Ilmub neli korda
aastas.

Väljaandja
Masinätarvitajate
Ühingute Liit.
Toimetus ja talitus
Tallinn, Estonia
pst. 27, tel. 463 16

Tellimishind;
‘/i aastas Kr. 1.—
üksiknumber 25 s.

RAHVALIK PÕLLUMAJANDUS-TEHNILINE AJAKIRI
TOI MKOND
A. Esop, ins.; J. Ioand,\r\s.\ A. Lepik, ins. agron.; Q. Liideman, ins.; B. Martin, õpet. agr.; F. Olbrei,
dipl. ins.; Th. Pool, õpet. agr.; Ernst Schiffer, dipl. ins.; B. Steinberg, dipl. ins.; O. Tief, vannut.
adv.; J. Veerus, dipl. ins.; F. Wendach, dipl. ins.; A. Volberg, ins.; H. Võrk, dipl. ins.

Vastutav ja tegev toimetaja W. Lindström , dipl. ins.

V aastakäik

D etsem ber 1933

Nr 4 (20)

SIS U K O R D ; R a is k v e te p u h a s ta m is e s t ning; o ts ta rb e k o h a s e s t k a s u ta m is e s t m aal. B . S te in 
b e rg , — M etallid e k eetm ise st. H . T re u . — P u u sö e g a a s i-g e n e ra a to r. V. N u rk . — A a s ta v a h e tu s
m ä s in a ta rv ita ja te ü h in g u te s. A. K app. — R o o to r-v e n tila a to rid . J . P illik s e . — M a sin a ta rv ita ja te ü h in g u te a s ja a ja m is e s t j a a rv e p id a m ise st.
A. B a p p . — E le k tr ik a a r tu le k eetm in e.
TT T re u . — U u s v ilja p e s ija -k u iv a ta ja . P .—. — K o d u n e m e ta llita m in e . S, E em m el. — V esi
v a r u s tu s lau d as. J . K irsim ä g i. — V eel a h ju d e s t.
K irsim ä g i.

'R a isk vete p u .h a sla m isest n in g
€>lstfävbeltc>lMasesl h a s u la m is e s l

maal

(Järg.)

Dipl. ins. B. Steinberg.
4. E elpuh astatud raisk vee k asu tam in e
im b utam ise teel.

Maal kõige otstarbekohasem
raiskvee ärakasutam ine on põldu
de või aiam aa väetamiseks. Selleks
juhitakse eelpuhastamise kaevust
väljuv raiskvesi lahtise kraavi või
torustiku kaudu aiamaale või põl
lule, jaotades sääl lahtiste kraavi
de või drenaaž-torustiku süsteemi
abil.
Raiskvee jaotam iseks tarviline
m aa-ala oleneb raiskvee eelpuhastusest, m aa liigist ja maa läbilas
ke võimest.
Üldiselt arvestatakse, et 1 ha-le
võib imbutada lähiste kraavide
abil 500— 1000 elaniku hästi eel
puhastatud raiskvesi. H ää eelpuhastuse ja m itte liiga peeneteralise liivase maa juures on võimalik

koorm ata 1 ha põldu isegi 25005000 elaniku raiskveega. Viimasel
juhtum il ei tule enam arvesse imbutamiseks tarv itatu d maa põllu
majanduslik kasutamine. Meie vä
hem ates oludes, arvestades lihtsa
mate raiskvee eelpuhastuse viisi
dega, tuleks koorm ata 1 ha põldu
m itte enam kui 250 elaniku raisk
veega, s. o. ümmarg. 2 0 mS öö-päevas. Kui on olemas raiskvee ä ra 
vool ka tallidest ja lautadest, tuleb
võtta arvesse ka see vastavalt
,,Tehnika põllumajanduses“ eelmi
ses numbris Ihk. 39 toodud tabeli
andmetele.
Raiskvee jaotuse kraavid tule
vad varustada sulgemise abinõu
dega, et võimaldada raiskvee imbutam ist soovi korral ühes või tei
ses aia- või põlluosas, olenevalt
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põllum ajanduslikkudest kaalu tlu s
test.
Tavaliselt on varustatud põllud,
kuhu lahtiste kraavidega imbutatakse raiskvesi, ka drenaaž-torustikuga, et ära hoida üleliigset maa
niisutam ist.
Nii m aapäälse kui maa-aluse
raiskvee imbutamisel on soovitav,
et m aapind eviks mõõduka kallaku
veevoolu suunas, mis soodustab
ü h tlast vee sisseim butam ist ning
hoiab ühtlasem a kraavide või to 
rustikkude sügavust.
Raiskvee maaalusel imbutamisel
peab olema põhivee pind küllalt
sügaval (vähem alt 1 m m aapin
nast) ; ka nõuab m aaalune raisk 
vee im butamine liivast maapõhja.
Kui mõlemad tingimused on ole
m as ja torustik ehitatud nõuetele
vastavalt, võib lugeda raiskvee
m aaalust im butam ist kõige pare
m aks raiskvee korraldam ise vii
siks vähem ates oludes, näit. üksi-

Jo o n . 1.

kutele taludele. Nimelt ei nõua
m aaalune imbutamine erilist järel
valvet, ei tekita haisu ning kasu
tab otstarbekohaseim al viisil põl
lum ajanduslikkudeks otstarveteks

raiskvees sisalduvaid väetisaineid.
Iga 100 Itr. raiskveele öö-päevas
tuleb arvestada maaalusel im buta
misel 20—50 m 2 maapinda, olene
valt sellest, kas maapõhi on pu
has või tugevasti savikas liiv.
Raiskvee aeglase juurevoolu tõ t
tu settim iskaevust lülitakse settimisekaevu ja imbutamise to ru sti
ku vahele eriline juurevoolukatkestaja, mis lubab aegajalt lasta
suurem at hulka raiskvett korraga
im butustorustikku.
Sarnane voolukatkestaja on näi
datud skem aatiliselt joon. (1). Mis
puutub
im butustorustikkudesse,
siis ehitatakse neid harilikkudest
drenaažtorudest, läbimõõduga 8 —
10 sm. Torustik paigutatakse 0,5
kuni 1 m sügavusele, — võimali
kult m itte üle 1 m. Torustiku kinnikülmumist ei ole karta, kuna
raiskvesi eraldab mädanemise ta 
g ajärjel küllalt soojust.
Torud pannakse harihkult kalla
kuga 1,5 sm 100 m pääle. Liivaga
ummistumise ärahoidmiseks ümb
ritsetakse torud killustikuga või
kruusaga. Ka kadakaokstega ümbritsem ine on minu praktikas annud
häid tagajärgi.
P arem a ventilatsiooni saavuta
miseks ühendatakse drenaažtorustiku um botsad m aapinnaga püsttoru abil. Soovitav on paigutada
im butam istorustiku vahele p aar
0,15 m sügavam alt asetatud drenaaž-liini.
Kui im butam istorustik töötab
korralikult, ei tohi drenaaž-lünides
olla v ett või äärm isel juhtum il
peab see vesi olema puhas. On drenaaž-liinides tähele pandud hal
vasti puhastatud raiskvett, peab
im butustorustikku laiendama. '
Soovitav on jaotada im butustorustik kaheks osaks, millised on
tegevuses vaheldamisi.
Eeskujulikku im butustorustiku

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

75

plaani kujutab joon. (2). Raiskvee
imbutamine on oma korrashoiu
kulude poolest üks odavam atest
raiskvee kõrvaldamise viisidest,
ja võttes arvesse tema põlluma
janduslikku
tähtsust,
tuleksid
maal katsuda sel viisil kõrvaldada
ka meiereide, viina- ja tärklisevabrikute veed, eriti hoides ära

niliselt (juba eelmises numbris
kirjeldatud vnsil) hästi eelpuhas
tatu d raiskvesi. Tähtis on seejuüres, et vesi oleks küllalt värske,
seepärast on soovitav tarvitada
eelpuhastamiseks
kiirsettim ise
kaevusid (vaata eelmine „Tehnika
põllumajanduses“ number, Ihk. 39
joon. 2 ).

raiskvete juhtim isest otse veevoo
ludesse, kus nad tihti sünnitavad
m ääratu t kahju, m ürgitades kalu
ja muutes pikema m aa kestel jõ
gede vett joogiks kõlbmatuks.

Pilterkehade täiteks ta rv ita ta k 
se kivikillustiku, šlaki või koksi.
Täitem aterjal ei oma su u rt tä h t
sust raiskvee puhastam isel. Küll
on aga tähtis küllaldane füterkeha
ventilatsioon. Võib näiteks valmis-

5. K unstlikud bioloogilised puhatusviisid.

On olemas juhtumeid, kus osu
tub tehniliselt võimatuks raiskvett
lõplikult puhastada ja kõrvaldada
imbutamise teel. Samuti võib ju h 
tuda, et ei ole kasutada nii suurt
veekogu, kuhu võiks juhtida ka
kõige paremini settimise teel pu
hastatud raiskvett, ilma et ta oleks
tervishoidlikult täiesti kahjutu.
Sellistel juhtum itel tuleb võtta
appi kunstlikke bioloogilisi puhas
tusviise.
Praeguse tehnika seisu juures
on neid puhastusviise palju, kuid
suurem osa ei kõlba vähem ates
oludes, m illepärast ma nende ju u 
res ei peatu.
Olgu toodud alljärgnevas lühike
kirjeldus filterkehadest, mis ka
väikestes oludes hästi läbi löönud.
Filterkehadele juhitakse mehaa-

Jo o n . 3.

tad a filterkehasid risti üksteisele
pandud puulattide ridadest. Puulattidest filterkehadega on saavu
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ta tu d väga häid tagajärgi. H ästi
ventileeritud filterkeha kujutab
joon. (3). Filterkeha kõrgus peab
olema võimalikult 1,5— 2 , 0 m.
Peab hoiduma alla 1,2 m kõrgu
sega filterkehade ehitamisest.
F iltri järele peab lülima raisk
vee äravoolu torustiku vahele väi
kese settimise kaevu. Filterkeha
õhuga ühenduses oleva päälispinna m ääram iseks tarv itatak se vale
m it
3 ____

F = 4 ]/
kus F—^filterkeha päälispind m 2 ja
Q — filterkeha m ah t m^.
Iga 1 mS filterkehale võib arves
tada üldiselt 0,5 ms eelpuhastatud
raiskvett öö-päevas.
K unstlikkude bioloogilise raisk
vee puhastusviiside hulka kuulu
vad ka kalatiigid, kuid nende ju u 
res me praegu ei peatu, kuna nen
de asutam ine ei ole igalpool võima
lik ja nõuab erilisi teadmisi ka ka
lakasvatuse alal.
6. Keenailised raisk v ee puh astam ise
viisid.

Viimasel ajal on üldiselt loobu

M

c ia llid e :

tud keem ilistest raiskvete puhas
tam ise viisidest.
Ainult raiskvee kloreerimine
mängib veel küllalt tä h ts a t osa
eriti haiglate, koolide ja muude
sarnaste asutuste raiskvete desin
fitseerim iseks
nakkushaiguste
suure levimise ajal. Kloreerimiseks tarv itatak se p ääasjahkult
kloorlupja või vedelat kloori eri
liste aparaatide abil.
Samuti on osalt tarvitusel kee
milised puhastusviisid tööstuste
raiskvete puhastamisel. N äiteks
puhastatakse tihti tärklise-, viina
vabrikute ja meiereide raiskveed
lubja juurelisam isega ja filtreeri
misega. Kõige enam edu näitas aga
ka nende raiskvete puhastam isel
maapäälne imbutamine põldudele
ja heinamaadele.
Ruumi puudusel ei ole mul või
malik siin pikemalt puudutada
tööstusvete puhastam ist. Päälegi
on need raiskveed väga mitmeke
sise iseloomuga ja nõuavad igal
juhtum il eraldi käsitam ist. Sellest
huvitatutele võiksime muidugi jä 
relepärim istele nim etada v astav at
kirjandust, kus need küsimused
üksikasjalisem alt selgitatud.

