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GAL sügisel teeb aiapidajale muret
puuvilja alalhoidmine. Sagedasti
ollakse sunnitud turule saatma odava
hinnaga terve saak, kuna puuduvad
vastavad ruumid või oskus alalhoiuks
talveni, millal makstakse puuviljast
tunduvalt paremat hinda kui sügisel.
Meil on tähtsamaks puuviljaks, mis
kauem alal hoidub, õunad. Võrdsetes
tingimustes võib aga ka lühemat
aega pirne ja ploome alal hoida.
Esiteks vaja teada, missuguseid
Õunu alal hoida. Selleks kõlbavad
ainult teatud vastupidavad talvesordid.
Nendest tuleb valida hästiarenenud
ja täiskasvanud terved eksemplarid,
mida tehakse juba vilja mahavõtmi
sel. Kõik väike, kidur ja plekiline
ning arenemata . puuvili läheb kohe
tarvitusele, sest ta ei omanda ka
seistes paremat maitset ja läheb ker
gesti mädanema.
Edasi vaja teada, missugune peab
olema hää õunte alalhoium um ja
millistele nõuetele ta peab vastama.

I

Harilik juurviljakelder puuvilja hoi
uks ei kõlba, sest selles on enamasti
rõske, seisev ja kopitanud õhk, täi
detud mitmesuguste lõhnadega. Need
lõhnad jäävad kergesti õuntele külge
ja rikuvad maitset. Niiske õhk on
õuntele kahjulik siis, kui ta on sei
sev. Kuivas ruumis ei lähe õunad ja
pirnid küll mädanema, kuid närtsivad
ruttu ja tõmbuvad kipra, iseäranis,
kui ruum on soe. Nii siis hää õunakelder olgu ainult puuvilja alalhoid
miseks, temas peab olema ühtlane
jahe temperatuur ja alati värske õhk.
Keldri sisustus peab lubama kerget
ülevaadet ja juurdepääsu, et saaks
vigaseid õunu kohe märgata ja välja
korjata. Sel põhjusel tehakse riiuUd
tihti kallakuga keldri keskpaiga poole
ja ette lüüakse tollikõrgune äär.
Õunad ei tohi puuga kokku puutuda,
seepärast laotatakse riiulitele õunte
alla kiht hsammalt, rukki- või tatraõlgi, haganaid, flanelli või paberit.
Üks kord all olnud ainet teist korda
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enam tarvitada ei või. Tolmu kaitseks
kaetakse õunad õhukese pakkimis-,
või veel parem, siidpaberiga. Et värs
ket õhku hästi juurde pääseks, te
hakse riiulid kitsastest laudadest,
isegi lattidest tolliste vahedega. Õunte
vahele jäetakse ladumise ajal V2-tollised vahed.
Nii peaks olema eeskujulik õunakelder kahekordsete seintega, et vä
lise temperatuuri kõikumised ei aval
daks mõju siseruumile. Suuremates
aiapidamistes ehitataksegi niisugused
kahekordsete seintega keldrid ja mitte
alati maa sisse, vaid tihti üleni maa
pääle. Väga hästi võib ehitada õunakeldri elumaja alla, kui maapind on
kuiv. Elumaja all keldris on võimalus
saada välisseinte soojapidavaks tege
misega ühtlast temperatuuri ja keldri
ühendades korstnaga tarvilist õhu
vahetust. Kellel pööningul põhjapool
sel küljel mõni vaba ruum leidub ja
saab seda hästi soojapidavaks teha,
see võib sääda sinna õunte hoiu
ruumi.
Juuresoleval joonistel 1 ja 2 on näida
tud meie oludele kohase ja odava õuna-

seinad iehakse püstloodis ja siledad
ning
vooderdatakse seest telliste
laudadega. Enne aga lüüakse lauad
kokku luukideks, et neid hõlpsam
olek käidelda. Luukide pikkus võe
takse 1 süld ja laius nii suur kui
augu sügavus. Niisuguseid liiuke lä
heb kummagi küljeseina vooderdamiseks 3. Tagumise otsaseina luuk
tehakse 2,45 m (8 jalga) pikk. Esisein püstitatakse kuni katuseni otse
üles. Mõlema küljeseina äärde lüüakse
4 posti, mis hoiavad kinni seina
luuke ja nende igaühe vastu sisse
poole samuti 4 pikemat posti, mis
kannavad katust. Postid on paari
viisi ühendatud põikpuudega, mis
kannavad riiuleid. Need põikpuud,
põhiplaanis märgitud punkteeritud
joontega, lastakse poolest saadik pos
tidesse. Keldri katus tehakse samuti
laudadest kokkulöödud
luukidest.
Katuseluugid on 1,80 m (6 jalga)
pikad ja 1,20 m (4 jalga) laiad. Luu
kide alumiste otste külge lüüakse
latid, millega nad toetuvad seina üle
misele äärele. Katuse teise poole luu
kidele lüüakse samuti üles äärde

keldri põhiplaan ja lõige, mille järele
iga aiapidaja ise endale keldri võib
ehitada. Selleks kaevatakse kõrge
masse ja kuivemasse kohta maasse
auk 6,40 m (3 sülda) pikk, 2,45 m
(8 jalga) lai ja 1 m sügav. Augu

latid, millele vastaskülje luuk toetub.
Keldri tagumisele poolele tehakse
samuti kallak katus, mitte püstviil.
Teise poole sein, milles uks ja keldri
eesruumi seinad, tehakse otse üles.
Uksed tehakse alati põhjapoolsesse
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otsa, et päike ei mõjuks temperatuuri
kõikumisele keldris. Kui kõik keldri
ja eesruumi osad ühes katusega ko
hal, kaetakse katus ühtlaselt mõle
malt poolt umbes 35— 40 sm paksuse
mullakihiga külma kaitseks. Kiht
olgu mõlemalt poolt ühtlane, et surve
katusele ühesugune saaks, kuna ehi
tus on ilma haarapalkideta ja sarika-

teta. Talvel, kui külm alla 20 kraadi,
tuleb katus katta veel sõnnikukihiga,
mis kevadel aiaväetiseks läheb. Oda
vuse mõttes tehakse keldrisse viivad
trepiastmed väljapoole eesruumi. Neid
võib ka eesruumi mahutada, kuid
siis tuleb ruum pikem ja kõrgem
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teha. Lahtist treppi võib sademete
eest kaitsta kerge äratõstetava luugiga.
Riiulid tehakse kitsastest laudadest
või lattidest ja vahedega, nagu ees
pool kirjeldatud. Alumine riiul ase
tatakse põrandalt vähemalt 3 tolli
kõrgemale, järgnevate riiulite vahed
tehakse 30 sm (1 jalg). Käik riiulite
vahel võib olla 70 sm lai. Õhuvahe
tuse korsten asetatakse sissekäigule
vastasolevasse otsa. Kevadel, kui maa
sulama hakkab ja keldri järele enam
tarvitust ei ole, eemaldatakse muld
katuselt, keldri seinad, katus ning
riiulid võetakse luukide kaupa koost
ning asetatakse kuni järgmise sügi
seni kuhugi varju alla kuivama ja
tuulduma. Auk aetakse mulda täis,
et ta järgmiseks sügiseks ei kaotaks
jahedust ja värskust. Järgmisel sügi
sel tehakse uuesti samast materjalist
kelder vanasse kohta.
Niisugune kelder on kõigiti vastav,
meie ilmastikule ja nõudeile, mida
hää puuviljakelder nõuab. Nagu ko
gemused näidanud, on temas õhk
värske Ja parajalt kuiv, nii et puu
vili hoidub alal hästi ja kaua. Antud
mõõtudes kelder võib mahutada ligi
1600 kg (100 puuda) õunu. Igaüks
võib tema pikkust vastavalt oma tar
vidusele suurendada või vähendada.
Puumaterjal niisuguse keldri ehitami
sel peab vastu korraliku ümberkäi
mise juures üle 10 aasta.
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EEJÕU kasutamises on tehnika
teinud märgatavaid edusamme,
arenedes lihtsast alt- või päältjooksuga vesirattast „Girard“-, „Pelton"-,
„Franzis“- ja ,,Kaplan“-turbiinideni,
võimaldades otstarbekohasemat veejõu kasutamist. Sellepärast näeme,
et meilgi enam-vähem
korralikus
vesiveskis moodustab jõu enamasti
„Franzis“-turbiin.
Mõni üksik ja
mahajäetum veski töötab veel vesiratastega. Viimaste pääpuuduseks
tuleb pidada liiga aeglast liikumis
kiirust, sääljuures aga näiteks päälttöötavate vesiratas te kasukraad väga

V

madal ei olegi. Parimate „Franzis“turbiinide mitte kasutamise pääpõhjuseks tuleb pidada nende kõrget
ostuhinda, on ju nende ehitusviis
sarnane, mis teeb turbiini valmista
mise kalliks.

Pööret turbiinide ehituse lihtsusta
misele ja arusaadavalt ka hinnale
tõotab tuua hiljuti Saksamaal konst
rueeritud „Ossöeröre/’“-vesiturbiin (v.
joon. 3).
Turbiin kujutab kaht vertikaalset
ümmargust külgratast, mille vahele
on asetatud teatud süsteemi järele
kõverdatud vahekühvlid ehk labidad,
mis kokku ongi turbiin. Vesi turbiini
juhitakse ülalt avause a kaudu, kus
veehulga reguleerimine sünnib avause
laiuse reguleerimisega. Vesi, mis päält
juhitakse ülemistele kühvlitele, kukub
üle kühvlite serva ratta sisemusse ja
säält alumistele kühvlitele.
Ratta läbimõõt, laius ja kühvlite
kõverdus, (s. o. kühvlite pikkus) ole
nevad veekukkumise kõrgusest ja
hulgast. Saksamaal ilmuvad tehnili
sed ajakirjad jutustavad kiitvalt ees
pool tähendud turbiinidest. Veejõu
kasukraad näib olevat sama, mis
parematel ,,Franzis“-turbiinidel. Kuid
valmistamise lihtsus tõotab, et sar
naste turbiinide hind peaks mitu
korda odavam olema. Võrdluseks
teiste turbiinidega lisame „Ossberger“turbiinide“ veekasutamise kohta tabeli:
Vee kukku
mine m

Veehulk
]/sek.

3,50
2,75
5.00
6.00

500
610
180
600

10,80
2,73
4,0

800
700
385

10,00

20

Jõud HJ

18,0
17.6
16.6
38

2,2

34.0

20.0

16,0
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UUREMAKS tõuseb maaveskites
rahva nõudmine puhta jahukauba
järele. Sarnase jahukauba saamine
on ärarippuv tera kroovimisest ja
koorimisest.
Vähemates veskites peab koorimismasin täitma ka kruubimasina kohu
seid, kuna suuremates veskites on
kasutada mitu koorimismasinat. Te
kib küsimus, missuguse ehitusega
■ehk süsteemiga koorimismasin on
kõige kohasem ning vastab kõige
enam vähemate veskitööstuste nõue
tele, s. o. võimaldab nisu ja rukki
koorimist ning kruupide valmista
mist, ilma et selle juures tera tuumad
saaksid lõhutud, ja et koorimine
oleks ühetaoline.
Saksamaal kaaluti 1931. a. seda
küsimust eriteadlaste poolt igakülg
selt, tehti mitmetsugu süsteemi koorimismasinatega proovitöid ja märgiti
viljakoorimismasinate võimete kvaliteetid numbritega. Näiteks: hästi
kooritud tera — 90— 100%, puuduliselt kooritud tera — 20— 3 0 % tsellulooskestast puhastatud.
Katsete juures uuriti esmalt kõige
paremat konstruktsiooni tiivautomaat
koorimismasina võimet. Katsed näi
tasid, et seda süsteemi koorijatel
trumli läbimõõt ei tohi olla alla
500 mm ja masinatiirud mitte üle
300 minutis. Korralikult ehitatud
tiiükooriga koorimisvõime tõuseb kuni
80®/o-ni (s. o. vabastab tera tsellolooskoorest kuni 80%). Siiski leiti
asjatundjate poolt neil masinatel järg
misi puudusi:
1) Suur jõutarvitus produktsiooniga
võrreldes.
2) Tiibadega visates kukub tera
ikka raskema poolega vastu smürgelmantlit, mis koorib seepärast roh
kem raskemat terakülge kui kerge
mat, milletõttu viimane koorest va
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bastatud ei saa. Nisu koorimisel mi
see nähe harilik.
3) Rasked terad lendavad visates
suurema jõuga vastu smürgelmantlit
ja saavad seeläbi rohkelt kooritud,
kuna kerged terad tükati koorimata
jäävad. Äärmiselt silmapaistev on see
masina omadus nisu ja odra koori
misel.
4) Suurel kiirusel lõhuvad tiivad
kooritava kuiva tera, misläbi tekib
suur koorimise kadu.
Katsel tiibade arvu suurendamisega
muudeti terade pildumine hõõrumi
seks ning saavutati häid tagajärgi
koorimisel, rukki juures kuni 9 0 %
(tera tsellulooskestast puhastamisel).
Nisu ja teiste viljasortide juures,
mille teradel üks külg raskem, saa
vutati 4 0 % koorimist.
Need proovid tehti selleks eraldi
sissesäätud tiivmasinaga. Harilikud
automaatmasinad, nagu neid meil
müügil, andsid halvemaid tagajärgi.
Vilja koorimisel tuleb arvestada
tera ja selle koore iseloomuga, mis
viljade juures ei ole mitte ühesugune.
Katsed näitasid, et õiget koorimist
saadakse ainult siis, kui tera igast
küljest ühesuguse survega surutakse
liikuva smürgelkivi vastu. Selle taga
järjel hõõrutakse maha' tera tsellu'^
looskest. Sarnast koorimist saadakse
koorimismasinaga,
mis varustatud
keerleva kiviga või smürgliga (karborundumiga) kaetud silindriga. Neil
koorijatel on vaba vilja läbijooks
(ilma automaat-sisselasketa),
kuna
vilja hulk on reguleeritav, annavad
koorimise effekti 90— 100% ja tar
vitavad märksa vähem jõudu kui
tiibadega automaat-koorimismasinad.
Keerleva kiviga ja smürgelmantliga
koorijaid ehitatakse püstja lamava võl
liga. Viimaste huika, s. o. lamava
võlliga koorijate hulka, kuulub ka
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Martin-süsteemi koorija, mis ehitatud
kiviga ja ka keerleva smürgeltrumliga. Pääle selle on see masin varus
tatud automaat sisse- ja väljalaskega.

Vitnmevi bcovitnismasin
Huvitav asjaolu, mis tuli ilmsiks
Saksamaal proovidel, on järgmine.
Nelikümmend aastat tagasi ehitas
ühes Saksamaa veskis mölder A. Wimmer püstvõlliga lihtsa, vaba läbijook
suga koorijamasina, ki sjuures viljahulk oli reguleeritav. Samas veskis
pandi see koorimismasin töösse. Kogu
aeg kuni tänapäevani on ta täitsa
rahuldavalt töötanud ja annab ühe
läbilaskega, ilma automaadita, koo
ritud produkti, mis kuni 90®/o tsellulooskestadest puhas. A. Wimmeri
koorijat võib kasutada kõikide teraviljasortide koorimiseks, ilma et sääl-

juures
ümbersäädmised
vajalised
oleksid.
Eelolevast selgub, et kallihinnalise
automaat-koorijamasina töÖ võib teha
sama hästi hhtsa, odava ja vähe
jõudu tarvitava A. Wimmeri koorimismasinaga, ja et koorija masinate
konstruktorid ja vabrikud uute kons
truktsioonide kiitmisel võistlevad, ilma
et nende masinate töötamise taga
järjed oleksid kõige paremad.
Ülearu hää tera koorimine, kus
tera ka tsellulooskesta all olevast
kleeberkihist puhastatakse, on kah
julik, sest püülijahu, mis valmistatud
niisugustest teradest, on kaotanud
osa oma toiteväärtusest ja sellest
jahust valmistatud leib ei kergi nii
hästi kui jahust, mis sisaldab kleeberolluseid.
— G.

