitu korda liimiga ja surutagu kes
kele täiteks liimiga kaetud kummitükk.
Maütli suurema vigastuse korral on soovitav.lasta auk kinni vulkaniseerida. (Vulkaniseerimiseks nimetatakse toimingut,
kui erilise_kummiliiraiga pealepandud lapp
surutakse umbes 10 minutit tugevasti
vastu palgatavat kohta, kusjuures kummi
temperatuur hoitakse 140*^ C.)
Mantli pealepanek ja mahavõtmine vana
rantniantli juures toimub hõlpsasti. Uue
rantmantli pealepanek on juba märksa
raskem ja vajab vilumust. Sarnasel puhul
võib kasutada selleks müüdavaid lusikaid
(heeblid), mida on soovitav pidada kaa
sas 2 või 3. Mõnedel rattaliikidel on teh
tud võtmesavad sarnased, et neid võib
kasutada kummilusikateks.
Traatmantli pealepanek ja äravõtmine
on nii vanal kui uuel mantlil ühtlaselt
hõlbus ja toimub palja käega, kui mantli
suurus on vastav pöia suurusele. Kuna

rattapöid traatmantlite jaoks on keskelt
kodarate kohalt sügavam (kraavikujuline),
siis surutagu mahavõtmisel mantli traatservad ümberringi keskele kokku, kus
juures teise käega tiritagu mantlit üht
kantipidi pöia pealt eemale, mispeale
mantli traatserv tuleb kergesti üle pöia
randi. On aga mantli ja pöia mõõtudes
väike lahkuminek, siis tuleb tarvitada
mantli mahavõtmisel kummilusikaid. Kuna
traatmantei ei anna sugugi venida, siis
võetagu kaasa mantli ostmisel ratas, et
saaks proovida sobivust, sest kõikide fir
made mõõdud pole täpselt ühed.
Õliga kokku puutudes muutub kumm
rabedaks. Sellepärast pole soovitav õlitada rummusid ülemäära, nii et õli nõr
gub kodaraid mööda alla ja pääseb mantli
ning pöia ääre vahele. Õlist pudedaks ja
murduma läinud servaga mantel võimal
dab vee ligipääsu siseriidele ja pehastunud mantel hakkab servast rebenema,
olles mujalt veel täiesti terve. Sellepärast
kui on märgata mantli õliseks saamist,
lastagu kumm tühjaks ja kuivatatagu
hästi mantli serv.
Ratast ärgu hoitagu päikese käes ega
sooja ahju lähedal, sest päikesevalgus ja
soojus on kummidele kahjulikud. Talveks
võetagu maha kummid ratastelt ja hoi
tagu alal poolsoojas (+8*^ 0), pimedas
ja mitte väga kuivas ruumis.
Ostul valitagu kallimat liiki kummid
(Dunlop, Michelin). Peanõudeks olgu
kummi värskus. Sellepärast kasutage ostukohaks ainult soliidimaid ärisid, et olla
kindel värske kauba saamises. Ladus pi
kemat aega seisnud kumme müüvad suu'
remad ärid vastava hinnaalandusega.

SPciad.
Nagu nimetatud, on tarvitasel kaht liiki
kumme — traat- ja rantmantleid, kusjuu
res viimaseid on tarvitusel suuremas ena
muses. Kummideliigile vastavalt on ka
pöia ehitus. Pöiad traatmantlite jaoks on
keskelt kodarate kohalt sügavad, et või
maldada mantli hõlpsamat mahavõtmist.
Rantmantlite jaoks pöiad on lamedad
ja neil on kalduvus minna kergemalt
kaardu kui traatmantlite omad. Ka nende
õigeks seadmine või n. n. rihtimine on
hõlpsam.
Inglise (Westwood-Wedgewood) pöiad
oma sügava painutusekuju tõttu on hari
likkudest (Saksa) põidadest märksa tuge
vamad, kuid ka tunduvalt kallimad. Nad
võimaldavad tarvitada nii rant- kui traatmantleid.
Traatmantlite korral pöia sisepind ko
darate kohalt on kaetud riideribaga, et
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kaitsta sisekumme puutumast kokku tera
vate kodarate otstega ja koreda (roostes)
metallpinnaga. Pöidade sisepinnal on kal
duvus minna roostesse, eriti just nikelda
tud pöidadel, sest kodaraniplite vahelt
sisseimmitsenud niiskusele pole nikkel
nii vastupidav kui värv. Roostetamise
kaitseks kaetagu pöia sisepind laki-, värvivõi värnitsakihiga, kuid ärgu õlitatagu,
mis soodustab kummide pudedaks minekut.

Joon. 30. 1 — Saksa pöid rantm antlilele, 2 — ing 
lise pöid traatmantlitele, 8 — inglise pöid süsteem
„W edgevood“.