b e e f m

i s ß s l

D ipl. ins. H a n s Treu

Sisisejuihatiis.
Metallide keetmise all tuleb
m õista metallesemete liitm ist te r
vikuks kas keedukohtade tainaspehmeks
kuum utatud ole
kus kokkusurum ise või keedukoha ülessulatamise ja liitmaterjalina sulam etalli juurelisamise
teel. Nende kahe viisi järele jagu
nevad keetmised kas surutus- või

sulatuskeetm isteks. Sulatuskeetmisi võiks nim etada ka autogeen-,
s. o. isetoimuvateks keetmisteks,
kuna siin ei ole vajahsed m ingisu
gused kõrvaltehingud, nagu surutuskeetm istel mehaaniline surve.
Surutuskeetm iste hulka kuulu
vad tulekeetmised (sepa- ja veegaasikeetm ine),
elektritakistuskeetmised (tömp-, punkt- ja õmb-
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luskeetmine) jne., kuna sulatuskeetmistena
oleksid
nimetada
gaassulatuskeetm ised (atsetüleen-,
vesinik-, valgustusgaas- ja bensoolaurukeetm ine), elektrikaartulekeetmine jne.
Varem atel aegadel vaadati me
tallide keetmisele kui kõrvaltööharule. Ei olnuS selleks ka erilisi oskustöölisi — keetjaid, vaid seda
tööd toimetasid vahepäälse tööna
teiste metallitööharude am etme
hed, nagu sepad, katel-, vase- ja
lukusepad. Sulatuskeetm iste — a t
setüleen- ja elektrikaartulekeetm ise — jõudsa arenemisega tekkis
tarvidus nende erialade ametmees
te järele. 1929. aastal korraldati
juba näiteks Saksamaal metallikeetjate ,,sellieksameid“. Keetja
kutse omandamiseks on sääl näh
tud ette neljaaastane õppimisaeg,
millest kahe esimese aasta jooksul
toimub üldine õppimine metalli
tööstuse ametaladel ja kahe vii
mase aasta kestvusel atsetüleenja elektrikeetmise õppimine. E t
keetjaks saada, on vaja tingim ata
tunda keedetavate metaüide põhi
omadusi. Edu keetmises võib olla
ainult sns, kui keetja on omas töös
täiesti teadlik, osav ja hoolas.
Keetmistööde usaldusväärsuse
suhtes võib ütelda, et keetmiskonstruktsioonide arvestam ises ol
lakse praegusel ajal sam uti tead
lik, kui varem alt tuntud needimisühenduste j. t. suhtes. Selgituskatsud keete vastupidavuses ja stru k 
tuuris on tõestanud, et korralik
keetmine on täiesti usaldusväärne.
Sellest välja minnes on ka välis
maadel lubatud kasutada keetm ist
väga laiaulatuslikult isegi auruka
telde valmistamisel.
Põhjused, mis m õjutavad keetmisala arenemist, on; keetmistöö
de odavus, võrreldes teiste valmis
tusviisidega, suur vastupidavus.
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parandustel võimalus esemeid kor
da sääda ka niisugustel juhtum i
tel, mis muul viisil parandada või
m atuks osutuksid jne.
A tsetüleenkeetm ist võib praegu
sel ajal lugeda üheks väga laialt
levinenuks keetmisviisiks. Põhjus
tena, miks ta nii hästi läbi löönud,
on nim etada:
1 ) odav sääde,
2 ) lihtne käsitamine,
’ 3) võimalus enam jaolt kõiki
keedetavaid metalle keeta ja lõi
gata,
4)
keetmissääde võib valm ista
da kergelt transporteeritavana j. t.
Teine täh tis
ala metallide
keetmises
on
elektrikaartulekeetmine. Ta põhjeneb elektri
voolu ja keeteeseme vahel tek 
kiva
elektrikaartule
(Voltakaar) soojuseffektile. T ähtsaks
tööstusharuks on see keetmine
arenenud eriti viimase aastaküm ne
kestvusel. Tema käsitamine on
veelgi lihtsam kui atsetüleenkeetmisel. Olgugi, et sääde atsetüleenkeetmise säädest kallim, tuleb
elektrikaartulekeetm ine
atsetüleenkeetmisest tunduvalt odavam.
Atsetüleenlkeetmuie.
Sissejuhatuses on juba nim eta
tud, et atsetüleenkeetm ine kuulub
gaassulatuskeetm iste hulka. Ta on
selle keetmisgrupi levinenumaid
esindajaid.
Atsetüleeni ja hapniku põlemi
sel erilises keetm ispõletajas saa
dud 3600—40000 tem peratuuriline
tuleleek juhitakse keetmisel põle
ta ja kaudu keedukohale, mille ta 
g ajärjel keedukoht kui ka juurelisatav värske metall üles sulavad.
Keetmistöö intensiivsuse m õttes
on tähtis, et ülessulatamistoim ing
sünniks võimalikult kiirelt. See
hää omadus langeb osaks atsetüleen-hapniku tulele, kuna teiste
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gaassulatuskeetm isel ta rv itatav a
te gaaside tuleleegi kuumus sellest
m aha jääb. Nii näiteks annavad
põlemisel: valgustusgaas õhuhap
nikuga 18000, vesinik hapnikuga
2 0 0 0 0 , sinigaas
hapnikuga 23000,
bensoolaur hapnikuga 27000-lise
tem peratuuri.
A tsetüleen on süsiniku ja vesi
niku keemiline ühend — C2 H 2 .
Teda am m utatakse kõvast ainest
— calciumcarbid’ist (CaCg), p rak 
tikas tarvitatakse nimetuse järele
lihtsalt karbndist, vee juurehsam isel. K arbnt laguneb siin lubjahüdraadiks ja atsetüleeniks (gaas).
CaCa +
k a r b iit

2HoO =
v esi

Ca (OH) 2 +

CoHo

lu b ja h ü d r a a t a ts e tü le e n

K a r b i i t i on müügil mitme
sugustes tükisuurustes — 1 / 3 kuni
50/gQ mm. Kuna vähemgi kokku
puutumine niiskusega annab sel
les aines tõuke gaasi tekkimisele,
sünnitades pääle m aterjali raiskumineku ka plahvatuse hädaohtu,
sest tulega kokkupuutumisel sütib
atsetüleen jä rsu lt põlema, tuleb

kilolistesse anumatesse, millist
suurust on ka lubatud aparaatideruumis pidada. Karbiidianumaid
tuleb hoida laoruumis, kuhu ei tun
gi põhivett ning kus ka põrandaniiskust k arta ei ole. T ransporti
misel võib mõni anum rikutud
saada. Niiskuse sissetungimisel al
gaks gaasi tekkimine, mis võiks
põhjustada plahvatust. Karbiidianum ate avamisel peab alati pida
ma silmas äärm ist ettevaatust.
Kunagi ei tohi tarvitada siin ju u 
res lah tist tuld! Müügilolev k ar
biit annab saksa normide kohaselt
4—15 mm tükisuuruse juures vä
hem alt 270 liitrit ja 15—80 mm.
juures 300 Itr. gaasi.
Atsetüleenkeetmiss ä ä d e t e juures tarv itatak se kas
kohapääl
m adalrõhuaparaatides
(kuni 0 , 1 atm .) saavutatud või pu
delites kohaletoodud kõrgerõhu
all seisvat atsetüleeni. Siinjuures
oleks nimetada, et madalrõhuaparaatide tarvitam isel oleme seotud
aparaadi gaasitekitam ise võimega.

Jo o n . 4.
A tse tü le e n k e e tm iss e a d e sk e em : a — a ts e tü le e n ite k ita ja ; b — p e s ija ; c — g a a s ik o g u ja ;
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hoida karbiiti õhukindlates plekkanum ates. Ainult otsekoheseks
tarvitam iseks võib hoida avatud
karbiidianum at tööruumis tihen
datud kaane all.
K arbiiti võib pakkida kuni 400-

Kuna näiteks ü h t au ru k atelt või
elektridünam ot on võimalik v aja
duse korral teatava piirini üle
koorm ata, ei ole see läbiviidav a t
setüleenitekitaja juures, kui ta h a 
me pidada silmas gaasi puhtust ja
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sellest tingitud töö häädust. Sel
lest küljest on pudelist atsetüleeni
tarvitam ine parem. Ka on atsetüleenipudelite pidamine töötamisruumis vähem hädaohtlik kui gaasitekitam issäädega
töötamine.
Põhjus, miks h arrastatak se kohapäälset gaasitekitam ist, seisab ra 
halises küljes. Nimelt tuleb enamjuhtum itel pudelites gaasi ostmine
kallim kui kohapääl ise valm ista
des. Pudeliatsetüleeni tarvitam ise
kasuks räägib ka see asjaolu, et
pudelit on kerge igalepoole kohale
toimetada.
Hapnikku tuleb osta enamjuhtumitel pudehtes, kuna kohapäälne
valmistamine alla 5000 kantmeet-
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rilise aastatarvituse juures ei ole
tasuv.
A tsetüleenkeetm issäädet
ühes
atsetüleeni
saavutam issäädega
kujutab skem aatiliselt joonis 4.
Atsetüleeni saavutam ise käik on
järgm ine.
G aasitekitajas puu
tub karbiit kokku veega ja,
nagu eelpool nimetatud, saa
me atsetüleeni. Seda juhime lä
bi pesija b gaasikogujasse c, säält
puhastajasse d ja läbi vesisulu e
tarvitam iskohta. Enam jaolt on
olemas keetmistöökodades ka atsetüleenipudelid m, et vajaduse
korral säält gaasi võtta. Hapnik
asub pudelis f. Kergemate esemete
keetmine sünnib keetmislaual 1 .
(Järgneb.)

2* u c i s ö e s f < i c i s i ^ S f e i i e x > c 2 < x i o z >
PUUSÜSI KUI PÕLLUMAJANDÜSMOOTORITE
RITE KÜTTEAINE

JA

TRAKTO

Ins. V. N urk

M asinate ja eriti jõum asinate
kasutam ine põllumajanduses tasub
end praegu halvasti. Pääpõhjuseks on, et põllumajandussaaduste
hinnad, võrreldes masinate, kütteainete ja määrdeõli hindadega, on
odavad. Teiseks teguriks on ko
hati m asinate üleküllus, m istõttu
masinate, nagu mootorite, tra k to 
rite ja viljapeksumasinate, tööaeg
aastas on liiga lühike. Sellega on
seletatav eriti suur huvi puusöegaasi kui oma maa saaduse ja oda
vama mootori kütteaine vastu.
Puusöes nähakse suurt energiat,
tööjõudu, mida on võimalik tarv i
tada lükuvates ja paigalseisvates
jõum asinates ning loodetakse, et
süsi edendab suuresti jõum asi
nate kasutam ist põllumajanduses.
Vaatlen siin järgnevas puusütt kui

mootori kütteainet eriti tasuvuse
seisukohalt ja püüan v astata küsi
mustele, mida nii oh tralt minule ja
toimetusele on esitatud artikli pu
hul ,,Muljeid Rootsi puusöegaasigeneraatori proovimiselt tegelise
töö ju u res“ (,,Tehnika Põllum aj.“
nr. 3 — 1933).
Võrreldes k ah t mootorit, prae
gusel korral petrool- ja puusöegaasim ootorit, ning et teha kind
laks, kumma mootoriga töötades
aastased kulud on vähemad, tuleb
arvestada järgm iste mootori kasu
tamisel tekkivate pääkuludega:
1. Kütteaine ja määrdeõlid.
2. Kapitali %,
3. K ustutus.
4. Remont.
5. Teenimine.
On teada, et puusöegaasimooto-
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ril kütteaine- ja määrdeõlikulu on
vähem kui petroolmootoril (süsi
on odavam ja määrdeõlikulu g aa
siga töötamisel vähem ). Teisest
küljest aga teame, et generaatori
sääde teeb gaasim ootori tublisti
kallimaks ja sellega kulud, mis on
m ärgitud punkt 2 —5, on suure
mad kui petroolmootoril.. E t saa-

Kütteaine^ ja määrdeõlikuiud
petrooliga töötaimiBeli).
Mootor tarvitab petrooli 300 g r
H J pääle tunnis. Põlevkivi traktorpetrool vaadiviisi franko rau d 
teejaam m aksab 1 2 senti kg, siis;
kulud tunnis:
petroolile 0,300X20X12 = 72 snt.
m ä ä rd e õ lile ......................... 16 ,,
Kokku

Jo o n . 5.
G e n e ra a to ri sä ä d e au to le.
1.
2u
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G e n eraato r.
M ootor.
G aasi ja h u ta ja.
F ilte r.
L iik u v re st.
R e stiliig u ta ja .
A u ru to ru .
õ h u to ru .

9.
10.
11.
13.
13.
14.
15.
16.

G aasito ru .
K a r b u ra a to r.
V e n tila a to r.
V ä lja la s k e to ru .
T u h a lu u k .
S ü ü te lu u k .
A u ru k lap p .
õ h u k la p p .

da täielisema pildi kahe võrrelda
vas mootori kuludest, teeme sel
geks mõlema m ootori kohta eraldi
kõik aastased kulud ja võrdleme,
kumma kogukulud aastas on vä
hemad, viimane on eelistatud.
Sääde kulud ja tasuvus olenevad
ka veel töö hulgast aastas, selle
p ärast teeme kalkulatsioonid m it
m esugusteks juhtum iteks, s. o. v ä
hematele ja suurem atele töötun
dide arvudele aastas. Saadud and
m etest ehitam e diagrammi, mis
annab selgema ja ülevaatlikuma
pildi. Teeme kalkulatsioonid 20HJ
mootorile (nii oleksid saadud and
med vastavad ka traktoritele, kui
meie ei arvestaks tegelise võim
suse langust gaasiga).