Taimelavtädcs^ j a kasvu.m a ja d c s l
J. Kirsimägi
Lavade ja kasvuhoonete otstarve
on: võimaldada taimede kasvatamist
talvel ja varakevadel, kui ilmastik
takistab seda väljas tegemast. Lavade
ja kasvuhoonete ehitamist ja kasu
tamist põhjustavad mitmed asjaolud:
omakasvatatud taimi saab palju oda
vamini käite, kui ärist ostes; äris,
kus taimi müügi jaoks kasvatatakse,
on need kiduramad ja sagedasti hai
gustega nakatatud, mis kogu saagi
võivad hävitada; lavades ja kasvumajades on võimalik taimi varem
kasvama pani;ia ja saaki saada, kui
hinnad turul mitu korda kõrgemad
kui hooajal.
£ a v a on õieti lihtsaim kasvu
hoone tüüpe. Ta kujutab enesest
maasse kaevatud auku, mille seinad

seest vooderdatud kividega, palkidega
või laudadega ja ulatuvad vähe üle
maapinna ja mis päält kaetud klaasakendega. Auku laotakse sooja teki
tamiseks kiht sõnnikut ja selle pääle
mullakiht, kuhu taimed külitakse.
Selle järele, missuguseid taimi lavas
kasvatatakse ja millal ta tegevusse
säätakse, eraldatakse kolme tüüpi
lavasid: sooje, keskmisi ja külmi.
Soojad lavad tehakse 1— 1,25 meetr.
sügavavad ja sõnnikukiht nendes on
90— 106 sm paks. Nad säätakse te
gevusse veebruarikuus. Üle mainitud
paksuse sünnikukihti ei tehta, sest
muidu ei tungi sellesse küllaldaselt
õhku ja ta ei saa ikkagi rohkem soo
just anda.
Keskmised ehk poolsoojad lavad
tehakse 90 sm sügavad ja sõnniku-
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kihiga 70 sm paksuses. Nad täide
takse ja külitakse märtsi keskpaigas
või lõpu poole. Külmad ehk hilised
lavad, mis täidetakse aprillis (algusest
lõpuni), tehakse 55 sm sügavad
25— 35 sm paksuse sõnniku kihiga.
Lavade täitmiseks tarvitatakse hobu
sesõnnikut.
Lavade pikkust mõõdetakse akende
laiuse järele. Lavad tehakse alati nii
pikad, et soovitav arv terveid aknaid
lava parajasti ära katavad. Laius võib
olla paari meetri ümber.
Asukohaks valitakse kuiv, lõunast
vaba (kui võimalik), vähe kallak koht,
mis põhjast ja põhja-idast kaitstud
hoonetega või puudega. Lavad aseta
takse kallakuga lõuna või lõuna-ida
poole. Vähem sobib läänepoolne ja
mitte sugugi põhjapoolne ilmakaar.
Põhivesi ei tohi tungida lavasse. Kui
seda karta, tehakse lava enam maapääle.
Lava seinad tehakse soojapidavad,
iseäranis neil, mida külmal ajal ka
sutatakse. Kohaliste olude ja hindade
järele valitakse seinte materjaliks kas
palgid või poolpalgid (lõhkisaetud),
paekivi, telliskivi või betoon. Et be
toon soojapidavam oleks, tarvitatakse

valgust lavasse tungida, aga tempe
ratuur selle juures ei ole ühtlane;
väikese kallakuga akende all selle
vastu on ühtlasem temperatuur. Üks
kõik mis materjalist seinad on, nende
pääle tuleb teha puust raam, milles
valts aknaraamide jaoks. Iga meetri
järele ühendatakse külgraamid risti
üle lava käivate sarikatega. Need on
nii asetatud, et asuvad parajasti
akende vahekohtadel ja on määratud
akende kandmiseks. See päälmine
raam tehakse umbes 4-tollisest pal
gist, kuna sarikateks võivad olla
2 V2-tollised serviti lauad. Lava aknad
valmistatakse 1 meeter laiad ja nii
pikad kui lava laius. Kolme vaheprossiga jaotatakse aken neljaks ri
baks. Raamid tehakse vähemalt 2
tolli paksud, ääreraam 2 V2 tolli lai,
vahepross IV 4 tolli lai (vaata jooni
sel 4 „raamide lõiked“). Raam, mis
lavaakna alumises otsas, tehakse teis
test klaasivaltsi paksuselt õhem, et
aknalt alla valguv vihmavesi valtsi
püsima ei jääks. Akende otstesse
kinnitatakse käepidemed või rõngad
selleks otstarbeks, et neid ülestõsta
ehk kanda. Klaasimisel lõigatakse
ruudud parajalt laiaks, nii et nad

tema täiteaineks saepuru liivaga poo
leks: 1 osa sementi, 2^/2 osa sae
puru ja 2 V2 osa liiva.
Põhja
poolne sein tuleb vähe kõrgem lõu
napoolsest, et akendele
kallakut
anda. Suurem kallak laseb paremini

vabalt klaasvaltsidesse mahuvad ja
et veidi ruumi jääb ka raamide
paisumiseks.
Klaasimisega alustatakse alt otsast.
Valtsi tõmmataks kitti ja klaas ase
tatakse selle pääle nii, et alumine
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ots jääb ilma valtsita raamile. Nüüd
laotakse järgmised osad nagu katusekivid, servaga eelmisele klaasile.
Klaaside pikkus pole tähtis. Mida
paksem klaas, seda tugevam ta on
vastu panema raamide kandmisel ja
põrutamisel. Sile klaas on parem kui
laineline, sest viimane annab laikude
viisi valgust. Klaasis ei tohiks olla
õhuvulie, kuna need koondavad päi
kesekiiri ja mõjuvad kui tuleklaasid.
Kõige eeskujulisemaks klaasiks on
n. n. riffelklaas. See on ühelt poolt
sile ja teiselt poolt jooni täis pressi
tud. Nimetatud klaas annab varjudeta
ühtlase valguse.
Raame ja kõiki puuosi on soovitav
karbolineumiga või kuuma imbutusõliga üle pintseldada, iseäranis nur
kades, sest sääl hakkavad nad kõige*
päält mädanema. Joonisel 4 on näida
tud paekivist seintega täidetud taime
lava osa. Üks raamidest on õhuta
mise otstarbel üles tõstetud ja toetub
selleks tehtud hammastega pulgale.
Kui lavasid mitu üksteise lähedale
ehitatakse, siis jäetakse nende otste
vahele umbes 1 meetri kuni 70 cm
laiused käigud. Lavade ette jäetakse
üle 2 meetri lai tee, mida mööda
sõnnikukoormaga läbi pääseb.
Hilisemateks lavadeks tehakse sa
gedasti laudadest seintega liikuvad
lavad, mida võib igal aastal isekohta
tõsta. Akende laius jääb nendel sama
sugune — 1 meeter, lavade pikkus
tehakse vähem. Laudseinale akna
jaoks valtsi ei tehta, vaid neid toe
tavad ära libisemast puust postikesed,
mis väljapoole laudseina löödud, kuna
akna serv tuleb lavaseina välisservaga
tasa. Neid lavasid kasutatakse kapsa
ja kaalikataimede kasvatamiseks, mis
harilikult hiljem külitakse.
K asv ub o on & d erinevad lavadest
selles, et nad on ruumikamad iseseis
vad ehitused eriküttega. Kasvuhooned
asetatakse klaasküljega lõunasse või

lõunaida poole, kõige parem, kui
kella V a l i — 11 ajal otse püsti löö
dud teiba vari langeb ristloodis kas
vuhoone esiküljele. Päikesekiired pea
vad valgustama tervet ruumi. Hommikpäike peab paistma kasvuhoonesse.
Kaitseks külmade tuulte eest põhja
poolne külg asetatakse vastu hooneid
või tihedate puude ja põõsaste lähe
dale, äärmisel juhtumil võib teha
tuule kaitseks põhja poole 10— 15
sülla kaugusele IV 2 sülla kõrgune
aed, mis talvel ka lumehangi eemal
hoiab. Katuse kallak kasvuhoonel
tehakse 35— 45°. Kasvuhoone suurus
ja mõõdud peavad olema nähtud ette
vastavalt taimedele, mida temas kas
vatatakse. Ta koosneb harilikult ka
hest ruumist: suuremast — päris
kasvuhoonest ja vähemast, mis mää
ratud taimemugulate ja aiatööabinõude hoidmiseks. Kasvuhoonete sei
nad tehakse soojapidavad nagu elumajalgi; neid võib ehitada puust, kivist
ja telliskivist. Viimaseid on kasulikum
teha õhuvahedega, sellega saab tõsta
nende soojapidavust ja materjali
kokku hoida. Kõik puuosad tulevad
katta kaitseks mädanemise vastu
karboleumiga või kuuma imbutusõliga; soovitav seest valgeks värvida.
Suvetaimede, talvelillede, varase aia
vilja ja puuvilja kasvatamiseks, sa
muti ilutaimede talvitamiseks on
kasulikum ehitada ühe kallakuga
kasvuhooned.
Alaliste kasvuhoone
taimede jaoks, s. o. mis aasta läbi
sääl on, ehitatakse kahe kallakuga
kasvuhooned otstega lõuna-põhja ja
klaaskülgedega ida ja lääne poole.
Kasvumaja klaaskatust kannavad
sarikad, mis otstega lastud seinte
ülemistesse palkidesse kalasaba ühen
dusega. Kui kasvuhoone on laiem
kui 4,5 meetrit, siis tuleb sari
kate alla pikuti hoone
keskele
kandetala panna.
Sarikad ise te
hakse serviti 2 ^/2— 3-tollistest lauda
dest igasse akende vahe kohta. Raa
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mide jaoks tehakse valtsid
või lüüakse valtsidega liist
(v. joon. 5 a).
Kasvuhoone
katus koosneb samasugustest
dest nagu lavaaknad, ainult
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neisse
Sissekäik kasvuhoonesse tehakse
pääle •eesruumi kaudu, mis on ühtlasi tööklaas abinõude panipaigaks. Eesruum takis
aken tab külmal välisõhul taimede juure
täien tungimast. Uks tehakse kindel ja
soojapidav ning lüüakse sagedasti
vildiga või paksu riidega. Kasvu
hoonel on muld põrand, mis kaetakse
liivakihiga. Soojuse kokkuhoiu mõttes
tehakse kasvumaja osalt maasse.
Mugulate ja juurikate hoiuruum peab
olema soe, lagi soojapidav, päälegi
juhitakse sellest osa küttelõõri läbi.
Kasvuhoone suurusele vastavalt ehi
tatakse temasse üks või mitu küttekollet pikkade suitsulõõridega, mis
asetatakse välisseinte lähedale. Lõõrid
tehakse põrandalt vähe kõrgemale
kahele lapiti telliskivi (13 sm) kõr
gustele postidele (vaata. joon. 5h).
Lõõri suurus seest võetakse 27 sm
igatpidi (1 telliskivi pikkus) ja pik
kus ühe küttekolde tarvis 19 meetrit,
pikematel lõõridel väheneb tõmme ja
nad kipuvad suitsema. Suitsulõor
varustatakse enne korstnasse minekut
siibriga. Lõõrile antakse väike tõus
korstna poole ja lubjatakse valgeks,
et kohe näha oleks, kui mõni lõhe
tekib, mis suitsu läbi laseb. Korstna
kõrguseks võetakse pool lõõri pik
kusest. Nii lõõride kui korsta alla
dusega vee ära juhtimiseks, mis tehakse kindlad alusmüürid, et ära
akende higistamisest tekib.
Selieks hoida nende lõhkivajumist. Küttekolle
otstarbeks tehakse raamid ja vahe- ja lõõr asetatakse seinast 20 sm
kaugusele. Parimateks kütmissüsteeprossid väikeste rennikestega (v. joon.
5b ja d), mis lõpevad madalama mideks kasvuhoonetele on soojavee,
seina äärt mööda asetatud suurema auru-soojavee kütied. Need võivad
renni kohal (joon 5g). Sellega hoi tulla kõne alla muidugi ainult suu
takse ära tilkumine klaaside alt tai remate ehituste juures linnade lähedal.
medele. Samasugused rennid tehakse
Õhuvahetust korraldatakse seina
sarikatele, või lüüakse neile alla ehitatud õhuakende ja korstna juure
tsingitud plekist rennikesed (joon.
tehtud õhutõmbelõõride abil. Väljast
5a ja e). Kaitseks külma eest kae kasvuhoonesse juhitavat õhku soo
takse klaasid tarbekorral õlgmatti- jendatakse, enne kui ta taimede
dega ja liiga tugevat päikesevalgust juure pääseb. Sel otstarbel juhitakse
varjatakse laudadega või kotiriidega.
välisõhku plekktoru kaudu kütte
Samal otstarbel pritsitakse kevadel kolde lähedale suitsulõõri kõrvale,
klaasid päält lubjaga üle.
mis teda soojendab.
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Kasvuhoone sisustus koosneb riiu
litest ja alustest kastidele ja potti
dele. Mõned alused tehakse treppide
kujul klaaskatuse kallaku järele.
Riiulid tehakse 30 sm laiad, seinaäärsed 18 sm. 2-tollistest laudadest.
Joonisel (nr. 6) on näidatud kas
vuhoone lõige ja põhiplaan. Lõikes
on näha ehitusviis, riiulite säädeldis

ühtlasi tööabinõude ja lillejuurikate
ning mugulate hoidmiseks. Sääl leia
vad aset ka riiulid tühjadele lille
pottidele. Kütmine sünnib eesruumist.
Mõned pooldavad kütmist kasvumajast, kuid kõik taimed ei kannata
suitsu, mis mõnikord võib küttekoldest sisse pääseda; eesruumist saab
seda kergesti välja lasta. Niisugust

ühes suitsulõõriga. Pikem katusekülg
on klaasist, lühem külg on kindel
katus, mis soojapidava ainega topi
tud ja alt vooderdatud. Katusel on
laudadest käik mattide säädmiseks
ja valguse jtiurepääsu korraldamiseks.
Riiulite asetus on siin mitmesugune,
sellepärast võib niisugust kasvumaja
tarvitada mitmesuguste taimede ja
lillede kasvatamiseks. Eesruum on

tüüpi kasvumaja on kohane vähemas
ja keskmises aiapidamises, kuna suu
remates ettevõtetes, kus suuremal
määral mitmesuguseid taimeliike kas
vatatakse, eriti kurke, tomateid, maasi
kaid, viinamarju jne., on kohased vähe
teistsugused ja ühtlase riiulite säädeldisega kaavumajad, vastavalt tai
meliikide erinõuetele.

Uus kcmbimeevifud. „Flammgcv
M u d s e * *

v il ja s o v l c c v iia
I. Pillikse

T

e r v e s maailmas käib võistlus nii tatava vilja puhastamine ja sorteeri
tööstuses kui põllumajanduses.
mine sünnib vastavate masinatega.
Nagu tööstus võistleb, saates kaupaViljasorteerimisest ja vastavatest ma
turule odavamini, mida võimaldavad
sinatest on varemalt küllalt kirjutatud,
paremad ja tehniliselt täiendatud ma nii et meie siin nende juures pike
sinad, seda peab tegema ka põllu malt peatuda ei taha, küll aga tut
majandus, s.o. tarvitama mitmesugu vustaksime uudistega viljasorteerimisseid masinaid ja tehnilisi abinõusid masinate alal. Nende seas väärib
ja parima saagi saamiseks paremaid tähelepanu suurima ja soliidseima viljaja puhtamaid seemneid. Seemnevil puhastusmasinate valmistaja Flammjaks kui ka muuks otstarbeks tarvi ger Zudse vabriku uus kombineeritud
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viljasorteerija mis sorteerib vilja tera
kuju, suuruse ja raskuse järele. Terad
langevad kõigepealt silinder-sõeltele,
sealt triöörsilindrisse ja viimaks kahe
kordsetele lamavatele ja edasi-tagasi
liikuvatele sõeltele, kust üleminnes
tuul terad raskuse järele sorteerib.
Sellega oleks ülalnimetud masin
kokku tiiöör, tuulaja-sorteerija ja
puhastaja. Meil on sarnaseid masi
naid tarvitusel vist kaks, üks Abja
linavabrikus ja teine Tallinnas ETK
viljapuhastusjaamas. Kolmandaks ka
vatseb sarnast masinat omandada oma
viljapuhastusjaamale Viljandi E. Põllu
meeste Selts.
Mitmekordse läbipuhastamiste tõttu
puhastab masin vilja kõigist kõrval
ainetest ja kasvanud-idanenud ning
poolikust teradest. Masina kalli hinna
tõttu on võimalik ainult suurematel
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ettevõtetel ja jaamadel teda nõutada.
(Hind umbes 1500 kr.).

Joon. 7

Stiapviisidl
Ins. Arn. Volberg

t tagada aiapidamises korralikku
viljasaaki, ei aita üksi puude ja
põõsaste hoolsast väetamisest, vaid
tuleb olla sõjajalal ka taimede kah
juritega. Viimaste hävitamiseks tarvi
tatakse mitmesuguseid mürk vedelikke.
Pritsilt, millega mürkvedelikud kan
takse taimedele, nõutakse, et ta an
naks mitte üksi küllalt tugeva joa,
vaid et vedelik oleks joas hästi pee
neks tolmutatud, nii et ta langeks
taimele kerge uduna.
Meil tarvitatavad aiapritsid võib
jagada kahte pääliiki: madal- ja kõrgesurvepritsid.