Kodarate asetuselt on pöiad ühe või
kahe aukudereaga; auke on arvult 32,36 ehk
40. Pöia läbimõõt oleneb tarvitatava kummi
jämedusest ja kodara pikkus omakorda
pöia läbimõõdust. Nii on näiteks 28 X IV4”
kummi juures pöia läbimõõt 28 — 2 X 1^/4=
= 24 V2 ”, kuna 28 X l^/s” kummide jaoks
on pöia läbimõõt 28 — 2 X
= 243/4”.
(Kummide mõõdu suurem nummer näitab
täispumbatud kummi kõrgust maast kuni
ülemise tipuni, kuna väikesem arv mää
rab kummi kõrguse maast kuni pöia ser
vani).
Alljärgnevas tabelis on antud kodarate
ligikaudne pikkus 28” rataste jaoks.
Kum m ide jämedus tollides

Kodarate pikkus
m m esirattale

13/4
1^/8
11/2

294—302
302—305
305—308
308—310

1V4

Kodarate pikkus
m m tagarattale

290—295
295—298
298—300
300-305

Üksikute kodarate uuendamine ei te
kita raskusi. Kui aga tuleb panna sisse
terve pöiatäis kodaraid, siis peab toimima
kindla süsteemi järele. Kõigepealt olgu
valitud võrdse pikkusega kodarad, mil
lest kruvitagu külge algul ühelpool rummu

otsas ühtepidi jooksvad kodarad. Seejuu
res jäetagu tühjaks rummu juures koda
rate vahel üks auk, kuid pöial jäegu tüh
jaks kolm auku iga kodara vahel, s. t.
kodar pandagu läbi rummul igast teisest
ja pöial igast neljandast august. On esi
mene ring täis, siis kruvitagu külge samapoolse rummuotsa vastassihis jooksvad
kodarad, mis peavad ulatama ristamisi
mööda kolmest esimese ringi kodarast ja
parajasti keskmise tühjaksjäetud auguni
kolmanda ja neljanda kodara vahel. Kui
esimene teise ringi kodar ei ulata pöia
nimetatud auku, siis vahetatagu pikema
tega ka esimese ringi kodarad. On mõle
mad kodararead sees, siis pandagu külge
kodarad ka rummu teises otsas. Nüüd
keeratagu kinni kõik kodaraniplid ühekaugusele, nii et kodarad jäävad kõik
enamvähem pingule, mispeale algab ratta
„rihtimine“. Selleks kinnitatakse ratas
oma kohale raami vahele ja raamiots
riputatakse üles nööriga, nii et oleks või
malik ajada ringi ratast käsitsi. Ringiajamisel hoitagu sõrm või puupilbas pöia
ääre lähedal, et leida üles ühele- või
teiselepoole viskavad kohad. Soovitavam
on kasutada puupilpa asemel kriidipulka
või seebitükki, mis tõmbab viskavale ko
hale joone. Selle joone pikkuselt tuleb
pingutada vastaspoole minevate kodarate
nipleid, kusjuures joonepoolseid nipleid
võib lasta järele pisut, kui nad on juba
liiga pingul. Nii järjesti korrates ja viskavaid kohti järele aidates saab panna
jooksma ratta lõpuks täiesti sirgelt.
Sõidul katki- või lõdvaksläinud kodarad tulevad seada aegsasti korda, sest
muidu venivad ka teised lõdvaks. Peale
pingutamist viilitagu maha niplitest läbiulatavad kodaraotsad, et nad ei rikuks
kummi.
Vahajooha.

Nüüdisajal on varustatud vabajooksuga
kõik jalgrattad, arvatud välja võidusõidutüübid. Poolvabajooksuga või n. n. metsvabajooksuga rattaid leidub veel harva.
Kuna vabajooks on ratta keerulisemaks
ja kallimaks osaks, siis pole ülearune
kanda tema eest rohkem hoolt.
Süsteemilt on vabajookse mitmesugu
seid. Rohkem levinenutest on „Torpedo“
ja inglise „Eadie“ vabajooksud. Vaba
jooksu töötamise põhimõtteks on, et ketiratas edaspidi liikudes veab kaasa rummu,
kuna ta tagurpidi liikudes pidurdab teda.
Kaasavõtte- ja pidurdamise viisilt oa ük
sikute firmade vabajooksud lahkuminevad.
„ T o r p e d o “ -v a b a j o o k s .
Meil kõige rohkem levinenud „Torpedo“'
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vabajooksul põhjeneb rummu kaasavedaraine sellel (joon.31), et ketiraltaga ühen
duses oleva hammaskoonuse (88) viis vildakpinnalist [hammast kiiluvad rullid
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korrashoiuks on vabriku poolt järgmine
ettekirjutus:
„Torpedo“ vabajooksu lahtivõtmisel
kruvitagu ära kõige pealt kinnitusemut-

Joon. 31. Torpedo-vabajooks lahtivõetult. 74 — hoidesilmus, 75 — mutter, 76 — kinnitusm utter, 77 — pidur*seib, 78 — pide, 79 — kinnine koonus, 80 — tolmukaitse, 81 — kuulidekorv, 82 — rum m u kest, 83 — pidurmuhv, 84 — vahekoonus, 85 — rullidetlmbrik, 86 — vedajad rullid, 87 — ketiratas, 88 — hamm askoonus,
89 — tolmukaitse, 90 — ketiratta kinnitusmutter, 91 — ass tlhes kinnise koonusega, 93 — mutter, 94 — võti.