8 8

snt.

Kütte- ja määrdieõlilkulud puuisöegaasiga töötamisd.
Mootor tarv itab keskmiselt 600
g r süsi H J pääle tunnis^). Kesk
mise väärtusega puusüsi maksab
4 senti kg, siis:
kulud tunnis:
söele 0,600X20X4
48 senti
määrdeõlile . . . .
Kokku 54 senti
G eneraatori säädest tekkivad
lisakulud aastas. G eneraatori sää
de hind Kr. 1.100.— .
Kapitali % (7% aas
kr.
tas) — 1100 . 0,07 = 77
K ustutus (generaatori
iga keskmiselt 6000
töötundi
keskmise
tööhulga juures, see
teeb 8 a., mis oma
korda annab kustutuse 12,5%)
—
1 1 0 0 .0 ,1 2 5 . . . . 137,50 kr.
Remont
(umbes 2,5
aasta ta g an t
tuleb
uuendada tulekindel
1) L ih tsu se m õ ttes on oletatud, et
m õlem ad, s. o. petrool- ja gaasim ootor,
on ühehinnalised ja ü h lsu gu se eaga,
n in g m ootorist en d ast tek k ivaid kulu
sid (k a p ita li %, k u stu tu s jne.) ei ole
arvestatu d .
2) K a tse tu lem u stest 10— 20 H J „Deer in g “ trak toriga. E elsurve 1:7,2.
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vooder, mille hind 75
kr., sam. tulev, uuen
dada filtrid, rem ont
3% ) 1100 . 0,03 =

33

kr.

Kokku 247,50 kr.
Ümmarguselt 250 krooni.
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petrooliga ja puusöegaasiga tööta
des võrdsed. N agu sellest nähtub,
on m õtet generaatorit kasutada,
kui tööhulk aastas on suurem kui
730 tundi.
Puusöegaasiga töötamisel tra k 
to ri jõud on vähem kui petrooliga

'Soo

<000

Tõõ-^unn/W o a sh ys
Jo o n . 6.

üm m arguselt 250 krooni tuleb
generaatori kasutam isel lisakulu
sid. E t generaator ennast tasuks,
peab tulema generaatori küttaine, s. o. süsi, aastas vähem alt
250 krooni odavam kui petrool. On
selge, et see on võimalik suurema
hulga kütteaine läbikäigu juures.
Läbikäik omakorda oleneb aasta
sest töötundide arvust. N agu diagram m ist (joon. nr. 6 ) näha, lõi
kuvad petrooli ja puusöegaasi kurved punktis a, s. o. 730-tunnilise
aastatööhulga juures. Selle arvu
töötundide puhul aastas on kulud

töötades. On avaldatud mitmel
puhul arvam ist, et sääl, kus on
tarvis suurem at jõudu, nagu ra s
ked künnitööd jne., tuleks töötada
petrooliga, kergem ate tööde juu
res tarv itad a aga gaasi. E t saada
gaasiga töötamisel kõige parem aid
tagajärgi, peab olema mootori eelsurve (kompressioon) palju kõr
gem kui petroolmootoril. Eelsurve
suurendamisega väheneb mootori
võime kaotus ja langeb küttekulu.
Petroolmootoril on eelsurve umbes
1:4, gaasimootoril vähem alt 1:7.
Viimasel ajal tarv itatak se eelsur-
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vet isegi kuni 1 :1 0 , mis annab veel
parem aid tagajärgi. Tahame aga
töötada ühel ja samal mootoril
vahel petrooliga, vahel jälle gaasi
ga, peab eelsurve jääm a endiseks,
nagu ta on petroolmootoril — 1:4.
Nii madala eelsurve juures on gaa
siga töötades võime langus umbes
50% ja söekulu H J pääle tunnis
800 g r (1:7 eelsurve juures umbes
600 g r).
On eelsurve tõstetud vastavalt
gaasile, siis juba petrooliga enam
töötada ei saa, sest vähemalgi
koormamisel, täiskoorm ast rääk i
m ata, mootor hakkab kloppima
(detoneerim a),
mis
vähendab
võim sust ja lõhub m asinat. Nii
jääks ka generaatorile vähe tööd
aastas ja ta ei suudaks end ta 
suda. Nagu kuulda, on katsetatud
viimasel ajal vähese nahvta sissepritsim isega generaatorisse ja on
saadud häid tagajärgi, kuna sel
teel võime kaotus gaasiga tö ö ta
misel jääb täiesti ära.
T raktori või mõne mootori gaa

sile üriiberehitamisei tuleb vähen
dada mootori eelsurve kam mert.
Selleks pannakse mootorile uus silindrikaas (mõnikord on võimalik
seda ka teisiti läbi viia). Sisselaske to rustik tuleb panna uus.
Sisselaske to rustik eelsoojendusega, nagu on petroolmasinatel, ei
ole gaasile vastuvõetav.
Puusöegaasi põlemisknrus on
hulga vähem kui petroolil, sellepä
ra s t kui taham e gaasilt kõige suu
rem at jõudu, peab olema süüde ligi
2 0 0 varasem.
Mida kõrgem on eelsurve moo
toris, seda suurem on takistus sä
deme tekkimiseks süüteküünlas.
E t säde käiks korralikult süüte
küünlas, mis on kruvitud mootori
päässe, ja hüppaks üle küünla 0,5
mm kontaktide vahest, peab ta
suutm a hüpata väljas harilikus
õhusurves üle umbes 1 0 -mm va
hest. Nii saab üm ber ehitada gaa
sile mootoreid ilma süütesäädet
vahetam ata, millel hästi tugeva
sädemega süüde, nagu vedrustar-

Joon. 7.

1. G e n eraato r. 2. S ö e re se rv u a a r. 3. P õ lem istso o n . 4. R e d u k tsio o n tso o n . 5. R e s tiliig u ta ja .
6. E e lja h u ta ja . 7. õ h u to ru , 8. G aasito ru . 9. G a a s ija h u ta ja . 10. R a d ia a to r. 11. V e n ti
la a to r. 12. G a a sifilte r. 14. S ü ü te lu u k . 15. T u h a lu u k .
16. R estih o o v .
17. T õ ste lu u k .
18. T ah m a lu u k .
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teriga kõrgepinge magneetod. Ge
neraatori sääde traktorile kaalub
ligi 325 kg.
Generaatori kütteks tuleb tarv i
tada kuiva, võimalikult tõrvavaba,
parem lehtpuusütt. . Tüki suurus
olgu umbes 4—5 sm.
Peenike puru tuleb välja sõe
luda, kuna see ummistab generaa
tori, mille tõ ttu mootoril läheb
raskeks gaasi väljaimemine gene
raatorist. Liiga suured tükid ei
varise hästi alla (iseäranis kohapääl töötam isel), põlemisruumis
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tekivad augud ning gaas jääb lah
jaks, millest mootor võib isegi seis
ma jääda. G eneraatori täitm ine,
tu h a st ja tah m ast puhastam ine
jjie. annab lisatööd, mis teeb välja
umbes 1 0 % mootori töötamisajast.
Bensiinimootorite juures (veo
autod, omnibused) on küttekulu
vahe
võrreldes
puusöegaasiga
m ärksa suurem, puusöegaasi ka
suks (bensiini kõrge hinna tõ ttu ).
Sellest järgm ises ,,Tehn. Põll.“
numbris.

ü a sta va b d u s masinaiaievi
la ia le iähiiagales
A. Rapp.
Ü hingute teg ela ste täh tsa m a tek s ü les
anneteks aastavah etu sel on: inventuuri
tegem ine, raam atute lõpetam ine, möö
dunud aasta aruande ja eeloleva aa sta
eelarve kokkusäädm ine, ühingu m öödu
nud a a sta tegevu se revideerim ine ja
a a sta pääkoosoleku pidam ine.

Inventur.
Inventuri all tuleb m õista ühingutes
olevate varade ja varanduslikkude tokum entide ü lelu gem ist ja hindam ist,
m is on siis alu seks va sta v a te sissek a n 
nete tegem isek s enne arvete lõpetam ist.
Inventuuri peab tegem a juhatus ja järel-valvajana viibim a juures revisjoni
kom isjon. M õlem ad kirjutavad ka alla
inventuriaktile. Suurem ates ühingutes
sä eta k se kokku inventuri teg em isel eri
lised nim ekirjad ja aktid, kuid m asinata rv ita ja te uhingu tes on kohasem kanda
inventuri tulem used protokolliraam atusse. Inventuri tuleb teh a ä ria a sta v iim a
sel või esim esel päeval. Inventuri te g e 
m ist võib jaotada järg m istesse osadesse.
1. L oetak se üle k assa ja protokolleeritakse sum m a.
2. L oetak se üle ja p rotolleeritakse
vallasvara ja võrreldakse tulem usi varandusraam atuga. Sam uti protokolleeritak se võrdluse tulem usi. P uuduvate
asjade kaotsim inek tuleb selg ita d a ja
tarvitam iskõlbm atuks m uutunud asju
otsu stad a ku stu tad a varanduse h u lgast.

On m õni a si k in gitu d ühingule (näit.m asinakuur annetatud liig ete poolt ma^
terjali ja tö ö jõ u g a ), siis tuleb see hin
n ata ja v õ tta üles varanduse hulka.
3. L oetak se üle kõik kulude arvel
om andatud a a sta lõpul järelejäänud ta r
bed (m äärde-, k ü tteain ed jne.) ja kui
neid on alal suurem al m ääral, m is võib
avaldada tea ta v a t mõju lõppeva a a sta
tuludele, siis tulevad need inventeerida
om a hinnaga.
4. N en d es ühingutes, kus ta su ta k se
rehepeksu ja viljak u ivatu se eest viljaga,
tuleb see inventeerida sellea eg se koha
lise hinnaga.
5. L oetak se üle ja v õetak se ü les in
venturi kõik varanduslikud tokum endid
(nagu osam aksud te iste s a su tu stes,
ühingu poolt m akstud kau tsjon id jne.)
nende nom inaalhinnaga, kui puuduvad
andm ed nende väärtu se m uutm ise koh
ta, v a sta sel korral teg elise v äärtu se ko
haselt.
Inventuri tegemisel selgi
tatagu veel järgmist.
1. K as ei ole m aha k irju tam ata loo
tu seta nõudm isi (v õ lg n ik k e). L ootu seta
nõudm iste k u stu tam in e ei k a o ta veel
nõudm isõigust.
2. Kas, v õ ttes aluseks tehtud kokku
leppeid, ei ole vähenenud või tulnud
juure koh u stusi kokkulepete rikkum ise
tõttu.
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3.
K as ühingu tä h tsa m varan d u s —
m asinad on asetatu d korralikult talvekorteri, m issu g u st h äd alisem at rem onti
nad vajavad järgn evak s tööhooajaks ja
k as ühingu varandus on k in n itatu d tule
vastu .
A rvete lõpetam ine.
V õttes alu sek s in ven tu ri tulem usi
teeb raam atupidaja viim aseid sissek a n 
deid, kontrollib veel tehtud sissekandeid
p ääraam atus ja silm ab, kas kõik on
kantud laiali v a sta v a te sse abiraam atu
te sse nõuetekohaselt, lõpetab arved pääja abiraam atutes, teeb v äljak irju tu si
ab iraam atu test ja võrdleb neid v a sta 
v a te arvete saldodega p ääraam atus.
tih in g u m ajandu sliku st seisu k orrast ja
ä riseisu st v a litseg u selgu s.
E i ole üksi täh tis, et iga a a sta v a h e
tu sek s oleks toodud välja kassarm em orialis äriseis, vaid veel täh tsam , et see
äriseis tõ eliselt n ä ita k s ühingu m ajan
duslikku seisukorda ja et oleks ü k sik 
asjalik selg u s kõigi äriseisu kollek tiivsum m ade (varandus, osam aksud, v õ lg 
nikud, võlausaldajad jne.) kohta. Sääl,
kus ei ole veel säetu d sisse äriseisu kollek tiivsu m m ad e kohta v a sta v a id ablraam atuid, lisa ta g u äriseisu juure v a s
tavad juhatuse ja revisjonikom isjoni
poolt allak irjutatud nim ekirjad. E i v a s
ta abiraam atute või v a sta v a te n im ek ir
jade kogusum m ad äriseisu sum m adele,
siis tulevad vahed enne ra am atu te lõpe
ta m ist selg ita d a ja parandada. A a sta 
a a sta lt ainult äriseisude edasikandm ine,
ilm a et ühingu juh atu sel oleks selg e ü k 
sik a sja liselt ig a varanduse, võlgniku,
osam aksum aksja, võlausaldaja jne. n i
m etus ja sum m a, võtab raam atupidam i
se lt m õtte ja teeb võim atu k s korraliku
arvete õiendam ise ning asjaajam ise.
A a sta aruanne.
On raam atud lõpetatud, säeb raam a
tupidaja kokku a a sta aruande. Sel puhul
nõuab ü h istegevu se seaduse § 29 järg
m ist: ,,aruandes peavad olem a kõik tar
vilised teated ühingu teg ev u se üle, eraldi
ühingu bilans ja kasude-kahjude arve,
kui ka teated ühingu liik m ete koosseisu
m u u tu ste üle ja ühingu p ääle lan gev
üldine k ohustuste sum m a, kui ühing p ii
ratud v a stu tu se alu sel on a su ta tu d “.
E elarve.
K ahjuks peab ütlem a, et 50% ümber