E

M a d a ls u w c p T ils id .
Madalsurvepritside töösurve on kuni
5 atmosfäri, kuna kõrgesurvepritsid
töötavad 10— 15-atmosfärilise töösurvega. Madalsurvepritside liiki kuulu

vad käsipritsid ja Isetöötavad selg
pritsid.
K ä s i p r i t s i g a (jalgrattapumbaku
juline) töötamine on aeganõudev ja
tülikas. Ta suudab vaevu rahuldada
ainult õige väikese aia tarvidusi.
Isetöötavat selgpritsi
ehk
n. n. automaatpritsi kujutab joo
nis 8. Korgi (A) kaudu täidetakse
pritsikese poolest saadik vedelikuga,
millele pumbatakse pumbaga (D) kuni
5-atm. õhusurve. Kraani (N) avami
sel vooliku (M) ja kepi (0) kaudu
väljavoolava vedelikujoa
pihustab
tolmutaja (P) udusarnaselt peeneks.
Hääks omaduseks nimetatud pritsitüübil on, et teda ei tarvitse alali
selt pumbata, sest alul sissepumbatud
õhusurve tõukab pritsi lõpuni tühjaks.
See asjaolu võimaldab pritsi töötamisel
seljas kanda. Muidugi surve pritsis
vedeliku vähenemisega järjest langeb
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ja ühes sellega tolöiutamine halve
neb. Näiteks kui alul surve oli 5 atihi,
siis lõpul on ta kõigest ligikaudu
2 atm. Kui tahetakse, et tolmutamine
oleks lõpuni korralik, tuleb pritsimise
kestel õhku juure pumbata.
Automaatpritsi
pahedeks
võiks
nimetada: 1) Madal töösurve, mis ei
võimalda küllalt kiiret ja hääd tol
mutamist. 2) Vedeliku puuduliku

Joon. 8. Automaatpritsid läbilõikes. Paremal
Platz’i jCalimax“ ja vasakül Holderi „Urania“.

segamise tõttu settib pritsimise kes
tel pritsimisainet nõu põhja. 3) Suur
ajakulu nii vedelikuga täitmisel kui
ka sagedate ummistuste tõttu.
Automaatpritsid on leidnud seni
kaunis laialdast tarvitamist, eriti
selletõttu, et pritsimist saab viia läbi
ühe inimesega.
Enamasti tarvitatakse kahes suu
ruses automaätpritse: 16 liitri vedelikumahuga (Calimax, Holder 0) ja
12-liitrilisi (Holder 1 ja Holder Ura
nia 1), kuid vähemate tööde jaoks
tarvitatakse ka 6- ja 3 Vs-liitrihsi
pritse.

Kõrgesurvepritsi töösurve (10 kuni
15 atm.) on märksa suurem madalsurvepritside omast, mistõttu võimal

dab kiiremat tõotamist jä korraliku
mat tolmutamist. Päälegi võimaldab
kõrgesurveprits töötada kahe vooliliuga.
Joönis 9 kujutab Holderi „Freya^
kõrgesurvepritsi keret. Tä koosneb
pumbast, ventiilidest ja õhukatlast.
Pümbakolvi (8, 9, 10) üleshikumisel
imetakse ventiili (12, 13) kaudu väl
jast vedelikku ja sututakse see kolvi
alläliikumisel šurveventiili (15, 17,18)
kaudu õhukatlasse (5). Kuna katel
(5) oh täiesti õhutihe, siis sišsepumbatav vedelik surub õhu üles kokku.
Pritsimisel tuleb aegajalt vedelikku
juure pumbata, mis hoiab õhusurvet
nõuetavas kõrguses, s. t. 10 kuni
15 atm. piirides. Seega vajab kõrge
surveprits kaht töölist — üks pritsib
ja teine aegajalt pumpab.
Pritsi võib monteerida käepärast
olevale tünnile, mida omakorda võib
asetada ratastele, saades suurevõimelise käru-või kaarikpritsi.
Kuigi kõrgesurvepritsid on lihtsa
käsitamisega, vastupidavad ja suure
töövõimega, siis nende kõrge hind
teeb nad paljudele kättesaamatuteks.
H o l d e r i kõrgesurveprits ja kodu
maal
valmistatud
„Ahti“-nimeline
prits maksavad ühes voolikUjja pritsetoruga ligik. 80 krooni.
Käesoleval aastal Riimub müügile
minu konstrueeritud „AWO“-nimeline
kõrgesurveprits (joon. 10), mis teis
test
meil müügilolevatest kõrgesurvepritsidest märksa odavam ja
sääljuures mõnes asjas nendest pa
remgi. Ta on võrdlemisi lihtsa ehi
tusega ja kaalult kerge, mistõttu hõlbsasti transporteeritav. Teda saab kin
nitada igasugusele veenõule, näit.
veepangele, piimakannule, toobrile,
vaadile jne.
Kiunitusraud (8) on
üles-alla tellitav, vastavalt nõu süga
vusele (joon. 11). Kinnitamine toimub
kruvidega (15), mille pääd haaravad
kinni nõu (näit. piimakannu, pange)
servavaltsi tagant. Puunõul võib kin
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nitada prits kruvidega (15) nõu kaane
vei üle nõu ulatavale lauatükile.
Nimetatud prits on variistatuiJ
võrdlemisi suurepinnalise kurnaga

pritgil on kõik vedelikuga kokkupuu^
tuvad osad valgevasest ja seestpoolt;
on prits ületinutatud. Eriti kohane
on see^prits hponete lupjamiseks..

Joon. 9. Holden .Freya“ kõrgesurve-käsiprits. Vasakul pritsi kere läbilõikes.
Üleval pinustid: 75 ja 78 — keerdpihustid, 80 — nõelpihusti.

(9), mis ümbritseb pritsi keret poole
kõrguseni. Puhastamiseks on kurn
kergesti äravõetav. Küna teiste pritsitüüpide juures vedelik enne nõusse
valamist tuli piinlikult kurnata, siis
„AWO“-prits võib töötada ka kurna
mata vedelikuga, ilma et tarvitseks
karta ummistumist. Segaja (10) liigub
pumpamisel vedru (11) mõjul ülesalla, takistades pritsimusvedeliku põhjasettimist ja puhastades ühtlasi kurna,
Pritsimiskepi käepidemes (3) asuv
sõel kurnab vedeliku enne tolmutajasse pääsemist veel teistkordselt.
Töötamisviisilt sarnaneb see prits
eelpoolkirjeldatud Holderi kõrgesurvepritsile. Ventiilid aga ei asu siin
Üksteise pääl nagu Holderi omal,
v^id kõrvuti ja on selletõttu puhasta
misel kergesti kättesaadavad. „AWO“-

^ ih u a fid .
Pritsimisel on päänõudeks, et prit
sitav vedelikujuga saaks hästi peeneks
pihustatud ja kataks pritsitavat eset
ühtlaselt. Harilikult on pritsiga kaa
sas mitu pihustit, mida kordamööda
tarvitatakse, vastavalt töö iseloomule.
Eriti peent ja ühtlast udustamist
nõutakse puude seene- ja toidumürgete pritsimisel. Enamasti tarvita
takse niisugusel korral keerdpihustit
(joon. 9 — 75 ja 78), Keerd pihustil on
sõrmkübarakujuline ots, millel keskel
auk ja mis keeratakse vindiga pritsimis
kepi otsa. Pihustiotsa sees (97) asub
spiraal (98), mis annab august väi-:
juvale vedelikujoale tiirleva liikumise,
mistõttu sünnibki hästi peen udusti?niin^. Halvasti kijrnatuil yõi pghja*'
settiva vedeliku korral kialdub keierd-
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pihusti kergesti ummistuma. Müügil
olevad keerdpihustid „Heöa“ (joon.9 —
75) ja „Merkur“ (joon. 9 — 78) erinevad
teineteisest ainult selles, et esimene on
liikmega, teine kinnine (hind 3 kr.).
Nõelpihusti (joon. 9 — 80) on vähem
tundeline ummistustele. Siin puudub
spiraal ja udustamiseks vajaline vedelikujoa tiirlev liikumine saadakse
sellega, et vedelik voolab pihustisse
ekssenlriliselt,
tekitades
pöörise.
Augu ummistumisel tarvitseb vaju
tada sabale (80) ja pihustis asuv
nõel torkab augu vabaks. Nõelpehustit
kasutatakse
lupjamistöödel
(hind 3 kr.). Varakevadisel puudelupjamisel kasutatakse ka piluga va
rustatud lehvikpihustit.

Joon. 10. Körgesurveprits ,A W 0 “
1 — pihusti, 2 — pritsimiskepp, 3 — käepide Uhes
sõelaga, 4 ^ kraan, 5 — voolik, 6 — manomeeter,
7 — pritsi kere, 8 — kinnitusraud, 9 — kurn,
10 — segaja, 11 — segaja vedru, 12 — segaja var
ras, 13 — kummist puhver, 14 — pumba käe
pide, 15 — kinnituskruyid.

Pritsi häailamine ja kewaabcidt
Automaatpritsiga

töötades

peab

sissevalatava vedeliku piinliku hoo
lega läbi kurnama, et pritsimisel ära
hoida pihustaja ummistumist. Samuti
peab olema keerdpihusti tarvitami
sel pritsimiskepis sõel, mis juhusli
kult pritsi sattunud prügid kinni püüab.
Nõelpihusti korral võib nimetatud
sõel ka puududa. Sissevalatava vede
liku kurnamiseks on pritsiga kaasas
sõelaga varustatud trehter (joon. 8c).
Prits täidetagu vedelikuga poolest
saadik. „Calimax“- ja Holderi „Urania‘‘-pritsidel asub nõu küljel vedelikupinna kontrollkraan, mis täitmise
alul avatakse. Muidugi võib ka nõusse
korraga rohkem vedelikku valada,
kuid siis ei tühjene nõu ühe pumpa
misega, vaid vedeliku vähenemisel
tuleb õhku juure pumbata.
Kui pump hästi ei tööta (harilikult
pritsi täispumpamiseks kulub umbes
120 pumbalööki), siis on kas pumbanahk liiga kuiv ja kõva või läbiku
lunud. Pumbakolb tuleb välja võtta
kuivanud nahka vaseliniga, õmblus
masina õliga, või kõige kohasem,
kondiõliga niisutada ja servad välja
poole koolutada. Uue kolvinaha pa
nekul võetagu naha paksus 1,7— 2
mm ja allakoolütatud serva kõrgus
7 — 8 mm (väljaspoolt mõõtes).
Kui täispumbatud pritsil pumba
käepide kergib üles, siis pumba ven
tiil ei pea ja vajab puhastamist. „Calimax“-pritsidel (joon. 8) asub pumbaventiil üleval ja teda saab puhas
tamiseks välja võtta, keerates ära
korgi (3). Ventiilil on kummtihendus,
mida vajaduse korral saab vahetada.
Holderi
automaatpritsil
(joon. 8)
asub ventiil pumba allotsas vedeli
kus. Siin ventiili puhastamisel tuleb
pump pritsi seest välja keerata.
Suurem osa pritsimisvedelikkudest
nõuavad alalist liigutamist, vastasel
korral sadestuvad nad kergeste pritsikere põhja ja säält sattudes vooli
kusse tekitavad ummistusi ning vede
lik ise muutub kõlbmatuks ebaüht
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lase koostise tõttu. Selle ärahoidmi
seks tuleb nõuda, et kõik pritsid
oleksid varustatud segamissäädisega,
Automaatpritsid on kõik ilma segamissäädiseta, välja arvatud Holderi
„Urania“-prits, millel segamine toi
mub õhuliikumisega, mida tekitab
pritsis asuv vahesein. Pritsimise kes
tel vedeliku vähenemisel õhk on
sunnitud liikuma toru mööda alla
pritsi põhja, kust ta mullidena üles
kerkides (joon. 8) vedelikku segab.
Kõrgesurvepritsis on vedelik pum
pamise tõttu alaliselt liikvel ja selle
tõttu põhja sadestumine takistatud;
anumas asuvat vedelikku liigutat)
segaja, mis saab liikumise pumbalt.
Üldiselt püsib kõrgesurveprits hästi
töökorras, sest kõrge töösurve juures
juhtub pihusti ummistus! märksa
harvem kui automaatpritsidel.
Tuleb hoolitseda, et igal õhtul
pääle töö lõppu priis saaks veega
loputatud ja voolik ning pritsimiskepp veega läbi puhutud, vastasel
korral tekib seintele kivistus.
Pääle metalli- ja kummisöövate
vedelikkude (näit. karbolineumi, petrool-emulsiooni, fenolaadi jne.) prit
simist või pritsi pikemaks ajaks
seisma jätmiseks on soovitav pritsi
loputada sooja soodaveega.
Kummivoolik tuleb hoida jahedas
ruumis, sest kuumus ja päikesepaiste
teevad kummi rabedaks.
SPvilai v a liU u a l

Aiapritsilt nõutakse, et ta oleks
odav, vastupidav ja temaga tööta
mine kiire ja käepärane. Pritsi vali
kul on mõõduandvad aia suurus ja
pritsi töövõime. Arusaadavalt pole
mõtet osta mõne üksiku puu või
põõsa jaoks suurt ja kallist pritsi.
Niisugusel korral saab väga hästi
hakkama vähemamahulise, 6- või
3 Va-liitrilise pritsiga või hää töötahte
juures ka käsipritsiga (hind ligik.
8 krooni).
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Väikese aia omanikul osutub pritsi
muretsemine üksikult raskeks. Märksa
kergem ja otstarbekohasem on mu
retseda prits mitmele ühiselt, sest üksi
kult ostes väga sagedasti lähemad naab
rid kasutavad pritsiomaniku „lahkust“
ja käivad kordamööda pritsi laena
mas. Suur ühine tarvitajaskond pole
ka soovitav, sest pritsimine on osalt
kiire iseloomuga töö, mille juures

Joon. 11. „AWO“ kõrgesurveprits piimakannul©
monteeritult.

nädalate viisi ei saa järge oodata,
vaid mis, olenevalt ilmastikust, piir
dub mõnikord ühe nädalaga. Kui
näiteks tahetakse muretseda automaatprits (hind ligik. 55 kr.), siis
sellega on võimalik pritsida paremal
juhtumil kuni 40 keskealist õuna
puud päevas, kuna Holderi kõrgesurvepritsiga võivad kaks meest prit
sida päevas kuni 150 õiinapuud.
Tartu Ülikooli entomoloogia-katsejaam on katsetanud mitmesuguseid
pritsitüüpe, et leida meie oludele
vastavat ning otstarbekohast pritsi-
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tüüpi. Valik on langenud esialgu
kõrgeaurvepritsile.
Praegu on „A W 0“-kõrgesurveprit8
Riiklises põllutöö katsejaamas (Kuu
sikul) proovimisel, seni on annud
proovimine kõigiti rahuldavaid taga
järgi.
Pritsi ostul tuleb arvestada ka sel
lega, et sama pritsi saaks kasutada

pääle aiatöö veel teisal, näiteks hoo
nete lupjamiseks, laastkatuste imbutamiseks jne.
Taimedekaitseks tarvitatavad prit
sid tehakse kas vasest või valge
vasest, sest need metallid on hästi
vastupidavad
pritsimisvedelikkude
söövale mõjule.

Valls^-rltiviveskid.
e r a purustamine püülijahuks teos
tub vastuvaidlematult kõige pare
mini valsveskis.
Valtsveskis tõimub jahvatus kahe
vastupidi tiirleva valtsi abil, kus
juures ■üks valts teisest kiiremini
tiirleb. Tera kaasa võttes valtsid lõhuvud, purustavad ja käristavad selle,
ilma et kliid suuremalt vigastatud
saavad. Sarnane tööprotsess kestab,
kuni terakestad (kliid) jahust puhtad.
Püülivaltsid jooksevad kiiruse vahe
korras 1: 3, 1 : 25 ja 1 : 35.