(86) tugevasti vastu rummu sisepinda,
ühendades seega hammaskoonuse ja
rummu ühte tükki.
Ketiratta seismajätmisel veab maha
ringikäiv rumm rullid hammaste seljast
ja rumm jääb vabaks.
Pidurdamisel surub rullide ümbrik
(85) oma kahe vildakhambaga vahemuhvi (84) pidurmuhvi (83) sisse, sundi
des laienema seda, nii et see hakkab
hõõruma oma välispinnaga rummu sise
pinda. Pidurmuhvi takistavad ringi jooks
mast kaks hammast, millega ta on ühen
duses vasakpoolse paigalseisva koonu
sega (79), mida omakorda hoiab kinni
rattaraamiga ühendatud pide (78).
Pidurmuhv on vooderdatud väliselt
vaskkihiga, et võimaldada mahedat (löö
kideta) pidurdamist.
,Torpedo“ vabajooksu käsitamiseks ja

ter (76) ja võetagu maha pidurduseseib
(77). Siis hoitagu käega kinni pidemest
(78), mis takistab käimast ringi koonust
(79) ja võtmega (94) keeratagu välja
kandisotsaga ass (91) rummu seest.
Vabajooksu kokkupanek toimub vastu
pidises järjekorras.
Selleks asetatagu
kohale kõige pealt koonus (79) ühes
kuulidekorvi ja pidemega (78). Teisest
otsast lükatagu rummu sisse pidurmuhv
(88), nii et selle nokad asetuvad koonuse
(79) hammastesse. Siis pandagu kohale
vahemuhv (84) ja veoseadis (osad 85,86,
81 ja 88), mida hoiab koos hammaskoo
nuse (88) otsas olev traadist rõngas.
Nüüd kruvitagu ass rummu sisse, kus
juures peab vaatama, et laagrites poleks
mängu ja et ratta ringikäik oleks takis
tuseta. Lõpuks pandagu paika pidurduse
seib (77) ja mutter (76) kruvitagu kinni.
(Järgneb.)
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2>umpciclesi.
K üsim us. Missugune pump oleks
kõige kohasem veepumpamiseks — 100—
150 m kauguselt 15 meetri kõrgusele?
y,T. /).“ lugeja R. R-k.
Vastus. Kohasemaks pumbaks on
imevsurvepump „Bodan“, mis imeb kuni
6 meetri sügavuselt ja surub 40 meetri
kõrguseni. Teie poolt antud juhtumil on
otstarbekohane asetada pump kaevu juure,
kuna 100—150 m. kauguselt imemine vä
hendaks pumba imemisvõimet tuntuvalt.
„Bodan“ nr. 3 pumpab 67 It. vett minu
tis, hind 42 krooni.
V. L.

*

K ü s i m u s : Olen kuulnud, et on ole
mas tulekindlaid värve millega võib vär
vida pilpa-laastu ja sindlikatuseid ning
puuseinu. Palun teatada võimalikult roh
kem nende segude retsepte ühes juhatu
sega nende tarvitamiseks.
Lugeja-tellija\M. A.

K 9629

V a s tu s : Siin juhatatud segudega kat
tes võib kaista puud süttimise ja leegiga
põlemise eest. Päris tulekindlaks puud
teha ei saa. Kuidas me teda ka ei kataks
ja kaitsekS) muutub ta suures kuumuses
ikkagi söeks, kuigi värv või kate jääksid
ümber terveks.
1. Tulekindel katusevärv: 100 osas kee
vas vees sulatatakse 33 osa väävelammoniumi soola (väävelhapu ammoniumi) ja
66 osa gipsi. Selle seguga pinseldatakse
puukatus 2 korda üle. Pinseldamist tuleb
toimetada kohe üksteise järele.
2. Tule-ja veekindel kate puule: vedela
klaasi (Wasserglas) hulka segada peeni
kest kriiti, savipulbrit või peenikest klaasipulbrit ja sellega katta puud 3 korda.
Iga kalmisekorra järele tuleb lasta kui
vada vähemalt 24 tundi.
3. Tulekindlaks teeb puu pärmi ja rauavitriooli sulatis vees. Sellega tuleb puud
immutada või katta.
' J. K.
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