m eie m a sin a ta rv ita ja te ü h in g u test ei tee
üldse eelarveid. Seda saab pidada võrd
sek s kinniseotud silm ad ega teelea su m i
sega. Ü ld isek s n äh tek s on, et kulude
k a tte k s v õ eta k se töötasu ainult selle jä
rele, n agu seda teeb lähem naaber. Tu
leb kulude k a tte k s rah ast puudust, m in
n a k se k ü la sse liik m etelt raha otsim a.
S arn aselt töötam ise ta g a jä rjek s on, et
kui on m asinad läbi, jääb tasuda tagarvara ja am ortisatsioon i k a p italid est rää
k im ata veel kenake võlg, m ille ta su m i
sek s siis liikm ed ühingu likvideerim isel
peavad m ak sm a juure. T öötasu tu lek s
m äärata sellek oh aselt, et ta k a ta k s p ää
le m asin isti palga, m aksude ja asjajam ise-, kinnituse-, m äärde-, kü tte-, re
m ondikulude k a k a p ita li ja am o rtisa t
siooni protsendid. Ü ldine v a stu s sel pu
hul on, et tö ötasu tuleb kõrge ja m iks
k oguda ü h isu sse raha, kui om al tuleb
teh a laenu. Sellel v ä itel ei ole alust, ta
põhjendab ain u lt tä n a sele p äevale e lar
m ist, se st kindel on, et k ergem on ko
guda natu k eh aaval, kui teh a u u te m a si
n a te o stm isek s jä lle k õrgep rotsen d ilist
laenu.
Sääl, kus m a sin a te k a su ta m ise hind
ei k a ta pääle jo ok svate kulude k a m a 
sin a te am ortisatsiooni, ei ole m õ tet an
da m asinaid k asu tad a m itteliig etele.
Iseasi,
kui
m itteliik m ed
m aksavad
m ärksa k õrgem at tasu või kui välisvõlgade tõ ttu o llak se sunnitud m asinaid
k asu tad a andm a ka m itteliig etele.

Kevideerimine.
Ju h atu s esitab ühes aastaaru an d ega,
kus peab olem a ka ü lejäägi ja o tu se või
puudujäägi k atm ise eelnõu, põhikirja
nõu ete
k oh aselt
revisjonikom isjonile
lä b iv a a ta m isek s ja seisu k oh a võtm isek s.
Sam al ajal toim etab revisjoni kom isjon
k a aruande a a sta te g e v u se revideerim ist
ja k a ssa ü lelu gem ist, kui ta ei teinud
seda inventuri tegem isel. E n am alt jaolt
piirdub revisjonikom isjoni töö m asin a
ta rv ita ja te ü h in gu tes ainult k a ssa läb i
k äigu revideerim isega, mida põhjenda
tak se kahekordse raam atupidam ise m it r
tetu n d m isega, see põhjendus ei võik s
a g a ta k ista d a revid eerim ist järgm ist:
1. K as liik m ete lahkum ine ja v a stu 
võtm in e on protokollitud.
2. K as kõik protokollid on k irjutatud
a lla n õu etavalt.
3. K as on tehtud eelpool tähendatud
inventur.
4. K as kõigi ra a m a tu te leheküljed on
num m erdatud ja nende arv tõestatu d .
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halb. P alju halvem on, kui põhikirjas on
puudusi, m is raskendavad ühingu te g e 
vu st. N ii on nõutud paljudes põhikir
jades, et puudujääk tuleb k a tta v a sta 
v a lt m asin ate k a su tam ise ajale. Sääl,
kus puudujääkide katm in e v a sta v a lt
m asin ate k a su ta m ise ajale m itm esu gu s
A a sta pääkoosolek.
tel põhjustel võim atu, tuleks, põhikirja
On aruanne ja eelarve vaadatud läbi
m uuta — ta rvitu sele v õ tta uus põhikiri.
revisjonikom isjoni poolt, siis kutsub ju
U u si põhikirju on saad a E e sti Ü h isteg e
h a tu s kokku a a sta pääkoosoleku, m is
lise st L iidust. P õhikirjade m uutm ise
peab sündim a ü h istegev u se seaduse § 29
kord on toodud ü k sik a sja liselt E. ü . L ii
põhjal m itte hiljem kui neli kuud pärast
du poolt väljaan tu d „Ü h istegevu s sear
ä ria a sta lõppu. P eeta g u silm as, e t pee
du ses“.
ta k s ära väh em alt a a sta pääkoosolek ja
2. K a s
varandust
am orti
otsused protokolleeritaks, ning protokoll
s e e r i t a k s e n õ u e t a v a l t . P a lju 
k irju tatak s alla k õ ig iti põhikirja nõuete
des ü h in gu tes ei a r v esta ta üld se v aran 
kohaselt. P ä ä le muu olgu tähendatud
duse van an em ist ja kui seda teh ak segi,
pääkoosoleku protokollis osa v õ tja te liik 
siis ü sn a juhuslikult. Selle ta g a jä rjek s
m ete arv (kus liikm eid vähe, sääl k a nir
on saged ased sekeldused ja m asin ate
m ed) ja k a s pääkoosolek on põhikirja
üm berhindam ised osade ta g a sim a k sm i
järele otsusevõim uline. P ä ä le pääkoossel la h k u vatele liik m etele. Ju h atu sel tu 
olek u t toim igu uus ja vana juhatus a sja 
lek s m äärata kindlaks ig a a sja om anda
ajam ise üleandm ist, uus ju h atu s ja re
m isel selle igaraastan e am ortisatsioon i
visjonikom isjon am etite jaotu st, m is
p ro tsen t ja esita d a se e p ääkoosolekule
kõik m uidugi tuleb protokolleerida.
k innitam iseks.
3. K a s
on
ühingul
säetud
M ida veel p eetagu silm as aasta^
sisse otstarbekohane
arve
vahetusel.
p i d a m i n e . Ig a s ü h in gu s tu lek s asuda
1.
K a s ü h i n g u p õ h i k i r i v a s  p ääraam atu (k assam em oriali) pidam i
tab
ühistegevuse
seaduse
sele ja m u retsed a ka tarvilised abiraam atud, n ag u m asin ate k asu tam ise päe^
n õ u e t e l e . N ä itek s on m ärgitu d pal
judes põhikirjades osam aks m arkades.
varaam at, osam ak su d e reskontro, v õ lg 
"Ühistegevuse seaduse järele tuleb arvata
nikkude ja v õ lau sald ajate raam at, in 
ven tari ra a m a t ja rehepeksu tšek iraap u h ta st k a su st ta g avara k a p italik s vä h e
m alt 20% ja Osakasuks võib m äärata
m at. A biraam atu te p idam iseks võib m u
m itte üle 8%. P aljud e ü h in gu te põhikir
retsed a k a trü k itu d leh ti ja õmrnelda
n eed ise ü h isesse kausta.
jad es on need protsendi m äärad seadu
sele m itte vastavad . K ui põhikiri ei v a s
M asin a tarv ita ja te ü h in gu te teg ev u s
ta seaduse nõuetele, tuleb v õ tta p ä ä 
on v äik en e ja asjaajam ine lihtne, nii et
koosoleku päevakorda põhikirja m uut
korraloom ine sä ä l hää ta h tm ise juures
m ine ja registreerida p ääle p ääkoosole
ei võik s olla raske. Soovida tu lek s ainult,
ku o tsu st ka põhikirja m uutus.
e t liikm ed võtak sid osa elavam alt ühin
g u teg ev u sest, se s t v a sta se l korral on
Kui asjaajam ises p eeta k se silm as sea
duse nõudeid, k uigi põhikiri ei v a sta kõi
neil nuriseda ain u lt enda üle, kui ühingu
g ile seaduse nõuetele, ei ole asi veel nii
asjad tagurpidi lähevad.
5. K as viim ase välisrevisjoni protolioll on kantud e tte pääkoosolekule ja
kõrvaldatud selles näidatud puudused.
6. K as äriseisu kollektiiv-sum m ade
k oh ta on selgus.
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fto o io z > " V e iiiil< E a io z > id
Rootorid tutiejõuiiiiaisiiiateiia.
J. PiU ikse

K a Eestis on säätud üles möö
dunud aastal mitmed rootor-ventilaatorid küll kinode kui ka teiste
asutiste korstnate otsa, kus õhu
vahetust tarvis. Välismail on roo
tor,-ventilaatorid tarvitusel ise
äranis s u u r e m a t e s v i l j a l a d u d e s . Teatavasti kipub mi
nema vili aitades seistes niiskeks
ja hakkab kopitama, m illepärast
tuleb teda alati segada. Seda võib
ä ra hoida, kui viljalao põrandale
asetatakse
laudrennid,
millel
praod või augud sees. Rennid
ühendatakse ühe päärenni kaudu
rootor-ventilaatori tõm bekorstnaga. Selleläbi ventilaator imeb ala-

(Järg )

ja puudutab ainult viljakihi päähspinda.
Ka majandusm inisteerium peaks
laskm a valm istada oma rukkiaitadele sellised õhuvahetusabinõud,
millega jääks ära rukki kopita
ma minek.
N agu eelpool tähendatud (v.
,,Tehnika Põllum ajanduses“ nr. 3
1933. a.), on siin rootor j õ u m a s i n a k s , kuna ventilaator osutub
j õ u t a r v i t a j a k s . Samal põ
him õttel võib siis ka rootorit ta r 
vitada j õ u m a s i n a k s muude
m asinate või jõudu nõudvate ob
jektide käimapanemiseks. Kuna
ventilaator ei ta rv ita kuigi su u rt

Joon. 8.
V en tilatsioonisääd e viljalaos.

ta sa värsket õhku läbi viljakihi
ülevalt allapoole ja viljaterade üm
ber on alati liikvel värske õhk.
U ste lahtihoidmisel värske õhu
laskm ine läbi viljahoiuruumi palju
ei aita, sest õhk tungib ülespoole

jõudu enese käimapanekuks, ei
tarvitse nende jaoks tarv itatav ad
rootorid kuigi suured olla. Iseasi
on, kui rootorit tahetakse ta rv i
tada veepumpamiseks, hekslimasina, tu rb ap u ru staja või koguni
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väikese veski, sepa või tisleri trei
pingi jne. käimapanemiseks, siis
peab rootor muidugi tehtam a pal
ju suurem.
K atsetel saadud andmed näita
vad, et rootori töövõime on võrdne
t u u l e r o o s i (tuuleturbiini)
töövõimega, kuid rootori ehitus on
sellevastu palju lihtsam ja oda-

a, a — tiib a d e k õ v erd u se
s k e e m ; b — 20% vahe t i i 
b ad e p i n n a s t ; d — 10% tiiv a
ots üle k e sk p u n k ti.

vam, sam uti ülespaigutus hõlpsam.
Rootori väljaarendaja. Soome
insener S a v o n i u s, tegi palju
katseid, kuni leiutas kohase rootoritüübi, mille tuulejõu parem,
ärakasutus oleneb tiibade kõver
dusest, arvust ja kohaleasetusest.
Kõige praktilisem aks osutus kahetiivaUne rootor, mis asetatud ko
hale, nagu näitab joon. 9, vastava
tiibade kõrverdusega, mis näha
samas.
Rootori valmistamiseks võib
tarv itad a harilikku tsingitud või
ka tsingitam ata raudplekki, kuid
viimase tarvitam isel peab tinamenning värviga üle värvima.
Pleki tahvlite norm aalsuurus on
1X 2 ruutarsinat. Rootori jaoks
peaks olema plekk vähem alt 7— 8
kg tahvlite raskuses. Harilikus
talum ajapidam ises tarvis oleva
rootori jaoks aitab, kui ühe tiiva
suurus on üks tahvel. Suurema
jõu saamiseks võib panna kokku
kaks rootorit teineteise otsa 9Qo
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nurga all (v. joon. 10). Rootori
otsad võib teha 1 “ laudadest val
m istatud ratastest, kus lauad tu 
levad ühendada salapulkadega ja
v itsrau ast puukruvidega päälekruvitud põõnaga. K ahejärgulise roo
tori jaoks tuleb teha kolm ra ta st
või otsa, nii et keskmine rata s on
ülemise rootori alumine, ja alu-