T

sega terale, purustades surve ja hõõ
rumisega selle ühes kliiga.
HariUku kivisäädisega jahvatamisel
on järgmisi puudusi:
1. Suur jõutarvitus.
2. Kõrge soojuskraad jahvatamisel,
millest tingitud kadu äraauramisel.
3. Terakoorte — kliide — peeneksjahvatamine ühes teraga, mis
pärast võimatu kliisid jahust
välja sõeluda.
Jahvatamisel, kus surve ja hõõru-

Joon. 12

Harilikkudes kivisäädistes tiirleb
üks kivi, kuna teine seisab. Jahva
tamisel surub kivi kogu oma rasku-

mine ühel ajal, tõuseb jahu tempetatuur vastavalt jahvatatava tera läbi
käigu tee pikkusele.
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Et jahvatamisel tera kesta (kliide)
liigset purustamist ära hoida, tera
tuuma kliist vabastada, ilma et koore
all oleva kõrgeväärtusliku kleebri osad
kaduma läheksid, on tarvis õige
pikaldast jahvatuse protsessi vahepäälse jahutusega. See ongi põhjuseks,
miks valtstooli töötamist eelistatakse
kivisäädele.
Juba 15 aastat püütakse lahendada
püüli valmistamise küsimust ilma kalli
hinnalise valtstoolita. On ehitatud
kombineeritud valts-kiviveskid, mil
lega ligi 10 aastat töötades saavuta
tud häid tagajärgi. Tänapäeval on
vähsmaal paljudes suurveskides kallide valtstoolide asemel valts-kivi
jahvatusmasinad, mis lihtsamad ja
hinnalt märksa odavamad. Nende
masinate töötamisviis on järgmine:
masin on varustatud kahe kõvast
malmist valmistatud survevaltsiga,
mille vahelt tera läbi minnes täitsa
katki pigistatakse. Purustatud tera
satub valtside all olevasse tugevatel
laagritel jooksvasse servikivi veskisäädesse, kus teda kivide vahel hõõ
rudes kliidest puhastatakse ja ilma
kõrge surveta jahvatatakse. Kivi surve
on vedruga reguleeritav. Sarnane
jahvatusviis ei lase jahul kuumaks
minna. Jahu üle sõela lastes kõrval
datakse kliid.

M

e t a l l p i n d a d e

Pildil 12 on toodud valts-kivi nisuveski sääde, mis kuulub hr, C. Ringholdile Matzingenis (Shveitsis). Päe
vane töötoodang on 320 kotti 10
tunni jooksul. Kolm kombineeritud

Joon. 13

masinat kokku 14 jahvatuskohaga
toimetavad jahvatust esimest sorti
püülijahust kuni lõpuni, s. o. puhtade kliideni. Masin annab kõrge
väärtuslikku püülijahu ja jõutarvitus
on 5 0 % vähem kui valtstoolil.
Pildil 13 on toodud valts-kivi nisuveski, mis kohane ka meie vähema*'
tesse veskidesse.
E.

v ä w

im

is e s t

J. Kirsimägi
DAVAD metallid muutuvad õhu
käes seistes näotuks. Sagedasti
tuleb mõni päris terve ese just selle
tõttu tarvitamisest kõrvaldada, et ta
on näotu ja ebapuhas, näiteks roos
tetama läinud ämbrid, plekkvannid,
veenõud jne. Värvimisega saame anda
neile jälle meeldiva ja puhta välimuse
ja ühtlasi kaitsta neid roostetamise
ja rikkimineku eest.

O

Värvimiseks
tulevad metallidest
kõne alla päämiselt raud, harvemini
tsink. Raud tuleb enne värvimist
roostest täieliselt puhastada, tolm ära
pühkida ja rasva plekid terpentiiniga
eemaldada. Suuremaid pindu, nagu
katust, plekkahje jm., kui nad roos
tes, kaetakse enne lubjaveega ja siis
eemaldatakse see ühes rooste ja muu
mustusega raudharja abil. Roosteta-
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nud eseme värvimisel lisatakse värvi
hulka vähe (1 V2 % ) petrooli. Raud
ei tohi olla värvides kuum, muidu ei
saa värv püsiv= Samuti ei tohi värvitav pind olla niiske. Puhastatud
pind krunditakse värnitsaga, millele
raua- või tinamennikut hulka sega
takse. Tinamennik on küll kallim,
kuid seob ennast tugevamini rauaga.
Pääle kruntimist, kui kruntvärv kuiv,
täidetakse kõik praod, mis vaja katta,
õlikitiga, mis valmistatud värnitsast
ja tinamennikust. On kitt kuiv, hõõ
rutakse ta päält klaas- või smürgelpaberiga siledaks. Tuleb tähele panna,
et mida siledam aluspind, seda nägu
sam jääb pärast värvitud pind.
Tsinki harilikult ei värvita, aga
igaüks teab kui inetuks ja ebaestee
tiliseks tsingist ja tsingitud plekist
nõud ajajooksul muutuvad, ja siis on
neid vaja ikkagi värvida. Tsinki peab
värvimiseks ette valmistama, muidu
õlivärv tal ei püsi. Esiteks pestakse
tsingi pind soodaveega üle ja selle
järele peitsitakse teda vasevitrioli ja
bertholett-soola lahuga (lahustatakse
vees 5 % kummagist, s. o. 50 gr
vasevitrioli ja 50 gr bertholett-soola
ühele liitrile veele). Nüüd krunditakse
tsinki samuti kui rauda. Värvimisele
asutakse, kui krunt ja kitt (kui seda
vaja oli) täiesti kuivanud on. Valge
värvitooni andmiseks
tarvitatakse
tsinkvalget, rohelise tooni jaoks tsink-

rohelist. Tinavalget kui mürgist ainet
ei ole soovitav veenõude ja tarberiis
tade värvimiseks tarvitada. Värvitakse
parajalt paksu värviga (1 kaaluosa
värnitsat 1 kaaluosa tsinkvalge pääle),
mida pintseldatakse õhukese sileda
korrana esemele. Hästi sileda pinna
saamiseks, kus pintslitõmbeid näha ei
ole, silutakse kohe pääle värvi päälekandmist see laia pehme pintsliga
õrnalt tõmmates üle. Värv kantakse
krundile vähemalt kaks korda. Lõpuks
võib värvitud pinda katta lakiga.
Kõige kohasem selleks on õhlakk, s.o,
hää kopaallakk. See kuivab umbes
48 tunni jooksul ja kuni 75® C soe
vesi ei kutsu esile isegi kauemat aega
mõjudes mingisugust muudatust lakil,
Piirituslakke ja emailvärve ei ole soo
vitav tarvitada niisuguste esemete
värvimiseks, mis sooja käes seisavad
või sooja veega kokku puutuvad,
kuna nendes sisalduvad vaigud sula
vad soojas.
Kui kirjeldatud värvid valmista
takse häädest ainetest ja iga värvikord alles siis pääle pintseldatakse, kui
eelmine juba kuiv, saab õige vastu
pidava värvikatte. Pääle nende on
müügil mitmesuguseid välismailt sisse
toodud spetsiaalvärve, millest mõned
õige vastupidavad. Sellejuures on nad
aga kaunis kallid ja nõuavad erilist
oskust käsitamisel.

Uusi teadmisi ja praktilisi näpunäiteid
e h itu s k ü s im u s te s ,
m a s in a te k a su tam ise s,
m a s in a te p a ra n d a m ise s ,
ve sk ia sjan d u se s,
igasugu tehnilistes uuendustes ja täien
dustes omandate ainukesest rahvalikust
põllumajandus-tehnllisest ajakirjast Eesris

^Tehnika põllumajanduses“
Ühe k r o o n i eest aastas

9 ,T c b n ik € i
T p õ llu m a ja n d x is c s * *
ilmub 4 korda aastas.
Tellimishind aastas 1 kr,
Tellimisi võtavad vastu
kõik postiasutised ja aja
kirja talitus, Tallinnas,
Estonia puiestee nr. 27,
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H. Masing
UI palju pahandusi sünnitavad
sagedasti lahtijäetud õue — või
aiaväravad I Juba on põrsas tänavale

lipsanud või kanakari värskelt see-,
mendatud aiapeenardel täies hoos
ametis.

(■Joon. 14

Neid pahandusi saame kõrvaldada,
kui talitame joonisel näidatud viisil.
Joon. 14A näitab säädist väljaspoole
lahtikäiva värava jaoks. Tee ääre löö
dud post, vana kiluämber täidetud lii
vaga ja mõni vana nööri- või traadiots
on kõik, mis selleks tarvis. On vaja
väravat kauemaks lahti jätta, siis
aitab nööriotsa mahatõstmisest aiavärava latilt. Joon. 14B on näidatud sääde
sissepoole avanevale väravale. Posti
külge riputatakse vana trengiketi
tüki abil mõne lati jämedune ots,
kuna peenem ots obaduse ja konksu
abil värava külge kinnitatakse, nii
et latt loodis ripub või jälle peenem
ots jämedamast veidi kõrgem on. Ka
selle värava lukustajat võib ajutiselt
kõrvaldada — peenemat lati otsa
obadusega värava küljes olevalt konk
sult maha tõstes.

K

Vcssiklaas (Wasscvglas} ja sd lc
Uasulaminc
(Vastus küsimusele)

J. Kirsimägi ,
ESIKLAASI saadakse kristallise
ränimulla kuumendades ühes söö
bivate kaali- või naatronlehelistega.
Sagedamini tarvitatakse kaali-vesiklaasi. Üks koosseis: 15 osa kvartsliiva, 4 osa sütt, 10 osa potast ja 6
osa vett. Vesiklaasi on müügil vede
lal kujul ja värvitutes tükkides, mis
lahustuvad kuumas vees. Sagedamini
tarvitatakse teda vedelal kujul. See
on kollakas paksupidine vedelik, mis

V

õhu käes seistes muutub kõvaks ja
läikivaks klaasisarnaseks aineks, kao
tades hiljem läike. Hind 25 senti
kilogramm.
Vesiklaasi tarvitatakse õige mit
meks otstarbeks. Seebitööstuses kasu
tatakse teda kui leheUst. Temaga kae
takse riiet, et teha seda tulekindlaks
või vähemalt raskelt süütuvaks, sest
päris tulekindlaks riiet ega puud
teha ei saa, ükskõik millega me teda
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ka ei kataks, suure kuumuse tõttu
muutuvad nad ikkagi söeks, kuigi
ei põle leegiga.
Ehitusalal kasutatakse vesiklaasi
päämiselt betoon- ja maalritööde juu
res. Vesiklaas segatud betooni n ii
sutamise vee hulka (umbes 20
tõstab betooni tihedust vee ja niis
kuse läbitungimise vastu.
Samal otstarbel kaotakse betooni
välispind vesiklaasiga, pintseldades
seda 0,12 kg ühele ruutmeetrile.
Maalritööstuses on vesiklaas õige
laialt tarvitust leidnud. Ta on kõigi
nn. silikaat- või mineraalvärvide pääsideaineks. Neid värve valmistatakse
välismail ja nende täpne koosseis ei
ole teada. Vesiklaasiga värvimisel
võib tarvitada pääasjalikult muldvärve, s. o. niisuguseid värve, mida
kasutatakse looduses leitud kujul,
võltsimatult, näit. kõik ookriliigid,
umbra, muldroheline, inglispunane,
kasselpruun, sienna, uhutud kriit,
grafiit. Pääle nende võib ka mõnin
gaid keemilisi värve segada vesi
klaasi hulka ja nimelt neid, mis ei
muutu toonis lehelise mõjul, sest vesi
klaasil on lehelise omadused.
Kui esimest korda tahetakse vär
vida kivi, betooni või krohvi pinda
vesiklaasi värviga (kaitseks niiskuse
ja ilmastiku mõju vastu), siis sega
takse sellele vähe värvimulda hulka,
nii et värv mitte täiesti pinda ei
kata. Kui värv on pääle kantud, las

takse tal öö-päev seista. Järgmisel
päeval lisatakse vesiklaasile Va osa
tema mahust vett ja rohkem värvi,
et see nüüd pinda kataks. Kui soo
vitakse kolmas kord üle värvida, tu
leb vesiklaasi veelgi veega lahjendada.
Kipsikrohvile ei või vesiklaasiga vär
vida. Kuna kipsi tarvitatakse sise
miste, vesiklaasi väliste tööde juures,
siis ei tule seda ka tarvis. On soo
vitav värvida pilves ilmaga, et värv
aegamööda kuivaks, nii saab ta pü
sivam.
Enamjagu välismaal valmistatud
mineraalvärve on väga kaua vastu
pidavad. Puhta vesiklaasivärvi kohta
seda öelda ei saa, aga tema hind on
eelmainitutega võrreldes ka nii odav,
et kulud ikkagi hästi tasub.
Puud värvitakse vesiklaasivärviga
kaitseks niiskuse ja tulesüttimise
vastu. Vesiklaasi hulka segatakse
kriiti, savipulbrit või ülalnimetatud
värve.
Lõpuks võiks veel nimetada, et
vesiklaasi abil konserveeritakse kana
mune, et neid kauemat aega kõlb
likkudena alal hoida. Munad laotakse
tünni ja valatakse neile pääle veega
lahjendatud vesiklaasi, mis ei lase
õhku juurde, hoides ära sellega rikki
mineku.
Need oleksid igapäevases elus täht
samad võimalused, kus vesiklaasi
kasutatakse.
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E h itu s te h n ik a p õ llu m a ja n d u s e s

Alusmüüride ehitamisest.................................................
Kuidas kanad hommikul ise kanamajast välja pääsevad
Laudalae ehitamisest ja õhuvahetusest laud as..............
Ümmarguste ahjude eh itam isest................................... J.
Kuidas sääda sisse maal köögis mustaveetorustik ja kui
das ehitada prügikast.................................................
Lauda valgustus...............................................................
Lihtne puutööpink............................................................
Lihasuitsetamise ruum igas majapidamises ..................
Kanala soojendamisest.....................................................
Õunte alalhoiu-ruum . .....................................................
Taimelavadest ja kasvuhoonetest...................................
Metallpindade värvim isest..............................................J.
Vesiklaasi (Wasserglas) tarvitam isest............................
Materjali hulga arvestamine ehituse jaoks.....................

J. Kirsimägi
H. Masing
J. Kirsimägi
Kirsimägi

1—2
1—2
1—2
1—2

7
9
11
16

J.
J.
P.
J.
J.
J.
J.

1—2
3
3
3
3
4
4
4
4
4

22
51
56
63
77
81
86
9799
104

Kirsimägi
Kirsimägi
J.
Kirsimägi
Kirsimägi
Kirsimägi
Kirsimägi
Kirsimägi
J. Kirsimägi
J. Kirsimägi
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Igal veski- või tööstuseoraanikul
tuleb tänapäeval
arvestada kõigi
kokkuhoiu võimalustega, et olla võist
lusvõimeline. Kes õigel ajal ei kor
ralda tööstust nii, et kulud oleksid
rainimaalsed, see varem või hiljem
peab konkurentidele alla vanduma.
See on maksev nii era- kui ühistegelistele ettevõtetele. Eraettevõtja suu
dab niikaua vastu panna, kui vanu
tagavarasid jätkub, ja ühistegeline,
kuni on kapitale maha kirjutada ja
liikmed soovivad ning võivad uusi
koormatusi kanda.
Igasuguseid raskusi on kergem
võita, kui tööstus on rajatud tervele
alusele algusest pääle ning põhjali
kult läbi kaalutud üksikasjades. Meil
pole tarvis minna kaugele otsima

kivid ja mitmesugused uuemad lisamasinad, nagu koorijad, kruubimasin,
püülivaltsid, mannamasin jne. Loo
mulikult võib paremini korraldatud
tööstus kiiremini, odavamini ning pa
remini teenida tarvitajaskonda ja
tema edu on kindlustatud.
Odav jõuallikas — see on tähtsa
maid nõudeid igas tööstuses. Suured
küttekulud on viinud hulk ettevõtteid
hingusele. Samuti on kallis ostetav
elektrienergia ruineerinud mõnegi elu
jõulise ettevõtte.
Paljudes veskites ja tööstustes on
aurumasinad, katlad ja mootorid va
nanenud, nende remondi- ja kütte
kulud kõrged, mille tõttu nad vaja
vad seega uuendamist. Siin seisab
sagedasti veski- või tööstuseomanik