Jo o n . 10.
a, a — ü le m ise ro o to ri t i i 
v ad ; b, b — tä p itu d , a lu 
m ise ro o to ri tiiv a d 900.

mise rootori ülemine ots. R atas
tesse tulevad teha keskpunkti au
gud ja võlli jämeduse järele raudflantsid külge kinnitada, millega
ra tta d kiiluga võlli otsa kinnita
takse.
Tiibade kinnitamiseks rata ste
külge tulevad asetada II/ 2 ” lauast
saetud kõverad, tiiva kõverduse
kujulised pöiad, mida võib panna
kinni puukruvidega. Plekid naelu
tatak se pöidade külge kas naelte
ga või puukruvidega, kuna naelavõi kruvipääde alla, s. o. tiivaplekile tuleb asetada v itsrau ast rihm,
mis peab olema nii pikk, et ulatub
keerata üle tiivapleki servade üm
ber pöia, et tuul tiivaplekki lahti
ei rebiks.
Tiibade servadesse, mis muidu
tuule käes mõlki lähevad ja koli
sema hakkavad ning lahti rebitud
võivad saada, tuleb valtsida enne
nende päälelöömist
— 3/g.tolliline ümm argune raud või paks vits
raudneedidega külge panna. Veel
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võib naelutada puulatt servadele,
nii et lati otsad ulatuksid ka otsara tta küljes olevatele pöidadele.
Veel parem on teha o tsarattad
paksem ast plekist ja tiibade jaoks

Jo o n . 11.
T uulerootor m o n teeritn lt raudtorn i otsa kaevu kohal.

külge needida või kruvida vinkelrau ast kõverdatud pöiad, mille
külge omakorda needitakse tii
vad, jällegi paks vitsplekk väljas
pool. Nagu eelpool tähendatud, ai
tab kui tiivad on ühe normaal
plekktahvli suurused. Suurema jõu
saam iseks peaks muidugi tiivad
suurem ad tehtam a. H arilikult an
nab 1 m 2 tiivapinda p araja tugeva
tuulega % hobusejõudu. Nii võib
ligikaudu arvestada, kuisuure jõu
list rootorit tarvis, kuid siiski ei
ole soovitav teha su u rt rootorit.
Tiibade kuju või kõrguse-laiuse
vahekord
on
norm aalrootoril
1:1,25, s. o. tiibade pikkus või kõr
gus on ühe veerandi võrra kõrgem
või pikem kui laius. Kui eespool
rääkisim e plekktahvlist, mille suu
rus on 1 :2 , siis ei olnud see normaaltiiva, vaid juhuslik tüüp. Normaaltiiva saamiseks tuleks valtsi-

da külge plekktahvlile veel pool,,
pikuti pooleks lõigatud tahvlit.
Rootor tuleb sääda võimalikult
kõrgele, kus on alaline õhuliikumi
ne. E riti tarviline on see m adala
m ates m aakohtades või kus üm
berringi metsad. Selleks tuleb te 
ha vastav torn. Kõige kohasem on
kasutada siiski hooneid. Hoone
katusele sarikate külge püsti tule
vad panna kaks 5— 6 -tollist palki.
Palgid ühendatakse ülevalt o tstest
põikpuuga, mis kinnitatakse raudpoltidega. Teine põikpuu pannak
se allapoole, nii kaugele ülemisest,
et vahele m ahub rootor. Põikpuu
de külge kinnitatakse laagrid, mil
le sees tiirleb rootori võll. E t püstpalgid ei hakkaks tuules kõikuma,,
tulevad nad pingutada
üm
m arguste traatju h tm eteg a kol
m est küljest katuse külge (vaata
joon. 1 2 ).
Rootori võll juhitakse vastavas
pikkuses ülevalt alla ja on ühenda
tud muidugi sellejärele, kui pikk
see peab olema, ühest, kahest või
rohkem ast osast võlli jatkudega
või muhvidega. Laagreid tuleb
sarnasel juhtum ü veel juure pan
na, muidu hakkab võll vibama.
Üks p aar laagreid peab olema tin 
gim ata võlli kandjaks, olgu see
siis all, võlli otsa all või kuski võlli
keskel. Laagriteks võib tarv itad a
igasugususeid laagreid. Kõige liht
sam on valada puuümbrikusse valgemetall- (babbit) laagrid, ja sns
tavotiga m äärida, tarvitades sel
leks ,,S t a u f e r “ määrdetoose.
Kandelaagriks on kõige parem
kuullaager või veski pilli kujuline
tappalusega.
Jõu edasiandmine, kui see sün
nib ainult veepumpamiseks, võib
sündida otsekohe võlli alumises
otsas oleva vända või ra tta abil.
Tahetakse aga jõudu edasi anda
mõnele töömasinale, siis tulevad
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asetada rootori püstvõlli ja teise
900 nurga alla asetatud võlli otsa
koonus ham m asrattad, mille tiiru
de vahekord on sarnane, millist
kiirust töövõllilt tahetakse. E t roo
to r tiirleb kiirelt, siis tuleb panna
harilikult rootori võlli otsa vähem
ja töövõlli otsa suurem hammasratas.
Rootorit pidurdada või seisma
panna saab alt võlliotsas olevalt

ta ja seotakse nööri ots kuhugi
kinni, et pidur lahti ei läheks. Lin
di lahtine, kangi küljes olev ots,
peab olema päri jooksu (v. tuule
veskite pidurid).
Ka tarvitatakse rootorite käigu
ühtlustam iseks ehk reguleerimi
seks sellekohaseid regulaatoreid,
kuid talum ajapidam istes pole neid
pea kunagi tarvis.
Tormide ja äkiUste hootuulte

rattalt, mis võib olla kas juba mõ
nelt olemasolevalt, millelt päälmine pind sile (rihm aratas), või ko
guni selleks võlli otsa teha puust
ratas, mille ümber pannakse tuge
vast vitsrauast lint, mille üks ots
on tulba või seina küljes ja teine
ühenduses puust käsikangiga, mil
le üks ots ulatab piduri rattale
ning teine, väljaspoolne pikem ots,
on ühendatud nööriga, millest tõm 
m atakse pidur pinguli ümber rat-

puhul on parem rootorit tü h jalt
käia lasta, muidu võib torm rooto
rit vigastada. Ka võib teha rooto
rile tuulepoole külge erilise tormikaitse, mis pöörab alati tuulega
autom aatselt tuulepoole ette.
Rootori konstruktsioon on ins.
Savoniuse poolt patenteeritud kõi
gis kultuurriikides. Eestis on pa
tendi kasutam ise õigus masina- ja
kaalutehasel „Vega“.
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T H o L s iM M O L io iw iia ia ilc

u h t n g u l ^

a s ju a ja m is ^ s l ja c fF v e p id a m is e s f
PUUDUSI JA JUHATUSI
(Järg „Tehn. põllum .“ nr. 19 k irju tu sele)

A. Bapp

Kass aipidaimis es t.
Sagedased väärnähted kassapidamises ja kassa puudujäägid sun
nivad ühingute juhtivaid tegelasi
ja esimeses jä rjek o rras ju st kas
sapidajaid endid panema enam
rõhku korrahkule kassapidamisele.
Siin juures mõningaid näpunäi
teid, mida tuleks pidada silmas
kassapidamises.
1) Kassa tokiimendid.

Kõik kassa sissetulekud tulevad
kanda läbi alati kassa sissetuleku
te kviitungite raam atu st ja iga
kassa väljam ineku kohta olgu vas
tav tokum ent rahasaaja allkirjaga
ja m ärkusega rah a vastuvõtm i
sest. K assa tokum entidest on lähe
m alt kirjutatud ,,Tehnika põlluma
janduses“ nr. 16 ja nr. 17/18. K äes
olevas juhin tähelepanu ainult sel
lele, et eriti peetaks silmas tokumentide selgust. Hoitagu, et kassa
väljaminekuid m itte läbi ei kan
taks kassa sissetulekute kviitun
gite raam atust, mida mõnelpool
snski on tehtud, päälegi niivõrd se
gaselt, et kviitungite kontsade
teksti järele võim atu on teha va
het, milline m ärgib sissetulekut,
milline väljaminekut. K assa välja
mineku kohta annab tokumendi
ikkagi rahasaaja, olgu siis, et pa
ber on ühingu poolt, kassa sisse
tulekute kvntungite raam atuteks
on soovitav tarvitad a ainult revisjoniliitude poolt k irjastatu d vor
me, mis otstarbekohasem ad ja
odavamad kui teised.

2) Kassapidaja isik.

On endast mõistetav, et iga
ühing püüab valida oma juhatusse
isikuid, keda ta usaldab, ning ühin
gu juhatus kassapidajaks, keda
peetakse küllalt ausaks sellele
ametile. V äärarusaam iseks tuleb
lugeda aga, kui arvatakse, et su
gugi ei ole tähtis, kas kassapida
ja k irjutada ja rehkendada oskab
või mitte. Sellise arusaam ise ta g a 
järjek s on, et sageli tuleb ette ju h 
tumeid, kus kassapidaja ei tea an 
da vähem atki lähem at seletust
kassa seisu ja kassa tokumentide
kohta, vaid juhatab selgituse saa
miseks arvepidaja poole. K assa
pidaja ei saa enda eest v astutajaks
m äärata kedagi teist ja peab ise
suutm a alati kassa seisu ja toku
mentide kohta seletust anda. See
p ärast tuleb valida kassapidajaks
isik, kes kassapidam isega h akka
ma saab, sest kassapidamine ei
seisa ainult rah a vastuvõtmises ja
väljaandmises, vaid kõikide kassa
sissetulekute ja väljam inekute
kohta peab kassapidaja esitama
ka vastavad tokumendid — tõen
dused ja nende põhjal peetud kas
sa käsiraam atu. Ilma tokumentideta kassapidam ist olla ei saa, sest
ei oleks alust, mis näitaks, palju
kassas ra h a olema peab ja palju
kellelegi m aksta või kelleltki
saada.
3) Peab olema selge, kes tõeliselt on
kassapidaja ja kassa eest vastutav.

Sageli juhtub, et kassa arveid
ühingus õiendavad korraga mitu
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isikut, seejuures ei anta üle raha
ja tokum ente kassapidajale, vaid
viiakse tokumendid kohe arvepi
dajale ja lastakse arvepidajat kir
jutada kassa sissetuleku kviitun
gid nende poolt vastuvõetud sum
madele. On seejuures kassapidaja
ise ka lasknud kirjutada arvepida
jal enda -poolt vastuvõetud sum
madele kassa sissetuleku kviitun
gid, ilma et oleks kviitungite kont
sadele alla kirjutanud või kassakäsiraam atutki pidanud, võib tek
kida olukord, kus kassa arve näi
tab tokumentide järele kenakest
summat, kuid tokumentide järele
pole vähem atki alust öelda, kelle
käes on raha. Kassa pidamise kord
peab olema sarnane, et igal ajal
oleks võimalik kindlaks teha, palju
peab olema kassas raha kassapi
daja käes ja palju veel kassasse
üle andm ata summasid mõne teise
isiku käes, kellele on antud volitus
ühingu sissetulekute vastuvõtm i
seks. K assapidajaks valitakse ik
kagi ainult üks isik, kelle hoole all
on kassa sissetulekute kviitungite
raam at ja kassa ning kelle käest
peavad käima läbi kõik kassa ope
ratsioonid, ja ainult kassapidaja
poolt antud tokumentide järele
võib teha arvepidaja kassa arvesse
sissekandeid. Annab kassapidaja
kassa sissetulekute kviitungite
raam atu raha vastuvõtm iseks mõ
ne teise isiku kätte, siis peab kas
sapidaja hoolitsema ka selle eest,
et ta saaks k ätte ühes kviitungite
raam atuga ka kviitungite kontsu
del näidatud summad ning pääle
raha kättesaam ist ka ise kviitungi
kontsale alla kirjutaks. Kui kassa
pidaja laseb kirjutada tema enda
poolt vastuvõetud summade kohta
kviitungeid teistel isikutel, sus
peab kassapidaja tingim ata ka
veel ise pääle raham aksja kviitun
gi kontsale aHa kirjutam a. Üldse
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on soovitav, et igal juhtum il kassa
sissetulekute kviitungite raam atu
kontsadele ka kassapidaja alla kir
jutaks. On antud pääle kassapida
ja ka veel mõne teise isiku kätte
erikviitungite raam at rah a vastu
võtmiseks, siis kassapidaja peab
kirjutam a sam uti rah a ülevõtmisel
saadud summa kohta kviitungi en
da käes olevast kviitungite raam a
tust, kusjuures tuleb m ärkida kvii
tungi kontsale ka nende kviitun
gite numbrid (soovitav ka nimed
ja sum m ad), mis moodustavad üle
antud summa.
4) Kassapidaja kassakäsiraam at.