Joon. 15

näiteid, neid on meie lähemas ümb
ruses igal sammul mitmesugustelt
tööstusaladelt. Ühes ettevõttes töötab
näiteks veski vananenud aurukatla
ja aurumasinaga, teisal moodne puugaasimootor gaasigeneraatoriga, ühes
ajast ja arust kivisääde, teisal korra
likult teritatud ja hääst materjalist

keerulise küsimuse ees, missugust
uut ja odavat jõuallikat omandada,
mis vastaks täieliselt ajakohastele
nõuetele.
Rahvamajanduslikust
seisukohast
vaadates peame töötama kütteainega,
mis meil kodumaal saadaval ning
igal üksikul juhtumil tuleb valida
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kütteaine liik, mis sel puhul kõige
odavam tuleb. Kodumaa kütteainetest
tuleksid kõne alla: puu, turvas, põ
levkivi, põlevkivi-toorõli, -petrool ja
-bensiin. Peaaegu igal pool on kõige
kättesaadavamad puu ja turvas ning

soojus kasutatakse ruumide kütteks
või muuks otstarbeks, on puugaasimootori küttekulud äärmiselt väike
sed. Korralik 35— 50 HJ tööstuse
puugaasimootor tarvitab kütteks ühe
hobusejõu kohta tunnis ligi 1 kg

seepärast tuleks lugeda neid meie
tähtsamateks kütteaineteks. Ühtlasi
on nad ka odavamad.
Vananenud lokomobiile, aurumasi
naid ja mootoreid tõrjub välja moodne
puugaasimootor. Puugaasimootor tar
vitab ^/3 kütet võrreldes moodsa aurulokomobiiliga ning sääljuures pole
vaja suurt valikut küttepuudes, sest
kõige viletsam poolmädanenud haavapuu annab gaasimootori-generaatoris
häid tagajärgi, kuna sama puuga
aurukatlas on võimatu hoida aurusurvet tarvilisel kõrgusel.
Puugaasigeneraatoris hõõgub põletusaine ja muutub igas oma aatomis
gaasiks, korstnasuitsu näol siin kadu
pole. Kui veel puugaasimootori põle
nud gaaside ja mootori jahutusvee

puid või puujäänuseid. Kaks aastat
tagasi märgiti ühes veskis, kus töö
tab 50 HJ puugaasimootnr, täpselt töötunnid, tööstusele ostetud puud ja tur
vas ning mootori määrdeõli tarvitus
ühe aasta jooksul. Arvestus näitas, et
kütte-ja määrdekulud olid tolleaegsete
hindade juures natuke alla ühe sendi
1 HJ-le tunnis. Kuna praegu kütte
puude hinnad odavamad, siis on ka ku
lud veelgi vähemad kui paari aasta eest
Sagedasti tehakse vigu mootori
ostmisel selletõttu, et tööstuse ehitusplaani koostamisel ja jõutarviduse
arvestamisel ei kasutata asjatundjate
nõuannet. Ka on vaja rõhku panna
mootori häädusele ja mitte välja
minna ainult odavale hinnale, nagu
see tihti sünnib.
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Gaasi mootor peab olema tugeva
ja lihtsa konstruktsiooniga. Tiirude
arv ei ole soovitav üle 400 minutis,
sest kõrgete tiirude juures on moo
tori tööiga lühem.
Liikuvad osad
on moodsatel gaasimootoritel kapseldatud ja seega kaitstud igasugu
tolmu ja mustuse eest. Pildil 15
on toodud moodne, lamava ehitusega
diiselmootor, rais torkab silma välise
lihtsusega.
Samatüübilised on ka
uued puugaasimootorid.
Pildil ole
vast masinast erinevad nad ainult
silindripää ehituselt.
G a a s i g e n e r a a t o r e i d ehitatakse
kas päälttõmbega — tõrvalahutajaga
või alttõmbega — ilma lahutajata (tõrvapõletamisega) (joon. 16), või kombi
neeritud, s. 0. alt- ja “päälttõmbega.

tõmbega gaasigeneraatori gaasipesija vee mahalaskmisega on raskusi,
sest need veed sisaldavad hapet ja
amoniakki, mis alttõmbega gaasi
generaatori juures ette ei tule.
Puugaasisääde muretsemisel tuleb
eriti rõhku panna sellele, et puugaasigeneraator suuruselt vastaks gaasimootorile. Puugaasisääde ostmisel
või tellimisel on soovitav asjatund
jaga nõu pidada, et ära hoida iga
suguseid arusaamatusi ja, eksimusi,
millega mõnikord seotises suuremad
majanduslikud kahjud.
Puugaasi tarvitamine levineb iga
aastaga.
Möödunud aastal pandi
Riias ühel autobussiliinil käima auto
bussid, mis varustatud gaasigeneraatoriga. Neid gaasigeneraatoreid

mis eriti tähtis suuremates säädetes
(joon. 17).
Sarnane kombineeritud
gaasigeneraator 300-h. j. gaasimootori jaoks sääti ü4es hiljuti Viljandi
linavabrikusse.
Päälttömbe puugaasiga töötades
on gaasimootori võime ligi 10®/o suu
rem kui alttõmbe gaasiga. Päält-

köetakse puujäänuste, saepuru ja
peeneks lõhutud puudega.
Auto
bussi sõidukiirus ja veovõime on
peaaegu sama kui bensiini tarvitades.
Käesoeva aasta algul pandi Leedus,
Kaunases käiku üks autobuss puugaasigeneraatoriga, mis töötavat rahul
davalt. Nagu katsed ja kogemused
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näitavad, võib puugaasi eduga tarvi
tada veoautode, autobusside ja ras
kemate sõiduautode juures.
Meil, kus küttepuu odav, peaks

puugaasi tarvitamine eriliselt tähele
panu leidma, kuna see võimaldab
suurt kokkuhoidu nii tööstuses kui
ka transpordis.
W. L.

fHaicviali hMilga aweslawnine

e h itu se jaclks
J. Kirsimägi

ATERJALIDE muretsemisel tekib
igal ehitajal kõigepäält küsimus,
millisel määral üht <^õi teist mater
jali kavatsetud ehituse jaoks tarvis
läheb. Püüan siin nendele küsimus
tele vastata selles järjekorras, milles
ehitustöid teostatakse. Kuna meil
nüüd ametlikult igalpool meetrimõõdud tarvitusel, kõik ehitajad nendega
aga täiesti harjunud pole, siis on
siin toodud mõned andmed, mille
juures harjumuse tõttu enam süllamõõtudest kinni peetakse, nii meetrikui süllamõõtudes. Materjalide hulk
on arvatud tegelise tarvituse järele
selle eeldusega, et töid korralikult
teostatakse.

M

Niisugune müür on ka vee läbi
imbumisele vastupidavam.
Ühe ruutsülla 2 jala paksuse kivi
seina müürimiseks on vaja:
pae- või põllukive
lupja (Kustutamata)
l i i v a .....................

Vs kantsülda,
5 puuda,
Vio kantsülda
(2 koormat).

Soovi järele võib lisada sementi
kuni 1 puud 1 ruutsülla seina kohta
mis tõstab müüri tugevust.
2. Betoonist alusmüürid tehakse
segust: 1 osa sementi 10 osale kruu
sale. Segu võib olla mitmesuguses
paksuses, millepärast arvatakse ma
terjali hulka mahu järele, s.o. müüri
kogu pikkus korrutatakse kõrgusega
ja siis veel paksusega, milline summa
Ja beloonlöcd
annab tarvismineva kantmeetr. hulga.
1.
Ühe kantmeetri kiviseina või Ühe kantmeetri müürituse jaoks läheb
vaja:
alusmüüride müürimiseks läheb vaja:

põllukive . . .
või paekive . .
lupja (kustutama
tult kaalutud
l i i v a ..............

1,25 kantmeetrit,
1,16

kg,
sem enti..................... 153
k r u u s a .....................
1,27 kantmeetr.

Siin on näha, et kruusa maht on
suurem kui sellest saadava betooni
maht, sest kruus läheb tampides
Suurte raskuste kandmiseks te betoonis tihedamalt kokku.
3. Raudtalade vahele betoonlagede
hakse mõnikord müür puhta sementseguga — 1 osast semendist ja 3 osast valamisel tehakse nende paksus 10 sm.
liivast. Sel puhul läheb ühe kant Betoonsegu valmistatakse kas 1 osäst
semendist ja 6 osast kruusast või
meetri müürituse tarvis:
1 osast semendist,»3 osast liivast ja
valitud paekive . .
1,33 kantmeetrit,
4 osast kivikillustikust, kusjuures ki
se m e n ti..................146
kilogr,
ei tohi suuremad olla kui 4 sm,
liiv a ........................................................... 0,37vitükid
kantmeetrit.
s.o. IV 4 tolli. Esimesel juhtumil läheb
1 ruutmeetri lae tarvis:
*) Üks kantmeeter liiva on ligik. 2 1 /2—3 koormat.
30 kg (kilogrammi),
0,32 kantmeetrit, s.o.
üks koorem*)
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sementi ..................... 25,3 kg,
. . . . . . .
™. , . , .
.... V ^
Teisel ]uhtumil läheb 1 ruutmeetri
lae tarvis:
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Ühe ruutsülla seina müürimisekg
jä^eb telliskive, kui sein on

kivi (lapiti telliskivi) paks— 205 tki
^
pikkus)
„ — 410 „
„
” — 615 ”
2
„
.
^
_ 320 ^
2V2 „
„ — 1025 sem enti..................... 23,6 kg,
l i i v a ........................
0,06 kantmeetrit 3
_loso
(1/6 koorm.),
”
„
ou „
kivikillustikku . . . .
0,08 kantmeetrit
2>uufõöd[
j
IV 2

4. Betoonpõrandad valmistatakse
kahest kihist. Valmis alusele kruusast või kividest tehakse esiteks 7 sm
(3 tolli) paksune kiht lahjemast betoonist — 1 osast semendist, 4 osast
liivast ja 5 osast kivikiliustikust, ja
sellele õhem, 1 sm paksune kiht
1 osast semendist ja 2 osast liivast.
Alumine kiht võib veelgi lahjem olla,
— kruusa tarvitades võib võtta 1 osa
sementi ja 10 osa kruusa. Killustikku
tarvitades läheb 1 ruutmeetri põrandapinna jaoks:
. OKl
sementi..................... 18,5 kg,
kivikillustikku . . . 0,055 kantmeetr.,
liiva .........................
0,056
„
.
-i.
• 1 1
Kruusa tarvitamisel tuleb võtta
1 ruutmeetri põranda tarvis:
I
.....................
+
kruusa.........................
0,10 kantmeetr^
..............
__’
5. TeUiskivimüüntust võib mõõta
mahu või pinna järele. 1 kantmeetri
seina müürimiseks läheb:

Puuseina pind arvatakse välismõõtude järele, s.o. nii et nurgad ühes
seina pinna hulka tulevad. Akende
ja uste avausi palkseintes seina pinnast maha ei arvata, kuid ei arvata
ka juure jätkude ja mahasaetud otste
pääle. Harilik palgi pikkus on6,40m tr.,
s.o. 3 sülda. Palgi jämedust mõõdetakse ladva poolt otsast. Palkide hulka
arvatakse tükiviisi, kuid et meil metsa-^
ametnikud puumaterjah arvestavad
tihumeetrite järele, siis on siia lisatud ühtlasi vastav tihumeetrite arv,
1 - Ühe ruutmeetri palkseina raiu• 1 i-u u
■
iT
öiseks iaheb vaja palke:
178-mm (7-tollise) läbimõõduga —
tükki või 0,248 tihumeetrit
203-mm (8-tollise) läbimõõduga —
0,90 tükki või 0,255 tihumeetrit
209-mm (9 tollise) läbimõõduga —
0,80 tükki või 0,272 tihumeetrit

telliskive......................... 336
tükki,
25
kg,
lupja ............................
...............................
0i28 kantmr.

hulga täpne väljaarvamine ainult siis
võimalik, kui on teada laudade laius,
mida ühel või teisel korral tarvita^

Tugevama müürituse jaoks tarvitatakse ühes lubjaga ka sementi, sel
puhul on vaja 1 kantmeetri jaoks:

takse.

lupja

...........................................15 kg,
.............. ........................ 43 „

Aampalkide, sarikate ja põranda
aluspalkide materjal tuleb arvestada
vastavalt ehituse kavandile. Niisama
põranda-, lae- ja voodrilaudade

Sellepärast^ ei ole siin mõtet
arvestusi^ mõne üksiku laiusmõõdu jaoks.
2. Katuse roovimisekks läheb vaja
latte 1 ruutmeetri katusepinna jaoks
6,40 = 3 sülda):

Kui teha aga müüritus puhtal sementsegul — 1 osa sementi, 3 osa
liiva, — mis annab kõige tugevama
segu, siis on tarvis 1 kantmeetrile:

sindlikatuse alla latte
plekk-katuse „ „
ja laudu
kivikatuse jaoks latte .

. . .
. . .
, . .
. . .

sementi . . . . . . . . 1 2 3
kg,
l ii v a ...............................
0,33 kantmr.

Pilbaskatusele on odavam tarvitada
röövimiseks lauapindu, kuna roov

0,6
0,45

tükki,

0,15
„
0,65 tükki.
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tuleb õige tihedalt — 10 sm lati
keskelt teise keskele. Latte läheb
pilbaskatuse jaoks 1,4 tk.
2>oijsepci i õ õ d

Korstnale V2 telliskivi paksuste
seintega ja lõõridega 13 sm lai ja
27 sm pikk on vaja 1 meetri kõr*
guse kohta:
telliskivi,
1 meetrilisele 1lõõ- /
kg lupja,
riga korstnale
0,066 kantmtr. liiva,
telliskivi,
1 meetrilisele 2 lõõ
kg lupja,
riga korstnale | q
kantmtr. liiva,
telliskivi,
61’
ImeetriliseleSlõõ* I 47
kg lupja,
riga korstnale
0,15 kantmtr. liiva.

Korstnaid võib ka savisegul teha
selles osas, mis maja sees.
Ahjudel arvatakse nende maht
kantmeetrites ja iga kantmeetri jaoks
läheb vaja:

Pääle selle läheb iga ruutmeetri
ahjupinna vooderdamiseks, nurgad
ühes arvatud, 24 potti,
ahjutraati .............................0,15 kg,
vitsrauda 1 X 25 mm . . .
1,85 „
naelu 4-tolliseid..................23
tükki.

K a iu s e U a lm ia 0 le o d
Ühe ruutmeetri
tarvitab:

katuse

katmine

plekk-katus
plekki . . . 1,2 ruutmeetrit või tahvlit
naelu . . . . 3-tolliseid 7 tüKki;
pappkatus
p a p p i............................ 1,2 ruutmeetrit,
p apinae lu..................... 64 tükki;
kivikatus
katusekive......................... 17 tükki,
harjakive — harja pikkuse järele;
sindlikatus 2-kordne
sindleid..................38 tükki
sindlinaelu . . . . 43 tükki = 0,037 kg;
sindelkatus 3-kordne
sindleid..................55 tükki
sindlinaelu . . . . 60 tükki = 0,05 kg;
laastkatus 3-kordne
laastu mõõt 55X8 sm laaste llOtk.
sindlinaelu 80tk.=0,07kg;
pilbaskatus 4-kordne
(Põhja-Eeslis tarvitusel)
tk.,
p ilp a id ................................... 220
p ilp a n a e lu ............................
0,12 kg.

Need oleksid andmed tähtsamate
ehitusmaterjalide hulga välja arves
tamiseks. Ehituskavandilt võib juures
oleva mõõduskaala abil ehitusosade
mahud ja pinnad välja arvata ja siin
antud arvudega korrutada, nii saabki
soovitava materjali hulga.
KÄSIRAAMAT PÕLLUMEHELE

j a n e n d e jpvah film e k a su fa m in e**
J. PILLIKSE
Sellest käsiraamatust omandatud teadmistega Iioiecfe koUhu. vahet
maaparanduse ja muudel töödel ning hciale ava õnnclajvibtumidp
mis sagedaks kujunenud viimasel ajal.

See käsiraamat ei tohi puududa ühelgi lõhkeainetega töötajal.

Käsiraamatu hind 40 senti.
Kes käsiraamatu hinna rahas ehk postmarkides ette ära tasub, sellele
saadetakse käsiraamat väljaandja kulul postiga koju kätte.
Väljaandja — M asinatarvitajate Ühingute L iit
Tallinn, Estonia pst. 27
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Ins. V. Nurk
rpEHNIKAS tarvitatav raud ei ole
1 mitte keemiliselt puhas metall
vaid sulatis, s. o. rauale on terve
rida teisi aineid või elemente juure
lisatud. Tähtsam neist lisanditest on
süsinik, kuna ta avaldab kõige suu
remat mõju raua omadustele. Mida
kõrgem on süsiniku ®/o seda kerge
mini sulab raud, kuid seda hapram
on ta ühtlasi.

T cv a s
Varemalt jaotati tehniliselt tarvi
tatavat rauda süsiniku protsendi
järgi järgmistesse suurtesse gruppi
desse:
Malm
Teras
Raud

5 —2,3 % süsinikku
1,5—0,6 %
0,6- 0,050/0

Nii nimetati teraseks kergemini
sulavat, taotavat rauda, millel suu
rem süsiniku sisaldavus ja mis jär
sul jahutamisel muutus kõvaks, ka
rastus. Praegusel ajal raua ja terase
vahel süsiniku sisaldavuse järgi ei
saa tõmmata mingisugust kindlat
piiri, kuna terase karastumise oma
dused põhjenevad veel hulgal teistel
lisaainetel, mida tarvitatakse terasles.
Nii on võetud tarvitusele tõmbe tu
gevus kui eraldamise tunnusmärk ja
teraseks nimetatakse taotavat rauda,
millel tõmbetugevus üle 50 kg ruutmillimeetrile. Pääle harilikkude lisan
dite — süsiniku, räni, mangaani
jne. — lisatakse terasele veel teisi
aineid, et tõsta teatud tehnilisi oma
dusi. Need lisandid on: nikkel, kroom,
volfram, molübden, titan, vanadium,
kobalt jne. Ühe või rohkem nimeta
tud ainete juurelisamisel tõusevad
vastavalt terase kõvadus, tugevus,
vastupanu põrutustele, tõugetele, vas
tupanu kõrgetele temperatuuridele ja
roostetamisele.

Sel kombel teiste metallidega pa
randatud terast nimetatakse legeeritud teraseks. Nii saadakse ka n. n.
kiirlõike teras. Kiirlõike terasest tera
võimaldab kiiret puurimist, treimist,
ta võib minna löö juures väga kuu
maks, kuni hõõguvpunaseks, aga ei
kaota sääljuures oma kõvadust.
Terase sorte on lõpmatult palju.
Kõike siin üles lugeda viiks liiga
kaugele. Tahab tarvitaja saada kõrge
väärtusliku tööriista, peab ta valima
õige terase sordi. Kaugeltki ei kõlba
valmistada kivipuur pehmest terasest,
vaid selleks peab olema valitud teras,
mis eriti vastu paneb löökidele ja
on kõva. Kuumalt töötavad tööriis
tad olgu valitud nii, et nad kuumuse
käes ei läheks pehmeks. On tööriista
valmistamisel tarvis terast keeta, võe
tagu sort, mis seda kannatab jne.
Sobiva ja nõuetava väärtusega terase
saate, kui ostate kauba terase eriärist ja sääljuures teatate, mis ots
tarbeks seda vajate, ja kas soovite
tööriista valmistada külmalt või soo
jalt sepitsedes.
Üldiselt võib kõiki terase sorte
jagada järgmistesse gruppidesse:
1. Ehitusterased.
a) süsinikterased
b) legeeritud terased.
2. Töörii^taterased.
a) harilikud süsinikterased
b) legeeritud terased.
3. Kiirlõiketerased.
4. Happe- ja tulekindlad terased.

Tez>a«e s o v d i m ä ä je a m in c
Kõige lihtsamaks ja kaaluvamaks
terase proovimise ja määramise vii‘
siks on määramine sädeme abil, n.n.
sädemeproov. Sädemeproov võimal
dab määrata ligikaudselt terase koos
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Poldi FS

Joon. 19
Suure sUsiniliu sisaldusega (umb. l,ir>o/o)
erakorraliselt kõva
tööriistateras.

Poldi 6

Joon. 20
Vähema süsiniku sisaldusega
(umbes
0,7 o/o) väga sitke tööriistaleras (kohane
sepatöö.riistade jne.
jaoks). Sädeme pilt
sarnane FS-Ie,kiired
on aga peenemad
ja tumedamad, säde
med harvemad ja
nõrgemad.

seisu ja sellega tema omadusi. Sädemeproovi tehakse smürgelseibil terast
käiates. Selleks on tarvis mitmesu
gustest terase sortidest proovitükke,
mis on märgitud ja mille kohta on
teada nende omadused ning kus neid
tarvitada. Proovitava terase sädemeid
võrreldakse proovitükkide sädeme
tega, käiates mõlemaid korraga kõr
vuti. Kui sädemed värvilt ja kujult
langevad ühte, on ka terased oma
dustelt võrdsed. Sädemeproovide juu
res tuleb tähele panna järgmist:
1. Ruum, kus tehakse proovi, ei
või olla liiga valge.
2. Smürgelseib peab olema hästi

Poldi SP

Joon. 21
Wolfram legeerilud
teras, haljaks tõm
matud, puleeritud,
n.n. hõbetera-i (sisal
dab süsinikku umb.
1,2°/o.wolframi 0,8»/o).
Suurema lõikepüsivusega kui harilik
süsinikteras.

Poldi max. spets. 55

Joon. 22
Kiirlõiketeras kõr
gema wolframi vanadiumi legeeringuga ja kobalt lisaga
(väga kõva terase
treimise, höövelda
mise terad).

puhas ja täiesti ümmargune (kõige
parem seibi. kiirus 20 m sekundis).
3. Proovitav ja proovitükk peavad
olema ühesuguses seisukorras (loo
mulikud, hõõgutatud, karastatud).
4. Tükkide surve seibi vastu, sa
muti seibiga kokkupuutepinnad, olgu
mõlemal tükil võimalikult ühesugused.
5. Smürgelseib olgu keskmise kõva
dusega ja tera jämedusega.
Hariliku
konstruktsiooni
terase
sädemed on helekollased. Tööriistaterase (süsinik-terase) sädemed on
väga haralised, harunevad mitmer
kordseteks ja mida rohlieni teras si^'
saldab süsinikku, seda harulisemad
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on sädemed. Sädeme värv on valge,
hiilgav (joon. nr. 19). Kiirlõiketerase
sädetiiejuga on katkestatud joon ilma
kõrvalharudeta. Otsal lähevad harud
tugevamaks, oda- või tilgataolisteks.
Kiired on tumepunased, sädemed ot
sas kollased (joon. nr. 22). Legeeritud terase sädemed on vahepäälsed
kiirlõike- ja süsinikterase sädemetele
(joon. nr. 21).
T & v a a e s l t ö ö v iia ia

f a m fn e

Tööriista valmistamisel
terasest
omab tähtsa seisukoha terase õiges
kuumuses, õiges temperatuuris sepit
semine hõõgutamine ja karastamine.
Sünnivad nimetatud toimingud mitte
õiges temperatuuris, kas liiga mada
las või liiga kõrges kuumuses, siis
rikutakse teras ja. saadakse alaväär
tuslik tööriist. Terase temperatuuri
võib määrata enam-vähem täpselt ta
hõõgumisvärvide järele (vaata hõõgvärvide tabel).
SBTpifs&Mnine
Ääsituli olgu küllaldaselt suur ja
sügav, et terasetükki ümbritseks igast
küljest kütteaine, mis ei lase terasel
tuulega otseteed kokku puutuda.
Sellega hoitakse ära kuumutamise
ajal terase pinnast süsiniku ära põ
lemine. On teras kuumalt tugeva
lõõtsa või ventilaatori tuule mõju all,
ei lähe ta karastamisel pinnast kõ
vaks. Kütteaineks tuleb tarvitada
koksi pähklisuurustes tükkides või
kuiva puusütt. Kivisöe tuli terasele
ei ole hää. Ei ole eespool nimetatud
kütteaineid käepärast ja peab läbi
ajama kivisöega, siis tuleb enne töötüki tulle panemist tuli puhtaks põ
letada, s. o. niikaua lasta kivisütel
põleda, kuni enam tugevat suitsu ei
tule ja tõrvad ning muud kahjulikud
ained on enam-vähem põlenud. Esi
teks peab terast pikkamisi läbi kirsi
punaseks ajama ja siis tugevama
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tuulega õige tagumise (sepitsemise)
temperatuljrini jahutama. Vastavalt
terase sordile vajab üks kõrgemat
temperatuuri kui teine*. Tööriistaterast aetakse kuni kollakas-punasek&
(1050° C), kusjuures taotakse parajate
mõõdukate hoopidega. Langeb töö
riista temperatuur alla kirsipunase
(800 °C) isegi kuni tumepunaseni
(750° C), peab terast uuesti õige tem
peratuurini kuumutama. Alla tume
punase värvi tagumine on kahjulik,
sest terasesse võivad tekkida praod.
Eriti kardetav on terase tagumine nn.
sinise kuumuse juures (300—^^400° C),
sest siis on ta habras ja murduv.
Pääle sepitsemist ei või töötükki niis
kele põrandale visata, vaid peab
laskma võimalikult pikkamisi jahtuda.
K i i r l õ i k e t e r a s t tuleb sepitseda
palju kõrgema temperatuuri juures
kui harilikku tööriistaterast, see on
kollase kuni helekollase hõõgvärvi
(1100— 1200° C) juures. Langeb sepUsemisel temperatuur alla kollakaspunase (900^0), siis peab kiirlõike
terast uuesti ülalnimetatud sepitsemistemp. kuumendama, vastasel korral
teras praguneb. Et kiirlõiketeras va
jab tagumisel ja, nagu hiljem näeme,
ka hõõgutamisel ja karastamisel palju
kõrgemat temperatuuri kui harilik
tööriistateras, siis kiirlõiketerase kuu
mutamiseks ei ole puusüsi hää, kuna
ta põleb liiga ruttu ära.

Hõõgutamine
Tööriistad, mis on valmistatud se
pitsemise teel, samuti taotud terase
tükid ja tööriistad, mis on valmis
tatud pehmeks hõõgutamata, sisal
davad teatud pingeid, mida peab
kõrvaldama hõõgutamisel. Hõõguta
mata terased karastamisel võivad
kergesti praguneda ja kõveraks tõm
buda. Pääle selle on teras hõõgu
tamata seisukorras kõvem ja raskem
ümber töötada tööriistaks (puurida,
treida jne.).
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Hõõgutamine sünnib tumepunase
hõõgvärvi juures (680— 720® C) 3— 10
tundi, selle järele, kui pehmeka soo
vitakse terast saada. Kogu aeg peab
hoidma ühtlast temperatuuri ja siis
lasta jahtuda võimalikult aeglaselt.
Hõõgutamine
sünnib
kas
lahti
ses tules või erilises ahjus (ka
harilikus ahjus). Hõõgutatud tükke
tuleb lasta jahtuda ahjuga koos. Ei
ole see võimalik, võetakse tükk tar
vilise aja järele tulest, pistetakse ja
maetakse kohe kuiva tuhka või puusöepulbrisse ja lastakse sääl aeglaselt
jahtuda. On tarvis töörista ümber
töötada ainult viiliga, siis aitab, kui
teras ühtlaselt ja täiesti läbi tume
punaseks hõõgutakse ^ja siis ruttu
kuiva tuhka või puusöepulbrisse
pistetakse, kus ta pikkamisi jahtub.
Töötükki võib kas pooleldi ette
töötatud või täiesti valmis seisukorras
hõõgutada. Siis peab aga, et ära
hoida päälmises pinnas ja teravates
kantides süsiniku ära põlemist, töötükk pakkima raudkasti puusöepulbriga.
Kast määritakse saviga
õhukindlalt kinni ja hõõgutatakse
koos töötükiga.
Ei ole võimalik
kasti lasta tuies jahtuda, võetakse ta
tarvilise aja järele tulest ja piste
takse kohe kuiva tuha või puusöe
pulbrisse.
Kiirlõiketerased
kuumuta
takse hõõgutamisel aeglaselt ja üht
laselt helekirsipunase hõõgvärvini
(umbes 800— 840° C).
U õõgti.lu.a'rvä.w id.
C e ls iu s :

1250- -1320»
1150- -12500
1050- -1150°
880- -10500
830- - 880«
800- - 8300
780- - 8000
750- - 7800
650- - 7500
580- - 6500
520- - 5800

V ä r v id :

valge
helekollane
tume-kollane
kollakas-punane
hele-punane
hele kirsipunane
kirsipunane
tume kisipunane
tume-punane
pruun-punane
must-punane

K a v a s la in in B

Karastamine koosneb kolmest teh
test: kuumutamisest, jahutamisest ja
tagasi laskmisest.
K u u m u t a m i n e õige karastamise temperatuurini peab sündima
alguses aeglaselt, kuumus peab üht
laselt mõjuma läbi töötüki.
Tuli
olgu küllaldaselt suur, et oleks väl
ditud süsiniku ärapõlemine terasepinnast.
Kõige madalam tempera
tuur, mille juures töörist nõuetavalt
kõvaks muutub, karastub, on kõige
parem terase karastustemperatuur,
sest siis saadakse kõige sitkem töö
riist. Kõrgel kuumendamisel kaotab
teras sitkust. Karastamisel tekivad
järsust jahutamisest terases pinged,
mis on seda suuremad, mida kõr
gema temperatuurini on teras kuu
mutatud.
Suurtest pingetest aga
tõmbub tööriist kõveraks, halvemal
juhtumil praguneb.
Mida vähem
ületab temperatuur õiget karastamistemperatuuri, seda peenetoimelisem
ja seega sitkem jääb tööriist. Ülekuumutatult on terase toim suure
teraline ja teras habras.
Terase temperatuuri määratakse
hõõgvärvi järele. Et hõõgvärvid he
ledas päevavalguses näivad tumeda
mad, siis ei või karastamisruum olla
liiga valge, millepärast ka väljaääsil
ja õues lahtisel tulel karastamine ei
saa olla kuigi otstarbekohane. Hõõg
värvi vaatamiseks tuleb puhumine
jätta seisma, sest heledas tules näib
teras tumedamana, milletõttu võib
temperatuuri kergesti madalamaks
arvata. Süsinikteras alla 735° C ei
karastu. Karastada tuleb teda um
bes 740— 780° C juures: vähemad
osad madalamas, suuremad kõrge
mas temperatuuris.
Kuumutamisel peab karastustükki
mitu korda ümber pöörama ja lõpuks
ilma tuuleta tules seista laskma, et
ta kindlasti igaltpoolt ja läbi ühtla
selt kuumeneks. Mitte läbi-ühtlasest
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kuumusest, samuti liiga kõrgest tem
peratuurist võivad kergesti karastamisel tekkida mõrad.
K i i r l õ i k e t e r a s e karastustemperatuur on õige kõrge, lähedale terase
sulamispunktini, s. o. täisvalge hõõgvärv (umbes 1320® C).
J a h u t a m i n e sündigu võimali
kult ruttu pääle kuumutamist. Selle
pärast olgu karastusvann karastusvedelikuga võimalikult tule lähedal,
iseäranis väikeste ja õhukeste töö
riistade karastamisel.
Karastamisvedelikkudena tulevad kõne alla pääasjalikult vesi, õli ja sula rasv.
Karastusvetest on kõige parem vihma
või keedetud vesi, mille temperatuur
16— 20° C.
Tahetakse, et karastatav teras läheks õige kõvaks, lisa
tagu veele keedusoola; ümbeipöördult mõjub aga veele glütserini või
lubja lisandus. Õlis ja rasvas karastamine annab pehmema terase, nen
des karastatakse pääasjaUkult nii
suguseid osi, mis peavad vedrutama.
Tööriistadel, mis ainult otsalt karas
tatakse, nagu meislid, kivipuurld jne.,
jahutatakse ainult lühike osa otsast
ja tagasi lastakse tööriista tagumise
osa kuumusega. Et ära hoida järsku
karastuspiiri, peab niisuguseid töö
riistu karastamisel karastus vannis
veidi üles-alla liigutama. Tuleb veel
pidada silmas, et vees karastamisel
tekib aüru, mis jäädes karastustüki
juure takistab järsku jahtumist. Selle
pärast peab karastustükki alaliselt
edasi-tagasi liigutama. Õhukesed töö
riistad, hagu noad jne., tuleb vette
panna serviti, mitte lapiti, muidu
jahtuvad nad rohkem ühest küljest
ja tõmbuvad kõveraks. Pikad üm
margused- esemed tulevad pista vette
püsti.
K i i r l õ i k e t e r a s e d jahutatakse
kas lõõtsa või ventilaatori tuules.
T a g a s i l a s k m i n e . Karastami
sest läheb tööriist enamasti klaas-
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kõvaks, ja teda peab tagasi laskma,
et vähendada karastuspingeid ja suu
rendada tööriista sitkust.
Selleks
tuleb pääle karastamist tööriista vas
tavalt kuumutada.
Tagasi laskma
peab võimalikult kohe pääle karas
tamist, iseäranis massiivsemaid tükke
ja neid, mille läbimõõdud ei ole igast
kohast ühesugused, et vabaneda
karastuspingetest, mis võivad teki
tada mõrasid. Tagasilaske tempera
tuurist oleneb, kui kõvaks jääb
tööriist.
Tagasilaskmist toimetatakse taga
silaske ehk muutevärvide järele.
Karastatud ese nühitakse haljaks ja
kuumutatakse ettevaathkult, kogu aja
jälgides värvide muutmist. Nii pea
kui ilmub soovitud värv, peab terase
jahutama.
Tahetakse saada hästi
kõva tööriist, tuleb vähem tegasi
lasta. Peab aga töörist olema sitke,
tuleb rohkem tagasi lasta. Nii las
takse tööriistu tagasi tarviduse järele
kollasest kuni sinise värvini.
Tagasilaskmise värvid ja vastavad
temperatuurid vaata tabel.
Tagasilaskmine võib sündida:
1. Tööriista tagumise osa kuumu
sega, ainult otsa karastatakse
(näit. meislid, tornid jne.).
2. Ettevaatlikult kuumutades hõõ
guvatel sütel.
8 . Kuumal plaadil.
4. Liivavannis (peenete hammas
tega tööriistad: freesid, vindilõikamise riistad jne,).
5. Erilistes ahjudes, soola-, õli- või
tinavannides (tarvitusel suur
tööstuses).
On tarvis karastatud tööriista uuesti
ümber töötada, tuleb ta enne ette
vaatlikult pehmeks hõõgutada ja lasta
jahtuda. Hõõgutamist tuleb toimetada
samal viisil, nagu näidatud hõõguta
mist kirjeldavas osas. Kuumutamine
sündigu pikkamisi, sest karastatud
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Terase tagasilaskmise {muute ) värvid

tööriistad järsul kuumutamisel võivad
praguneda.
On tarvis karastatud tööriista veel
kord karastada, peab teda enne lü 
hidalt hõõgutama ja võimalikult pik
kamisi jahtuda laskma, et esimesel
karastamisel tekkinud pinged kaok
sid. Karastatakse aga tööriist teist
kordselt ilma vahepääl hõõgutamata,
siis summeeruvad karastuspinged te
rases ja viivad ta kergesti pragunemisele. Ka on sel puhul teistkordsel
karastamisel palju suurem kõveraks
tõmbumine.
Kiirlõiketerasest
harilikud
lõiketerad tulevad tingimata tagasi
lasta. Tagasilaskmisel kas violett või
sinise tagasilaske värvile. On värv
ilmunud, tuleb jahutada, kuid mitte
vees vaid tuule käes. Kui kiirlõiketeras lastakse tagasi üle muutevärvide, isegi kuni pruunikaspunase
hõõgvärvini, ei kaota ta oma lõika
vust. Tagasilaskmine pruunikaspunase
värvini (umbes 580— 600° C) kiirlõiketeras ei lähe mitte üksi sitkemaks,
vaid ka kõvemaks. Kõrgemat kõva
dust ja lõike püsivust annab tagasilaskmine sula tina vannis 580— 600° C
juures, kus tuleb tagasi lasta 5 — 10
min. ja siis õhu käes jahutada.