K assakäsiraam atu pidamine on
täh tis m itte ainult põhjusel, et se
da nõuab sunduslikkude välisrevisjonide teostam ise korra kohta
antud m äärus, vaid veel tähtsam
kassapidaja enese huvides. On
olemas kõikide kassaoperatsioonide kohta korralikud tokumendid,
kassapidaja m ärkust ja allkirja
kandvad sissetulekute kviitungite
kontsad ning väljam inekute tokumentidel kassapidaja päälkiri väl
jamaksmise kohta, siis on selge,
kes on kassa eest vastutav.
Tokumente kokku võttes on või
malik saada kätte kassa seisu..
K assakäsiraam atu pidamine või
maldab aga igal ajal hõlpsasti
k ätte kassa seisu. Samuti ei ole
kassapidajal vaja teha kassa väl
jam inekute tokumentidele m ärkusi
väljamaksm ise kohta ega kassa
sissetulekute kviitungite kontsade
le alla kirjutada (kviitungite kont
sadele alla kirjutam ine, mis nõuab
vähe vaeva, on soovitav kassapida
jal ta enda huvides selguse m õttes
igal juhtum il). Pääle selle kassa
käsiraam atu pidamine hoiab ära
kahjud, mis kassapidajal võiksid
tekkida tokumentide kaotsimine
kul, kuna raam atusse tehtud sis
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sekande järele on võimalik uue tokumendi muretsemine, Kassakäsiraam atu t tuleb pidada loomulikult
kassapidajal endal ja täpselt tokumentide järele, K assakäsiraam atuks on. soovitav tarv itad a kontojoontega harilikus suuruses 50-lehelist raam atu t või ka kladet,
kuid m itte köitm atuid kaustikuid.
Leheküljele pahem at k ä tt tulevad
kanda sissetulekud ja parem at
k ä tt väljaminekud. Kokkuvõtteid
tuleb teha vähem alt iga lehekülje
lõpul ja kantakse need üle järgm i
sele leheküljele. Vähema läbikäigu
juures on küllalt, kui kassa seis
välja tuuakse ainult üks kord aas
tas ja nimelt aasta lõpuks, kuna
kuu kokkuvõtete ja kassa seisu
väljatoomine teeks raam atu liiga
kirjuks ja sellest arusaam ise kas
sapidajale endalegi raskeks.
Iga aasta vahetusel enne raam a
tute lõpetamist, tuleb tingim ata
võrrelda kassakäsiraam atut arve
pidaja poolt peetava raam atuga,
mis selgitab aasta kestel juhtunud
eksitusi. Enne kui raam atute sis
sekanded ei ühtu, ei või neid ka
lõpetada ega aastaaru an n et koos
tada, Pääle raam atu te võrdlemist
ja eksituste parandam ist — ra a 
m atute ühteviim ist — tuleb kohe
lugeda üle Icassa. Enne raam atu te
lõpetam ist tulevad vaadata läbi ka
kõik võlgnikkude arved, et õigel
ajal selgitada, kas kassapidaja kas
või unustusest ei ole jätnud k irju 
tam ata mõne vastuvõetud summa
kohta kviitungi. Tekib mõne arve
juures juhatusel kahtlus, tuleks
järele küsida ka võlgnikult endalt.
5) Kassapidajatel vahetus ja kassa
üleandmine.

K assapidajate vahetusel m itte
korralik kassa üleandmine on ol
nud nii mõnegi kassa puudujäägi
põhjuseks, sellepärast tuleb kassa

üleandmine alati täpselt protokolhda, mida aga kahjuks sageli ei
tehta.
Kassa üleandmisel tuleb alati:
1 )
kõik kassa tokumendid enne
kassa üleandmist raam atu test läbi
kanda,
b) kassakäsiraam atut võrrelda
arvepidaja poolt peetava raam a
tuga ja silmas pidada, et need ühtuksid,
3)
protokollida kassa üleand
mise protokollis:
a) viimase sissekande jä rjek o r
ra number ja kassa seis (saldo)
arvepidaja poolt peetava raam atu
järele, b) üleantud summa.
Kuna ka kassakäsiraam at ühes
kassaga antakse üle uuele kassa
pidajale, siis tulevad teha ka sel
les enne üleandmist sissetulekute
ja väljam inekute
kokkuvõtted
kuni üleandmiseni.
Üldse tuleb võtta kassa üleand
mise protokolhmisel aluseks kõige
korralikum alt peetud raam at, on
see siis kas kassam em oriaal või
lihtkassaraam at (kui kassamemoriaali ei peeta). Kui kassamemoriaali ei peeta ja kassapidaja ise
saab hakkam a rahuldavalt lihtkassaram atu pidamisega (ei to 
hiks sarn ast kassapidajat valida,
kes sellega m itte hakkam a ei saa),
siis ei ole enam m õtet kellegi teise
poolt veel teise kassaraam atu pi
damisel. Samuti ei ole m õtet pi
dada pääle kassamem oriaali arve
pidajal kassaraam atut, kuna see
oleks ühe ja sama isiku poolt as
ja tu kahekordse töö tegemine.
Kui endine kassapidaja ei ilmu
kassa üleandmisele, tuleb proto
kollida kassa saldo uue kassa
pidaja ametisse astum ise ajaks. Ei
suudeta kiirelt lahendada vahe
korda endise kassapidajaga, tuleb
ka üle andm ata jäänud summa
kassa väljam inekuks arv ata ja
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kanda üleminevatesse summades
se (kui kassamemoriaali peetak
se). Kui ei peeta muid raam atuid
pääle kassapidaja poolt peetava
lihtkassaraam atu ja kui ka seda
ta lt peatselt k ätte ei saada, tuleb
muidugi osta uus kassaraam at ja
uuel kassapidajal oma tegevust
sellega alustada.
Suurem ate
korratuste puhul
kassapidam ises on soovitav sel
korral, kui juhatus ise hakkam a ei
saa, kutsuda kohale välisrevident.
Eeltoodust näeme, et m asina
ta rv itajate ühingute kassapida
mises ei ole midagi keerulist ja
ülesaam atut kellelegi, kes oskab
kirjutada ja rehkendada, vaja ai
nult hääd ta h et eelpooltoodud
korra nõuetest kinnipidamiseks.
Veel kord kokuvõetult need seisa
vad järgm ises:
1 ) Ühingu juhatuste
vahetusel
tuleb alati valida ka kassapidaja,
kelle käest käivad läbi kõik kassaoperatsioonid enne raam atutest
läbikandm ist ja kes peab kassa
läbikäigu kohta ka kassakäsiraam atut.
2 ) A rvepidaja võib
teha kassa
arvesse sissekandeid ainult nende
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tokumentide järele, mille järele ol
nud kassaoperatsioonid on juba
kassapidaja käest läbi käinud.
2)
Iga kassaoperatsiooni kohta
pealD olema tokument, mis kokku
võetult seisab selles, et kõik kassa
sissetulekud tulevad kanda läbi
kassa sissetulekute kviitungite
raam atu st ja kassapidajal tuleb
kirjutada alla vähem alt nende
kviitungite' kontsadele, mis ta ise
ei ole kirjutanud; iga kassa välja
mineku kohta peab olema rah a
saajalt vastav tokum ent rah asaaja
allkirja ja m ärkusega rah a vastu
võtmise üle.
4) K assakäsiraam atut
tuleb
võrrelda iga aasta vahetusel ja
enne kassa üleandmist arvepidaja
poolt peetava raam atu g a ja need
ühte viia, kui leiduvad vahed.
5) K assa üleandmisel kantagu
raam atu test läbi kõik kassa tokumendid, siis protokollitagu kassa
saldo tarvitusel oleva põhiraam atu
järele ja üleantud summa.
Järgneb: milliseid raam atuid ja
kuidas pidada; täh tsam atest sage
damini ettetulnud vigadest arve
pidamises ning kuis neid selgitada
ja parandada.

Slehfvikacnefule l e e e i m i n e
Dipl. ins. Hans Treu

Metallide keetmine elektrikaar- valmistamisel ja vanade paranda
tule abil on viimase kahe aasta misel,
kümne kestvusel arenenud jõud
2 ) lihtne käsitamine ja
saks tööstusharuks metallitööde
3) odav töö.
alal. Põhjused suureks eduks sel
E riti täh tsak s osutub viimane
lel keetmisviisil peituvad tema pa omadus — odavus, kuna rah a pai
remustes, suhteliselt teiste keet- gutam ise võimalused masinatehnimisviisidega:
liste asjadele on põllumehel väga
1 )
laiaulatuslik kasutam ise või piiratud. Teiste omaduste ligemaks
malus mitmesuguste uute esemete selgituseks olgu öeldud nn palju.
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et kaartulekeetm ise abil võivad
saada parandatud kohal rasked
esemed, nagu lokomobiili katlad
jm. sarnased asjad. Osad, mis
nõuavad pääle keetmise töökojatehnilist üm bertöötam ist — trei
mist, freesim ist jne., tulevad mui
dugi lähemasse; töökotta toim eta
da. Ü ht peab aga kahjuks tähen
dama, et meil E estis puuduvad
täiesti
paljudes
m aanurkades
kaartulekeetm issääded, kuna tööd
nendele leiduks küllaldaselt!
E t „Tehn. Põllum.“ on leidnud
vajalisena valgustada lähem alt
oma veergudel lugejaskonnale me
tallide keetmise küsimust, kui ü h t
väga olulist asjaolu põllumajandushkkude m asinate parandam isel
ja valmistamisel, piirdun käeole
vas mõningate üldiste, põhim õtte
liste kaartulekeetm isse puutuvate
küsimuste juures.
Kaartulekeetm isel on üheks pääteguriks elektrivool, mille abil te 
kitam e kaartule. Selleks asetame
kaks
voolu
ju h tiv at
pulgataolist keha vooluringi. L ülita
des voolu sisse eemaldame need
kehakesed mõne millimeetri võrra
teineteisest, kusjuures näeme, et
kehakeste otste vahel tekib hele
valgusi — kaartuh. Pääle valgustusefekti omab kaartuli soojenda
va mõju. V algustusefektist välju
des leiab kasutam ist kahe söeelektroodi vahel tekitatud k aar
tuli kaartulelam pides tänavate ja
kinniste ruumide valgustamiseks,
kuna kaartule soojusefekti kasu ta
takse metallide keetmiseks. Kaartuld te k itatak se:
1) Süsielektroodi ja metalleseme
(keetmiseseme) vahel — Benardosi keetmisviis.
2) Kahe süsielektroodi vahel ja
paisatud nende vahele asetatud
elektromagneedi kaudu keetmisesemele — Zereneri keetmisviis.

3) Metallelektroodi (keetmismaterjali) ja keetmiseseme vahel —
Slavjanovi keetmisviis.
1 .
ja 2 . keetmisviisil peame ju h 
tim a keetmismetalli saamiseks
kaartulde lisaelektroodi, mis ü h t
laselt keeduesemega üles sulab.
Slavjanovi töötamisviisil annab se
da elektrood ise. Nendest kolmest
kaartulekeetm isviisist on viimati
nim etatu kõige lihtsam käsitada.
Siin juhib keetja ühe käega kaartuld, kuna vabas käes hoiab silma
de kaitseks ja tule jälgimiseks kil
pi sinna asetatud kaitseklaasidega.
K aitseklaasideks tuleb tarv itad a
sinist ja punast värvilist klaasi,
kaitstes neid tulepoolt hariliku
klaasiga keetmisel tekkivate metallpritsm ete eest. H ariliku klaasi
tarvitam ine on soovitav, kuna ta
on palju odavam värvilistest.

E pin^e.

J

UÕO L

d Kaiartüle ^uttlmi(>punl<t
Jo o n . 13.