Käiamine
Karastatud ja tagasilastud tööriista
lõikeosa käiatakse teravaks kas hari
likul käial või smürgelseibil. Et töö
riist käiamisel ei kuumeneks ega
pehmeks läheks, peab teda jahutama
alaliselt jüurevoolava rikkaliku vee
joaga. Tööriista ei tohi liiga tuge
vasti vastu seibi suruda ja käiamisel
ei tohi terale tulla mingisuguseid
tagasilaske värve.
M ä r k u s . Nagu juba tähendatud,
et saada kõige paremaid tagajärgi,
luleb ostmise juures teatada, mis ots
tarbeks terast vajatakse, pääle selle
tuleb veel nõuda järgmisi andmeid
terase käsitamiseks:
1. Sepitseda millise hõõgvärvi (tem
peratuuri) juures.
2. Hõõgutada
millise hõõgvärvi
(temperatuuri) juures ja kui kaua.
3. a) Karastada millise värvi juures.
b) Jahutada kas vees, õlis, õhu
käes.
c) Tagasi lasta missuguse muutevärvini.
S c m e n li m i n a (^Tpinnu
bavaalawxMine)

Semenditakse masinaosi, mis on
valmistatud süsinikuvaesest pehmest
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Tööriistade karastamisel sagedamini ettetulevaid oigu
Viga

I
j

!

Tagajärjed

Parandamine

Tööriista kuurnutati liiga
vähe, mitte õige tempe
ratuurini.

Ei karastu, ehk kuigi, siis
mitte küllaldaselt ja viil
hakkab pääle. Sarnaneb
enamvähem
karastamatule terasele.

Karastamist kõrgema
(õige) temperatuuri juures
korrata.

Tööriista kuurnutati liiga
kõrgelt, s. o. üle õige ka
ra stamistemperatuuri
(ü)eknutnendetud).

Küllaldane karastus, viil
pääle ei hakka, tööriist
praguneb karastamisel vä
ga kergesti ja murdub
töötamisel vähese sitkuse
tõttu. Terase murd on
peen- kuni jämedateraline,
läikiv, mõuikord sädelev,
kivitaoline.

On ülekuumendus väike,
tuleb karastamist mada
lama, (õige) temperatuu
riga korrata. On ülekuu
mendus tugevam, tuleb
terast enne lühidalt välja
hõõgutada. Kui tööriista
liik seda lubab, siis üle
taguda.

Tööriistn kuumutati väga
tugevalt (põletati ära).

Küllaldane kõvadus, viil
pääle ei hakka. Tööriist
praguneb karastamisel vä
ga kergesti ja murdub
töötamisel. Murd on jämedateraline,
tugevalt
valgena läikiv.

Põlenud tööriista enam
kõlbuliseks teha ei saa.

Tööriista pinnast on kuu
mutamisel süsinik ärapõ
lenud. (lerase puudulisel
käsitamisel on samad ta
gajärjed).

Väike kõvadus, viil hak
kab pääle päälmisele pin
nale. Pehme süsinikuta
pinna all sagedasti küllalt
kõva.

Süsinikuta kord tuleb
maha käiata. Kui süsinik
on ära põlenud sügavalt,
peab tööriista hõõgutama,
küllaldaselt ületöötama,
sepitsema ja uuesti ka
rastama.

Tööriista kuumutati liiga
kiirelt ja mitte ühetasaselt.

Mitte ühtlane kõvadus,
viil hakkab kohati pääle,
tööriist praguneb kergesti.
Nurgad või hambad kar
gavad kooretaoliselt lahti.

Hõõgutada ning veel kord
õieti karastada.

Tööriista ei jahutatud kül
lalt tugevasti (karastusvahend liiga soe või tek
kis isoleeriv aurukiht).

Karastus ei ole küllaldane,
enamasti suurematel pin
dadel viil hakkab osalt
pääle. Suuremalt jaolt
teravad servad küllalt
kõvad.

Karastada järsumalt, jahu
tades, töötükki karastusvedelikus liigutades. Ras
kemad tükid enne välja
hõõgutada.

Tööriisla on karastatud
vahendis, mis käesolevale
terasele või tööriistale
liiga pehme (õli, õhk).

Karastus ei ole küllalda
selt kõva, enamasti mitte
ühetaoline, viil hakkab
kohati pääle

Karastada uuesti vahen
dis, mis annab kõvema
karastuse

!

1

i

Hää karastuskõvadus, viil
Sitkemaks teha tugeva
ei hakka pääle. Karastusjärelelaskmisega või
mõrad, tugev kõverasse
uuesti õieti karastada.
tõmbumine, tööriist on
habras, sageli läbi kõva.
Korraga võivad ette tulla ka kaks või rohkem viga.

Tööriista on karastatud
vahendis, mis käesolevale
terasele või tööriistale
liiga kõva (näit. soolavesi).
Märkus:
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separauast või samasugusest terasest,
et saada klaasliõva päälmist pinda,
kusjuures süda pehmeks ja sitkeks
jääb. Sel teel saadakse masinaosad,
mis peavad hästi vastu kulumisele ja
oma sitkuse tõttu on löökidele ja
painetele hästi vastupidavad. Sementimine sünnib sementimispulbri abil
kuumuses. Sementimispulbrist läheb
süsinik raua sisse umbes 0,5— 2 mm
sügavuseni ja teeb ta pinnast terase
sarnaseks selles ulatuses, mis karastamisel muutub kõvaks.
Kuumutada võib lahtisel tulel, kuid
parem on teha seda sementimiskastides. Kõige lihtsamalt võib töötüki
pinnast kõvaks muuta, kui ta kuu'
mait katta kaaliga ja vette pista.
Täie'ine sementimine sünnib järg
miselt. Semenditav osa puhastatakse,
pakitakse sementimispulbriga raudvõi malmkasti või polti, määritakse
saviga kaane servad õhukindlateks ja
kuumutatakse kasti 5 — 8 tundi 850®
kuni 900° C juures. Sementimispulbriks tarvitatakse segusid mitmesugu
ses vahekorras kondijahust, nahasöest,
puusöest, nõest, soodast, sarvest ja
klauenspäneuist.
Eduga ja väga laialt tarvitatakse
ka järgmist segu: puusöepulbrit ja
bariumkarbonaati kaaluliselt 7 : 3 kuni
3 : 2 kas pulbris või väikestes tera

des. Enne tarvitamist peab sementi
mispulbri hästi ära kuivatama. Pulb
rile lisatakse ka veel nahasütt. Vähe
mate osade kuumutamise kestvus võib
olla 2 — 3 tundi, et saavutada umbes
^4 mm kõva korra. On soovitav ainult
nii paks kiht kõvendada, kui just
tarviline, sest mida paksem kõvenduskiht, seda vähem on semenditud
keha sitkus. Sagedasti pakitakse kasti
ka mõni proovivarras, mida kuumu
tamise ajal saab kergesti võtta välja
ja karastada ning proovida, kui sü
gavale on sementimine mõjunud ja
kas seda tuleb veel jatkata. On kiht
tarvilise paksusega, siis lihtsamal juhjumil võetakse masinaosa kastist
välja, puhastatakse sementimispulb
rist ja otseteed karastatakse kas õlis
või vees. Et masinaosal oleks suurem
sitkus ja vähem kõverasse tõmbavus,
tuleb ta lasta pääle sementimist jah
tuda aeglaselt ühes kastiga ja pääle
jahtumist tükk õige karastamistemperatuurini kuumutada ning karastada.
Viilid karastatakse nii, et nad mää
ritakse üle pudruga, mis on valmis
tatud 2— 3 osast kabjajahust, 1 osast
sinihapukaalist ja 2 osast soolast.
See pudru lastakse kuivada, siis kuu
mutatakse viilid õige karastustemperatuurini ja karastatakse soolavees.
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PUUDUSI JA JUHATUSI
(Järg „Tehn. põllum.“ nr, 13/14 kirjutusele)

A. Rapp
Praegu on ühingutes käsil raamatutej lõpetamine ja aastaaru
annete
koostamine,” seepärast
juhin ühingute juhtivate tege
laste tähelepanu kirjutisele „Tehn.
põllum.“ nr. 4 , aasta vahetus
masinatarvitajate ühingutes“.

2) isiku või asutise nimetuse, kel

1) tokumendi omaja ühingu nime

ja selle eest ka vastutab, see on kassa
pidaja. Selle asemel, et kõiki eelpool

lega majanduslik tehing toimus,
3) majandusliku tehingu üksikasja
lise selge kirjelduse (mis eest
saada, saadud, maksta, maks
tud jne.),
4)
majandusliku tehingu lõppsumi i w e p i d a m i s c f S e n d .a v a 'r
summa sõnad ?s kirjutatud,
f e s l f o le u m e n t id t c s f
5) kuupäeva,
Tckiemcntidcal üldse
6) eraldi kassa osas: a) sissetule
AAMATUTESSE võib sissekandeid
kutel kassapidaja või raha maksja
teha ainult vastavate tõendavate
(soovitav mõlemate) allkirja,
tokumentide aluseL Järelikult iga
b) väljaminekutel raha saaja
majandusliku tehingu kohta peab
allkirja ühes märkusega raha
olema vastav tõendav tokument.
vastuvõtmise kohta,
Kui on tehtud majanduslikke te
7) tempelmaksustamise
tempelhinguid ja sissekandeid raamatutesse
maksusääduses nõutud suuruses
ilma tõendavate tokumentideta ja
ja korras.
hiljem sarnased summad oma tõeli
suse suhtes vaieldavateks osutuvad,
Kaasa foUuwaendidi
kusjuures ühing kahju saab, siis need
Si s s et u l e k u d ja sissetul< ku
kahjud võib ühingu pääkoosolek sisse
orderid
nõuda juhatusliikmetelt (likvideerimi
sel ka revisjonikomisjonilt), kelle
Kassa sissetulekud oma iseloomult
ametis olemise ajal sarnased tehingud
on väga mitmesugused, samuti neiks
ja seega ühtlasi vale aruanded on tarvitatavad tokumentide vormid, näi
tehtud. Pääle selle peavad välisrevi- teks: kviitungid, arved, panga sekiraadendid tähistama raamatutes sisse matud, kaubamüügi aruanded jne.
kanded, mille tegemise aluseks puu Kassa suhtes ei ole ainult tähtis, et
duvad vastavad tõendavad tokumenoleks olemas tokument, vaid veel
did, kui viimaseid määratud tähtajaks
tähtsam tõendus, kes selle tokumendi
ei muretseta.
järgi raha maksmise või vastuvõtmise
Tähtis ei ole ainult, et iga sisse toiminud. Ühingus raha vastuvõtjaid
kande jaoks oleks raamatutes vastav kui ka maksjaid volinikke-ametnikke
tõendav tokument, vaid et need to- võib olla mitmeid (nagu seda kuskil
kumendid oleksid ka kõigiti nõuete kassaarvete õiendamise seesmine kord
kohased.
nõuab) kuid lõpuks kõik kassaoperatIga arvepidamise tõendav tokument
sioonid asja hhtsuse mõttes koonda
peab sisaldama:
takse ühe isiku kätte, kes kassa valdaja

R

tuse.
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tähendatud kassa sissetulekutokumente kassapidaja kinnitab, mis tüli
kas ja kassa kontrolli ja arvepida
mise väga keeruliseks teeks, on saa
nud kombeks kanda kõik kassa sisse
tulekud eelpool tähendatud tokumentide järgi üldisesse talongraamatusse,
mida nimetatakse kassa sissetulekute
orderite raamatuks. Kassaorderi ära
rebitavat poolt ei ole nüüd vaja kel
lelegi rahamaksmise tõendusena välja
anda, vaid ta jääb ühes kassapidaja
allkirjaga kassa sissetuleku tõendu
seks tokumentide kausta. Seega on
kassaorder kui seesmise asjaajamise
tokument tempelmaksuseaduse järgi
tempelmaksuvaba.
Õieti kassaorder on mõeldud maksu
korraldusena kassapidajale raha vas
tuvõtmiseks.
On maksukorralduse
tegijaks mitte kassapidaja vaid keegi
teine, siis tuleb tal ka muidugi kassa
orderi ärarebitavale poolele alla kir
jutada, millele siis järgneb kassa
pidaja allkiri raha kassasse vastu
võtmise üle. Maksja allkiri võetakse
kassaorderi teisele küljele.
Vähemates ühingutes, nagu masinatarvitajate ühingutes, kus seesmine
kassapidamise kord selleks takistusi
ei tee, on kontrolli, asjaajamise ja
arvepidamise mõttes lihtsam järgmine
moodus: kõik kassa sissetulekud
nende saamise järjekorras kantakse
läbi kassa sissetulekute kviitungite
raamatust, kusjuures kviitungi kont
sale kirjutab alla kassapidaja või
rahamaksja (soovitav mõlemad). Kui
kviitungisi ei kirjuta mitte alati kas
sapidaja ise, siis tuleb ka kassapidajal
endal veel peale rahamaksja kviitungi
kontsale alla kirjutada. Soovib rghamaksja ka tokumenti, siis antakse
taile kviitungite raamatust vastav ära
rebitav pool. Ei nõuta aga kvii
tungi väljaandmist, siis tuleb ära
rebitav pool täitmatult kontsa külge
raamatusse jätta, kui summa on üle
10 krooni, kuna ta sel puhul tempel-