Kaks esim est keetmisviisi, kus
tarvitam isel süsielektroodid sarn a
nevad teatavas m õttes gaassulatus-keetmisele. Viimase juures osu
tub kaartuli sam uti nagu gaasi
tuli, ainult soojendusvahendiks,
kuna keetmismetalli saame lisaelektroodist. Keetmine otsekohe
metallelektroodiga
(Slavjanovi
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keetmisviis) ei ole iseenesest
muud, kui elektrisulatusprotsess.
Mõnelt poolt arvatakse, et ju h ti
des keetmisvoolu läbi elektroodi
annab see liiga põlenud oksüdee
runud keetmism aterjali. Selle ä ra 
hoidmiseks on kujundatud kaetud
elektroodid. Nende kate hoiab ära
elektroodi ülemisel osal kui ka keetekohal oksüüdi korra tekkimise.
K attest tekib keetmisel keetmiskohal gaasipilv ja keetmiskoht
kattub šlakikorraga. Seega keet-

iViki/äljo» k€ctr>iLbdLuno(.mo i/oolu-pinge

koirotkircristiköi
Jo o n . 14.

miskohal hoitakse ära õhu hapni
ku ja läm m astiku kahjulikku mõ
jutam ist keetmisomadustele. Söeelektroodi tarvitam isel võib arv a
ta, et keedukoht rikastub liiga sü
sinikust, m uutes näit. raua hap
raks ja kõvaks. Tegeliselt on saa
vutatud kõige kolme keetmisviisi
otstarbekohasel käsitamisel häid
tagajärgi.
Meil Eestis on tarvitam isel kol
mas keetmisviis, s. o. otsekohene
elektrikaartule
sulatuskeetmine,
ilma lisaelektroodi tarvitam iseta.
A lljärgnevas vaatleme ainult seda
keetmisviisi.
Keetmisel peavad nii elektroodi
ots kui ka keetmisese elektroodi
otsa juures „ühtlaselt“ sulama,
s. o. elektroodi otsa juures peab
tekkim a algm aterjalis sulatatud
olekus pesa, kuhu langeb tilgaviisi
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elektroodi metall ja ühineb algmetalliga. Sissepõletamise sügavus on
norm aalselt 1,5—2,5 mm. Täiesti
lubam atu on tarvitada keetmiseks
niisugust elektrooti, mis sulab tu n 
duvalt kergem alt kui algmetall.
Sarnasel korral katab keetmismetall algm aterjali, ilma et sellega
oleks ühinenud, ja keetmiskohal ei
ole mingit vastupidamist, — ta tu 
leb keetm isest lahti. K aartule tem 
peratuur on umbes 35000.
Keeta võib nii alalise kui ka va
helduva vooluga. Paljudes riikides,
kus kaartulekeetm ine rohkem on
levinenud kui meil ja keetmistööstuses igasugused m äärused m aks
ma pandud, ei te h ta takistusi kum
magi vooluliigi tarvitam iseks. E t
keetmisel tekib iga tilga ülemine
kul elektroodilt keetmisesemele
vooluringis otssidestus, seega —
pinge langus ja tugev vool, ei ole
keetm isteks võimalik kasutada ei
voolu otsekohe vooluvõrgust ega
ka harilikkudest elektrim asinatest,
vaid selleks eriti valm istatud keetmisdünamodest või tran sfo rm aa
toritest.
K aartulekeetm ism asinate voolu
pinge karakteristika peab sarn a
nema enam-vähem Volta-kaare
omale. Võrdluseks on joon. 13 ja 14
kantud üles pinge vertikaaltelje ja
vool horisontaaltelje suunas Voltakaare ja põikvälja keetmisgeneraato ri kohta. E t hariliku gene
raato ri juures võib tõusta keetmi
sel voolulöök kuni 800 amprini,
saaks keede tugevasti ülekuumu
tatu d ja m uutuks hapraks. E lekt
roodi ,,põlemine“ ei sünni siinjuu
res küllalt rahuliselt, tekib palju
pritsm eid jne.
K eetm ism aterjali — elektroode
— on müügil umbes 450 mm pik
kuste m etallpulgakestena, jäm edu
sega 1,5— 10 mm. Elektroodid ja 
gunevad kaetuteks ja katm atu-
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teks, pääle selle muidugi veel vas
tavate materjaliliikide järele. Kae
tud elektroodid koosnevad metalltraad ist, kaetud erilise massiga,
m is elektroodi põlemisel ära sulab,
k attes keetm iskoha õhukese šlakikihiga ja tekitades selle üm ber
gaasipüvekese. Gaasipilvekese kui
ka šlakikihi tä h tsu s seisab keete
õhuhapniku m õjutusel oksüdeeru
m isest ärahoidmises, sam uti kaits
mises õhus leiduva läm m astiku
kahjulikkude m õjutuste eest me
tallidele. Ü htlasi annab kate elektroodile rahulisem a põlemise, vä
hendab kaartule tem peratuuri ja
parandab kattes leiduvate lisan
dite mõjul keete omadusi. K aetud
elektroode võib tarv itad a nii alali
se kui ka vahelduva vooluga keetmistel. Kokkuvõttena peab ütlema,
€t kaetud elektroodid annavad pa
rem a keete kui katm atud, sellepä
ra s t tuleb eelistada neid tä h ts a 
m ate tööde juures igal juhtum il

f^laUsevoolü keetmisscaol-e. luKkuskavot
D — dünamo
E
elektroot
H

elektroodLhoiolja

K

Keetmisese

Ö

ü m berlõlija
Joon. 15.

katm atutele, vaatam ata sellele, et
nad on viim astest tunduvam alt
kallimad.
K atm atud elektroodid — metall-

tr a a t — leiavad keetmisel poole
hoidu oma odavuse ja kiirema töö
tam ise võimaluse tõttu, sest siin
jääb ära aegaviitev toiming —
šlaki kõrvaldamine keeteõmblustelt. K atm atute elektroodide keede
on auklik, seega vähem a tiheduse
ga kui kaetute oma. Väga soovita
vaks abinõuks keetetihedust tõsta
osutub keete soojalt tagumine.
K atm ata elektroode saab ta rv ita 
da ainult alalisvoolu keetmistel. E t
nende keete omadused: murdpinge, venivus, taotlevus, paendenurk, lööktugevus ja kestvusvastupanu — kaunis tunduvalt alla
jäävad kaetud elektroodide oma
dest, jäävad nende tarvitam ispiirkonnaks ainult vähema täh tsu se
ga keetmistööd.
Olulise tähtsuse , elektroodide
tarvitam ises omab voolutugevus
vastava jäm edusega elektroodi
suhtes. Üldiselt tõuseb keetmisvoolu tugevus otsekoheselt elekt
roodi läbimõõduga. N äiteks nõua
vad 3—5 mm läbimõõduga kaetud
elektroodid 70—200 amp. keetmisvoolu.
Keetmistööj tegija — keetja —
peab hästi omane ja vilunud ole
ma keetmistöödega. E t keeteõmbluste kontrollimine on väga ra s
kendatud selleks vajaliste katseabinõude kalliduse tõttu, seepärast
tuleb k eetjat sagedasti kontrolli
da vastavate proovitöödega.
Nim etada oleks ka, et algm ater
jal, eriti parandustööde juures,
peab roostest ja m uudest kõrval
ainetest täiesti puhas olema. Mui
du ei teki korralikku ühinemist
keetel algm aterjaliga.
Keetmistööde tegelisel läbiviimi
sel silmas peetavatest asjaoludest
leiame selgitust vastavates käsi
raam atutes, eriajakirjades jne.
Siin kohal olgu nim etatud, et keet
mistööde korralikuks läbiviimi
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seks olgu: 1 ) korralik keetm issää
de, 2) õige elektrood ja 3) tubli
keetja. Keetmine ise peab sündima
selleks kohases — hästi valgusta
tud ruum is; soojus m itte alla tu/,
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EstmLS?. kihL oLsetu5 [/õlide
peoile keetmisel
Jo o n . 16.

iDase tem peratuuri või soojal ajal
õues. Külmetanud metall või alla
0 0 tem peratuuri juures ei tohi k a
nagi keetm ist ette võtta. Igasu
guste arusaam atuste või selgitust
vajavate küsimuste korral tuleks
tingim ata pöörata juba enne töö
algust
vastavate
eriteadlaste
poole.
Kaartulekeetm iste kasutam isel
eriti põllumajanduslikkude m asi
nate ja ehituste juures on m aks
vad üldised kaartulekeetm ise k a 
sutam ise põhimõtted. Kus võima
lik, tuleb mitte needida, vaid keeta.
Keetmisel saab konstruktsioon
tugevam, hinnalt odavam ja nõuab
edaspidi vähem paranduskulusid.
Kulunud kohad tulevad parandada
päälekeetmisega, tekkinud praod
ja murdekohad kinni keeta jne.
Parandades esemeid sel teel, hoia
me kokku uute muretsemisele väl
jaminevaid summasid, millest suu
rem osa läheb välismaale, kuna
meie ise paljusid põllutööriistu veel
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ei valm ista ja kuigi seda teeme, tu 
leb vastav m aterjal ikkagi väljast
sisse tuua.
Üldise ülevaate kaartulekeetm is
te kasutam isest selle tööala nii
tehnilisest kui m ajanduslikust kül
jest võib leida „Tehnika ajak irja s“
nr. 10 1933. a. minu poolt k irju ta
tud samanimelises artiklis. Mõne
suguste üksikasjadena põlluma
janduslikkude
m asinate alasse
puutuvates
keetmisküsimustes
oleksid mainida keetmised rehe
peksum asinate osade parandamistel. Siin võib trum li siini päälispinna harjade kulumisel neile uuesti
pääle keeta, võlle kulunud laagrikohtades keetmisel täiendada jne.
Võlli päälekeetm ist tuleks teosta
da joon. 16 näidatud kava järele.
Keeteõmblused tulevad asetada pi
kuti võlli. Vastamisi kord ühelt-,
kord teiseltpoolt keetes ei tõmba
võll ka nim etam isväärselt ennast
ära. Võimalik on ka võllide jatkamine. Jatk u k o h t tuleb enne keet
misele asum ist täpselt tsentreerida, klambrite vahele õiges pikkuse-

Volil kojikukeetmine
Jo o n . 17.

mõõdus Üles sääda jne. (v. joon.
17). Sarnase töö korral, nagu võlli
jatkam isel või laagrikohale päälekeetmisel, peab tarvitam a keetmi
seks kõrgeväärtusHkke elektroode.
Kaartulekeetm isel on võimalik
parandada ka aurukatlaid, eriti
sissesöönud kohti täis keeta, p ra
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gusid kinni keeta jne. Väga soodus
võimalus avaneb kaartulekeetm ise
kasutam isel niisuguste põllutöö
riistade, nagu atrade, kultivaatorite, seemendamismasinate jm.
sarnaste esemete odavamaks ja
otstarbekohasem aks valm istam i
seks.
V õttes kokku eeltoodut, näeme,

et kaartulekeetm ist ei tule võtta
kui hädaabinõu, vaid kui üht olu
list teg u rit metalhtööde alal, eriti
pidades silmas selle töötamisviisi
läbi saav u tatav at kululist kokku
hoidu. Sellepärast tuleks kaartule
keetmise kasutam isest h aarata
kinni jõudsamini, kui see senini
sündinud.
(Järgneb.)