,maksu seaduse § 15 p. 2 järgi kui
väljaandmata tokument on tempel
maksuvaba. Ka väljaantud kviitung
võib tempelmaksustamata jääda, kuid
ainult siis, kui ta omab orderi kui
seesmise asjaajamise tokumendi ise
loomu; näiteks kui tema järgi on
võetud vastu raha mõnelt teiselt sama
ühingu kviitungiraamatu järg i (näit.
masinistilt). Viimasel juhtumil tuleb
kassapidaja käes oleva kviitungite
raamatu kontsa teisel küljel tähen
dada teise raamatu nende kviitungite
numbrid (ühes isikute nimede ja
summadega), mille järgi raha üle
antud.
Kviitungi kontsale kirjutab alla raha
üleandja, kuna kassapidaja raha üle
andmist tõendab kas kviitungi vastu
andmisega (mis kui seesmise asjaaja
mise tokument tempelmaksuvaba) ehk
sel teel, et annab oma allkirja teise
kviitungiraamatu selle viimase kontsa
teisele küljele, kust saadik raha üle
anti, ära tähendades summat ja kvii
tungite numbrid.
Isikul, kelle kätte antud ühingu
kviitungiteraamat raha vastu võtmi
seks, tuleb kviitungi konsale alati
võtta rahamaksja allkiri.
Oleks küll võimalik ka teistsugune
moodus: masinisti aruanded tehtud
tööde (töötähtede raamatu järgi) ja
vastuvõetud summade (kviitungite
raamatu järgi) üle ja sääljuures ma
sinistide eriarve pidamine, kui ta
vastuvõetud summe kohe üle ei anna
või teeb seda ümmargustes summa
des. See teeks aga kassaarvete õien
damise liiga keeruliseks ja võiks olla
mõeldav ainult suuremates ühingutes
ja sääl, kus lihtsam moodus mitme
sugustel põhjustel ei ole vastuvõetav.
Muidugi langeb ära eelkirjeldatud
tarvidus
kassaarvete omavahelises
õiendamises, kui ainult kassapidaja
rahasid vastu võtab, seega korraga
tarvitusel pole üle ühe kviitungi
raamatu.
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Kõik taloDgraamatute lehed tulevad
kohe nende tarvitusele võtmisel raa
matu lõpuni nummerdada, nii et
konts ja ärarebitav pool kannaksid
ühesugust numbrit.
Iga isesuguse otstarbega talongraamatu nummerdamist tuleb alata
number ühega. Kui ühe aasta kestel
tarvitatakse mitut ühesuguseks ots
tarbeks määratud talongraamatut, siis
iga järgmise raamatu lehed tulevad
nummerdada alates eelmise raamatu
lõpunumbrile järgneva numbriga.
Vähemates ühingutes, kus pääle
kassa sissetulekute kviitungite raa
matu muid kassa sissetulekutega
ühenduses olevaid talongraamatuid ei
tarvitata ja esimesigi ainult 1— 2
aasta kohta, võib järgmisel aastal
jatkata eelmise aasta numeratsiooni,
8. 0 . mitte alates esimest kviitungit
nr. 1-ga. Nii võib minna edasi nume
ratsiooniga mitu aastat, kuni kvii
tungite numbrid pole veel liiga suu
reks kasvanud (näiteks kuni 1000-ni).
Sellest oleks kahesugune kasu: 1)
soovikorral on kerge igat kviitungit
leida, 2) majandusaasta lõpul ei ole
vaja jätta vanas kviitungite raamatus
ülejäänud lehti tühjaks.
Kõik talongraamatud, mis trükitud
üldiseks otstarbeks ilma ühingu ni
metust kandmata, tulevad kohe nende
tarvitusele võtmisel raamatu lõpuni
ühingu pitsatiga tembeldada, nii et
pitsati jäljend jääks kontsa ja ära
rebitava poole vahekohta.
Igasuguseid talongraamatuid on
soovitav osta ainult ühistegelistelt
keskasutustelt, kuna eraväljaanded
on kallimad ja ühingutele mitte ots
tarbekohased.
V ä l j a m i n e k u d ja v ä l j a m i n e k u
ord e r i d .
Iga kassa väljamineku tõenduseks
peab olema tokument kauba müüja,
raha saaja allkirja ja märkusega raha
vastuvõtmise üle. Ainult raha maksja

117

allkiri raha väljaandmise üle välja
mineku tõendusena maksev ei ole.
Erandiks on kulutused, mille kohta
ei ole võimalik raha saajalt allkirja
saada, nagu: posti-, tempelmaksukulud jne. Sarnaste kulude kohta
tuleb valmistada nende tegijal üksik
asjaline aruanne, mille põhjal kassast
raha välja võtab.
Masinatarvitajateühingutes on postija tempelmaksukulude arvestamiseks
küllalt ühest poognast joontega pabe
rit, millele joonestatakse vastavad
lahtrid ( 1) jrk. nr., 2) kuupäev, d)
seletus, 4) summa) ja alati kõik
kulutused nende tegemise järjekorras
sissekantakse. Aasta lõpul tehakse
lehel märgitud kulude kokkuvõt e, ^
võetakse raha kassast v ä l j a ,
kuna aruandeleht ühes kulude tegija
allkirja ja märkusega raha vastuvõt
mise üle jääb kassa väljamineku
tõendavaks tokumendiks.
Kui ühingule kauba müüjaks on
sama ühingu juhatusliige või ärijuht,
siis vastav tokument peab olema
õigekstunnistatud juhatuse sääduslikul koosolekul.
Nendel tokumentidel majanduslik
kude tehingute kohta, mis ei ole
tehtud harilikus eelarve korras, vaid
mille tegemine on ühingu põhikirja
või kodukorra järele ühingu pääkoosoleku või juhatuse otsustada või ot
sustatud (kuigi seda põhikiri võt
kodukord ei nõua), on soovitav mär
kida ka vastava protokolli aeg.
See oleks ühingu kassapidajale ja
juhatusele hääks enesekontrollimiseks
ja aitaks ära hoida majanduslikke
tehinguid tegemast teisiti kui vohtatud või sarnaseid, milleks volitust
ei ole.
Samuti nagu kassa sissetulekute
kohta tarvitatakse ka kassa välja
minekute ordereid, mis vormilt sa
mad talongraamatud nagu kassa
sissetulekute orderiraamatud.
Kassa väljamineku orderi ärarebi
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tavat poolt tarvitatakse kui maksu
käsku — kaaskirja kassa väljamine
kut tõendavale tokumendile, seega
päämiselt sääl, kus väljamaksu kor
ralduse tegija ja rahamaksja — kassa
pidaja ei ole üks ja sama isik. Pääle
selle kassa orderite (nii sissetuleku
kui ka väljamineku) tarvitamise kasu
suuremates ühingutes seisab veel
selles, et nende abil on võimalik
vähendada päämiselt põhiraamatute
sissekannete arvu: ei ole ju nõuetav,
et igale tokumendile tuleks kirjutada
order, vaid üht orderit võib kasutada
kuivõrd see tehniliselt võimalik ja
praktiliselt kasulik maksukorraldu
sena kaaskirjana mitmele kassa to
kumendile.
Eeltoodust järeldub, et kassa välja
mineku orderil ilma raha saaja kaastokumendita väärtust ei ole. Tehakse
küll paljudes ühingutes nii, et raha
saajalt ei võeta mingit muud tokumenti pääle allkirja kassa väljami
neku orderi teisele küljele, kuid see
ei ole küllaldane ja võimaldab väär
nähteid
ning arusaamatusi kassa
arvete õiendamisel.
Veel järeldub eeltoodust, et vähe
mates ühingutes, nagu masinatarvitajate ühingutes, ei ole tarvidust
kassa orderite kasutamiseks. Palju
des suuremates ühingutes võetakse
sellest hoolimata, et lisa kassa välja
minekut tõeodavad tokumendid on
olemas, kassa orderi teisele küljele
ka veel raha saaja allkiri. Võetakse
aga raha saaja allkiri ühes märku
sega raha vastuvõtmise üle kassa
väljamineku orderi esimesele küljele,
siis sarnane dokument ei ole enam
kassa order, vaid harilik kassa välja
minekut tõendav dokument selle
vahega, et dokumendi paber on ühingu
poolt ning kuulub juba vastavalt oma
sisu iseloomule ja summa suurusele tempelmaksustamisele, kuna kassa orderid
kui seesmise asjaajamise tokumendid
on tempelmaksu vabad.

Paljudes masinatarvitajate ühingu
tes kassapidajad kasutavadgi ses
mõttes kassa väljamineku ordereid,
kuna kohapealsete arvete õienda
misel ei ole alati raha saajatel pabe
rit käepärast.
Selle asemel oleks
soovitavam muretseda kohases suu
ruses arveblokk ja võimalikult sar
nane, kus oleks juba lahter summa
sõnadega kirjutamiseks ja trükitud
märkus raha vastuvõtmise üle. Pal
judel kassa väljamineku
orderite
vormidel puudub viimane ja see
pärast on ühingutes sagedaseks näh
teks, et kassaväljaminekuid tõenda
vatel tokumentidel, mis kirjutatud
kassa väljaminekute orderitele, on
küll raha saaja allkiri, kuid puudub
märkus raha vastuvõtmise üle, mis
teadmatusest kirjuramata jäetud.
Kui kassa väljamineku orderi taga
küljel on pääle rahasaaja allkirja
veel tekst, mis tõendab raha vastu
võtmist, siis sarnast orderit ei loeta
enam sisemise asjaajamise tokumendiks ning ta kuulub tempelmaksustamisele.
Kokkuvõttes üldiseks nõudeks jääb,
et kassaarvete õiendamise kord (sees
mises asjaajamises kui ka väliste isi
kutega) ja seejuures tarvitaravad to
kumendid oleksid sarnased, et igal
ajal oleks võimalik kindlaks teha,
palju peab olema raha kassas kassa
pidaja käes ja palju veel kassasse
üle andmata summasid (kui on kassa
arvete õiendamist volitatud ka veel
kellegi teise isiku ehk ühingu amet
niku kätte).
SKIeznoFiaZfoltuKn e n d id
Tokumente majanduslikkude tehin
gute üle, mis ei puutu kassasse, ni
metatakse memorialtokumentideks.
Memorialtokumente o n : sisemisi,
kus tokumendi koostajaks ja alla
kirjutajaks on ühing, ja väliseid,
kus tokumendiandjaks ühinguga äri
lises vahekorras olev isik või asutis.
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Peale nende on veel eriliik ma
janduslikkude
tehingutega
seotud
tokumente, nagu lepingud ja aktid.
Esimesi neist ei saa võtta arvepida
mise tõendavate tokumenridena, sest
nad on vaid alusena majanduslik
kudele tehingutele ja ühtlasi vasta
vatele tokumentidele. Seepärast tu
levad lepingud arvepidamise tõenda
vatest tokumentidest hoida lahus
erikaustas. Akte kui tõendusi juba
olnud
majanduslikkude
tehingute
kohta saab küll võtta arvepidamise
tõendavate rokumentidena, kuid juh
tumil kui see ei leita kohane, võib
raamatupidaja koostada akti põhjal
arvepidamise tõendavaks tokumendiks
vastava õienduse.
Sisemised
memoriaaltokumendid
tulevad koostada ühingu raamatu
pidajal ühingu peakoosolekute, juha
tuse protokollide ning lepingute ja
aktide põhjal. Sarnased memorialtokumendid tulevad koostada näiteks:
varanduse amortiseerimise, kõlbma
tuks muutunud või kaduma läinud
varanduse kustutamise, lootusetute
nõudmiste kustutamise kohta, lepin
gute põhjal suurenenud või vähene
nud nõudmiste või kohustuste arvele
võtmise, ülejäägi jaotamise, puudu
jäägi katmise, majandusaasta lõpul
mitmesuguste ettetehtud või maks
mata kulude ja saamata jäänud tu
lude, nagu: maksmata palgad, °/o%
võlgnikkude ja võlausaldajate arve
telt, kulude arvel muretsetud mater
jalide tagavarad jne. arvele võtmise
kohta. Nendes tokumentides tuleb
raamatupidajal ära tähendada proto
koll, leping jne., mis tal oli tokumendi koostamisel aluseks. On soo
vitav, et need tokumendid enne raa
matutest läbikandmist lastaks ühingu
juhatusel kinnitada. Eriti tähtis on
juhatuse kinnitus tokumentidele, mille
sisu ei ole üksikasjaliselt toodud
protokollides, mille alusel need toku‘^mendid koostatud, näiteks nimekir
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jad, Osakasu ja majandusaasta lõpuks
maksmata ja saamata jäänud prot
sentide kohta.
Välisteks memorialtokumentideks
on: masinate kasutajate allkirjad
neile tehtud tööde üle, kviitungid
võlgade
tasuks
antud ^ vekslite
kohta jne.
Nendest tokumentidest tekitavad
ühingutele kõige rohkem sekeldusi
vekslid. Antakse veksel võla katteks,
siis tuleb selle kohta nõuda kviitung,
mille andmisest veksli saaja ei või keelduua. Kviitungil olgu tähendatud
veksli summa ja tähtpäev. Antakse
aga veksel endise veksli tasuks, siis
ei ole veksli saaja enam kohustatud
kviitungit vastu andma ja nii ei jää
ühingu sisemises asjaajamises ühtegi
tokumenti, mis näitaks, kas endine
veksel on ostetud välja rahas või
uue veksliga. Ka sel puhul tuleb
nõuda veksli saajalt kviitungit, mida
andmast loodetavasti ükski ei keela,
kes oma kliendile-ärisõbrale vastu
tulelik olla soovib. Kviitungil olgu
tähendatud: 1) endise veksli täht
päev ja summa, 2) kui palju endise
veksli tasuks makstud rahas ja uute
vekslitega ning uute vekslite täht
päevad, 3) kui palju on makstud
uute vekslite protsente. Sarnase kvii
tungi aset võib täita ka vastav õien
dus endisel vekslil.
Vekslite väljaandmine tuleb ühingu
juhatusel alati protokollida. Vähema
tes ühingutes on päälegi soovitav, et
juhatuse poolt protokollitaks igasugu
sed vekslioperatsioonid, hoolimata,
kas seks juhatuse otsus nõuetav või
mitte.
Juhtumil kui memorialtokumendid
kas oskamatusest või muul põhjusel
on jäätud raamatutest läbi kandmata,
mis muidugi lubamatu, tuleb neid
vähemalt hoolikalt erikaustas alal
hoida, mis oleks välisrevidendile suu
reks abiks arvepidamise kordasead
misel. Nii näiteks vähemates ühin
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gutes visatakse sageli ära arved võigu
ostude üle ja tokumentide aktis lei
duvad vaid väheütlevad kviitungid.
Peab olema alati tõendus, mille eest
on makstud ja kas ning kui palju
veel maksta. Seda annab vaid arvete
raamatutest läbikandmine või vähe
malt nende alalhoidmine.

J ä r g n e b : tähtsamatest puudus
test tokumentide suhtes üldse; mil
liseid raamatuid ja kuidas pidada;
tähtsamatest sagedamine ettetulnud
vigadest arvepidamises ning kuis
neid selgitada ja parandada.

K üsim us: Kavatsen 08ta jalgratta
abimootori. Palun lähemaid andmeid ja
hindu.
K. S—l.

peaks tegema umbes 1000 tiiru minutis.
Rihmalaius 2 V2 tolli.
L—m.

Vastus: Et jalgratta abimootor monteeritult hariliku jalgratta külge õige lühi
kese aja jooksul lõhub ratta, siis meie
teades ärid, kes kauplesid jalgratta abiraootoritega, enam neid üksikult ei müü,
vaid juba kõvendatud erijalgrattaga ühes.
Niisuguse väikese mootorratta hind
on kr. 325 kuni 400.—.
Ennemalt abimootorid maksid kr. 100
kuni 150.
V. N.

K üsim us: Millega saab teha presenti
veekindlaks ja mil viisil?

K üsim us: Palun teatada, kust saab
osta vilja sorti ja raudosi, tüüp „Tegur“,
K. S-l.

Vastus: Nimetatud sortija osi saate
Fr. Krulli vabrikust Tallinnas.
V. N.
K üsim us: Kuidas teha turbapurustajale juure puhuja-elevaator, mis puhuks
turbapuru 2—3 m kõrgusele. Turbapurustaja on oma valmistatud „Uus Talu“
1928. a. joon. nr. 41 järele, traktori jõul
ümberveetav, purustab IV 2—2 kantsülda
tunnis. Kui jäme peab olema puhuja toru,
kui suur tuulepass, kui suured tuurid
peab andma tuulepassile ja kui lai peab
olema rihm tuulepassi ümber vedamiseks?
J. K-r.
Vastus: Purustatud turvas peab lan
gema kolutaulisse kasti, mille alt on ju
hitud tuulepassist tulev õhk. Surutud
õhk peab insektori põhimõttel turbapuru
kaasa võtma. Puhujatoru läbimõõt peaks
olema 8—9 tolli, tuulepassi läbimõõt
450 mm ja laius 400 mm. Tuulepass

T. P. lugeja x.—
Vastus: Kui present on tarvitusel

olnud, süit tuleb seda enne porist ja õliplekkidest puhastada kuumas vees. On
present kuivanud, siis kaetakse see toorlinaõli (9 csa) ja värnitsa (1 osa) seguga.
Värnitsa ja toorlin.õli segu on soovitav
kuumaks ajada suures katlas (mitte keema)
ja present vedelikust pikkamisi läbi tõm
mata nii, et present jõuaks läbi imbuda.
Et parem oleks presenti imbutada, seks
pannakse ta paraja laiuse ribana kokku
ja tõmmatakse pikka mööda läbi vedeliku.
Värvitooni andmiseks on soovitav vede
likule juure lisada vähe ookert ehk
mõnda muud värvi pulbert. Peale imbutamist present uuesti laiali tõmmata ja
panna kuuri alla kuivama. Ühe ruutmeet
rile läheb värnitsa ja linaõli segu umbes
1—2 liitert, olenevalt presendi paksusest.

W. L.

K üsim us: Missugune veski oleks soo
vitav 10—20 HJ „Deering“ traktoriga
käima panna oma tarvituseks, mis umbes
60 pd teri läbi jahvataks. Kui kallid on
niisugused veskid?
T.P. lugeja 1159.
Vastus: Eelpool tähendatud otstar
beks kõlbab harilik altjooksuga veski 36“
kiviläbimõõduga. Niisuguse veskiga jõuab
jahvatada loomajahu umbes 50 pd tun
nis. Selle veski hind on Kr. 450—500.—.
Valmistab ja müüb K. Veskus, Tallinn,
Uus tän. 23.
W. L.

Eesti Ühistrükikoda Tallinnas 1933.