Uus vilja'pcsiia''lt€iiv€tfaia
Meie vähem ates püüliveskites on
suureks puuduseks aparaat, mis
peseks viljaterad enne püüliks ja h 
vatam ast, sest ükski teine masin ei
tee teri a b s o l u u t s e l t puh
taks, rääkim ata sellest, kui nisude

s e b j a k u i v a t a b liigse vee
erilises sentrifugaaltrum lis, mis
ei riku t e r a k e s t a . Viimane on
väga tarviline, sest niiskus ei tohi
tungida tera tuum a ligi. H arilikult
sünnib terade pesemine p ärast

Jo o n . 18.
V ilja p e s ija -k u iv a ta ja .

sees on n õ g i p ä i d. Mõnes veskis
on katsutud kombineerida kodu
selt vastavat aparaati, pannes see
juures rõhku eriti tera niisutam i
sele, sest kuivadest teradest ei saa
kuigi hääd püüli. Eeltähendatud
ap ara at täidab seega mõlemad
ülesanded, s. o. n i i s u t a b - p e -

puhastam ist kõrvalistest ollustest,
kuid enne koorimist. Tihti ei ole
koorim ist tarviski. Terad peavad
pääle pesemist seisma vähem alt
6 — 8
tundi, enne kui neid koori
takse või jahvatatakse. A paraat
on müügil K. Veskuse veskimasi
nate töökojas Tallinnas.
P.—
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K o d u n a
S. Remmel

Sageli tuleb kaitsta mõnda metallasja rooste vastu või muidu
anda esemele ilusam at välimust.
Saab ka värvides anda esemele
soovitud välimuse, kuid värv ei ole
püsiv ega kõlba igal pool. Sel pu
hul on üheks kindlamaks vahen
diks metallitamine, s. o metalli
katmine teise metalli kihiga, n.
näit. vasetamine, nikeldamine, hõbetamine, tsingitam ine jne. E riti
maal on tähtis selle töö tundm a
õppimine, sest sääl pole läheduses
meistreid, kes tunneksid nim eta
tud tööd. M etallitamist võib ka ise
väga hästi teha, tarvis vaid tuua
apteegist või rohukauplusest vas
tavaid happeid ja valmistada neist
vastavaid lahuseid.
Nüüd vähe hgem alt sellest, kui
das metallitamine toimub. K at
mine jaguneb katm iseks kontakti
ja katmiseks elektri abil. Katmine
kontakti abil toimub sel teel, et
esemed asetatakse vastavatesse
hapetesse, kus nad kattuvad selle
metalliga, mille vitriool (sool) on
lahuses. Katmine elektri abil on
kindlam, sest siin kattub ese pak
sema ja kindlama kihiga. Metaüi
katm ist teise metalliga nimet. ka
galvanosteegiaks ja jäljendam ist
elektri teel galvanoplastikaks.
Jäljendamine sünnib nn, et —
elektroodi külge tuleb ese, mida ta 
ham e katta, ja + pooluse külge
metall, mille soolad on lahustatud
lahus. Ese peab olema enne k a t
m ist piinlikult puhas rasvast ja
õlist. Viim astest saab lahti ben
siini ja seebikivi abil. Anorgaanilisi aineid kõrvaldatakse viinilubjaga. P ä ra st katm ist kuivatatakse
esemed, ning et soodustada kuiva
mist, loputatakse neid sooja vee

ga. Sooja vee puudumisel kuiva
tatak se ka kuivatusahjudes või
kuum as saepurus, mis ei tohi aga
sisaldada tõrva ega parkaineid.
Kui on tegem ist mõne kõvema me
talliga, siis m oodustatakse m etal
lile vahepäälne, näit. vaskkiht.
V askkihti saab kergesti pääle liht
salt sel teel, et esemed kastetakse
vaskvitriooh ja p ärast loputa
takse.
E lektri abil katmisel võib ener
giaks kasutada ka akkum ulaatorit
ning voolu vähendamiseks mõni
takistus vahele lülida. Peab pane
ma tähele, et elektroodid ei oleks
üksteisest kaugel ( 1 0 sm).
Katmine eleiktri abil.
M a s i na os a de ja terasa s j a d e nikelda:mine.
Võetakse 6 , 8 kg nikkelvitriooli,
2.4 kg väävelhapumagneesiumi,
0,8 kg ammoniaki, 0,32 kg boorhapet 1 0 0 Itr. destilleeritud vee koh
ta. (Vesi peab olema igal juhtum il
destilleeritud.) Need ained sega
takse ja segundisse asetatakse nikeldatavad esemed.
T e i n e v i i s on natuke kallim,
aga m õjuvam : 4 kg nikkelvitriooli,
3.5 kg sidrunihapunaatrium i, 0,1
kg hoorhapet 1 0 0 Itr. vee kohta.
Elektripinge on siinjuures 2,2 volti
ja tugevus 0,35 amp.
Vasetamine.
2 0
kg vesi vaba vaskvitriooli (si
nine silmakivi, CUSO4 ) lahusta
takse 100 Itr. vees. Siis lisatakse
3 kg 600 arseenikumivaba väävelhapet (H2SO4). Voolu pinge 0,5—
1.5 volti, tihedus 1—2 amp. 1 dm 2
kohta. Õhukesi asju hoitakse vä
hem, massiivseid kauem happes.
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V asetam ist võetakse ette mitmel
juhtumil, enne nikeldamist te ra 
sele, tsingile jne.
Valgevasega vasetam i n e.
Vees lahustatakse 1,25 kg süsihapuvaske, 1,25 kg veeta äädikahaputsinki (äärm isel korral võib
võtta ka 1,62 kg kristallilist äädikahaputsinki või 1,25 kg kloortsinki, kuid need ei ole nii hääd kui
äädikahaputsink). Siis lisatakse 3
kg kristallilist süsihapunaatrium i
ehk soodat, 2 kg happelist väävelhapunaatrium i ja 3,5 kg puhast
tsüankaalium i. Voolu tihedus 0,3
amp., pinge 2 ,6 — 2 , 8 volti.
Tsingitamine.
25 kg tsinkvitriooli, 2 kg kloortsinki, 5 kg väävelhapunaatrium i,
1
kg väävelhapet 1 0 0 Itr. vee
kohta.
Pinge on 1 amp. juures 1,6 volti,

Tera seg a katmine.
Võetakse 13,5 kg puhast raudvitriooli ning lisatakse juure 1 0 kg
kloorammooniumi. Pinge 1 volt,
voolu tihedus 0 , 2 a mp. 1 dm^
kohta.
M ä r k u s : N eed andm ed on võe
tud su u rem ate tö ö stu ste jaoks. Ko
dusel teel k atm isel võib vähendada
neid kas 10 või enam korda, nii kui
das on esem ete suurus.

Katmine kontakti abü.
Nikeldamine.
100 g r nikkelvitriooli, 250 g r
klooramooniumi 1 Itr. vee kohta.
Segu kuum utatakse kuni keemi
seni. Kuuma lahusse asetatakse
vask- või tsinkesemed. E t esemed
kattuksid paremini, peavad nad
olema kontaktis raua, tsingi või
alumiiniumiga.

Vasetamine.
150 g r Segneti soola ja 80 g r
4^ -9
JJ
JJ
JJ
JJ
j^
JJ
söötnaatrium i lahustatakse 400
T e i n e v i i s : 25 kg tsinkvit sms vees. Siis lahustatakse 30 g r
riooli, 4,5 kg boorhapet, 4,5 kg vaskvitriooli 400 sms vees. Mõle
magneesiumivitrioli. Pinge ja voo mad lahud segatakse ja valatakse
lu tihedus on endised. Kui esemed juure vett kuni 1 Itr. täis šaab.
ei k attu küllalt hästi, tuleb pinget Siin kattub tsink vasega vahendi
suurendada. Vedelikku ei tohi soo tult, kuna teiste metallide juures
jendada üle 300, sest mida soojem on tarvis kontakti tsingiga või alutemp., seda sinakam saab ese.
miinimiga. Segus hoida esemeid
Läikiva tsinkkihi saamiseks tu  5— 6 min.
leb lisada eelmisele lahule ä 2,5 kg
Teine, k i i r e s t i m õ j u v
viinam arjasuhkrut, tärklist, gums
e
g u , peaasjaliselt raud- ja temiaraabikumi, seebipuukoore ekst
rasasjadele:
1 Itr. vee kohta 5— 1 0
rakti.
g r vaskvitriooli ja 5— 1 0 ja 5— 1 0
I n g 1i s t i n a g a k a t m i n e .
g r väävelhapet. Ese hoida segus
2,5
kg kristalliUsele kloortinale 1 — 2 sek. ning kohe loputada.
lisatakse juure aeglaselt kas söötValgevase kordrauale
kaaliumi või söötnaatrium i, kuni
ja terasele.
kloortina lahustub. P ä ra st lisa
takse 1 kg puhast tsüankaalium i.
15 g r söötnaatrium i, 12,5 g r
Pinge 1,3 volti, tihedus 0 , 2 amp.
tsüankaalium i, 1 0 g r tsinkvitriooli,
Vedelikku peab kuum utam a kuni 4 g r vasevitriooli ühele liitrile
keemiseni, umbes 90o C.
veele.
9
^
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Märkimise segu.

Punase- või valgevase tooni muutmine.

5— 1 0 gr. vaskvitrioli pudeli vee
kohta, mille sekka võib veel valada
mõni tilk väävelhapet. Selle segu
ga joont tõmmates jääb joon vä
ga selgesti metallipinnale. Segu
tarvit. ettem ärkim iseks kõvema
tele metallidele, kus kärn vastu ei
pea.
Veel parem segu, mis kiiremini
mõjub ja kauemini seisab, saab
küllastunud kloortsingi lahust,
millele juure valada mõni tilk
vaskvitrioli.

Valgevasele ja punasele vasele
saab anda valget tooni järgm ise
seguga: võetakse 1 0 gr. viinakivihapet (pulbrit), 1 gr. kloorisinglis
tina 1 Itr. vee kohta. Tarvitam i
seks tuleb segu keeta ning esemed
peavad olema kontaktis tsingiga.
Sama segu tarvit. ka vase ja vasesegude puhastam iseks, kui nad on
vabad õlist ja rasvast.

Tsiiigitamine.

Vask-, valgevask- või vasetatud
teras- ja raudesemete jaoks. Võe
takse kontsentreeritud söötnaatriumi segu, mis enne on keedetud
läbi tsingipulbriga 2 —3 tundi.
Keevasse segusse asetatakse tsingitatavad esemed 30—60 min.
Inglistinai kate.

Valgevase, vase, raua, tsingi ja
järelelastud terase jaoks. 15 gr.
am monium imaarjajääd, 2,5 gr.
kloorisinglistina. Need ained sula
tatakse 1 Itr. keevas vees. K atm i
ne toimub sam uti keevas segus.

Vase mustamine.

Vee sees lahustatakse väävelhapunaatrium i ning lisatakse juure
mõni tilk m ingisugust hapet (sool
hape). Sellega üle vasepinna tõm 
m ates m uutub see m ustaks. Võita
tarvitada ka vasetatud esemete
mustamiseks, kuid peab pidama
sümas, et ta ei hakka hästi valgele
vasele.
Vask- ja vasetatud esemete sinakashalliks ja halliks muutmine.

Võetakse kolmes klooris anti
moni või 1 Itr. puhastam ata sool
hapet. Sellele lisatakse 80 gr. arseenikumi ja 90 gr. kloorrauda või
raudvitrioli. Kui ei saa soovitud
kihti, tulevad esemed peale puhas
tam ist teistkordselt sisse kasta.
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V csivtävustusesl la u d a s
J. Kirsimägi.

Suurema hulga vett tarvitavad
loomad. Nende jootmine nõuab
igapäev tüki tööd, eriti siis, kui
jootm ist toim etatakse käsitsi ämb
ritega vett ette kandes. Kui veepump on laudas või kui v ett saab
lauta tagavaraks pum bata sinna
ülessäätud veepaaki, siis ei tee
enam su u rt kulu autom aatjootm ise
sissesäädmine. A utom aatjootm ist
võib sääda nii hästi puhas- kui
sõnnikulauta. Autom aatjootm ine
võimaldab loomadel igal ajal oma
tahtm ise järele juua. Ü htlasi saab
loom soojenenud vett sel ajal ja
sel määral, nagu tal vaja. Käsitsi
jootmisel on loom sunnitud täitm a
oma keha korraga teatud ajale sa
gedasti liiga külma veega. Mõned
kinnitavad, et loom sellega harjub,
kuid siiski tuleb m itmesugustel
põhjustel eelistada autom aatjoot
mist. K atsete varal on tehtud kind
laks, et autom aatjootm ine tõstab
looma söögiisu ja üldist tervislik
ku seisukorda ning edendab seedi
mist. Selle mõjul suureneb piima
toodang. Pääle selle ta võimaldab

hoida kokku talitam isel inimese
tööjõudu ja aega.
V esivarustuse sissesäädmisel on
vaja kõigepäält välja arvestada
või katsete varal kindlaks teha
ööpäeva jooksul tarvism inev vee

hulk. Üks kariloom või hobune ta r 
vitab ööpäeva jooksul 50—70, väikeloom 10—12 Intrit vett. Kui
sam ast veereservuaarist juhitakse
ka elum ajja vett, tuleb arv ata iga
inimese kohta 40 liitrit, ööpäeva
jooksul tarv itatav a veehulga jä re 
le tehakse vastava m ahutusega re
servuaar, mis asetatakse lauda
laele. Säält voolab vesi oma rasku
se survel kõikidesse madalamal
asuvatesse ruumidesse. Kui reser
vuaar on m ääratud ainult lauda
varustam iseks, võib asetada ta
lauta, lae alla pukile. Sel puhul ei
ole vaja üm britseda teda isoleerkihiga kaitseks külma vastu. On
parem, kui reservuaari m aht te 
hakse nn suur, et ta võib võtta
vastu kahe ööpäeva jooksul ta r 
vismineva veehulga. Nii tuleb h a r
vemini pum bata ja pühapäevadel
ei oleks vaja seda tööd teha.
V eereservuaari võib valm istada
puust suure tõrre kujul, rau ast või
raudbetoonist. Kui on olemas va
nu pnrituseaam e, võib kasutada
neid mitu torude abil ühendades
reservuaarina. Odava ja o tstarb e
kohase reservuaari võib valm ista
da laudadest kasti kujul. 1 % -tol
listest punnitud laudadest naeluta
takse kokku vastav kast. Sellesse
asetatakse tsingitud plekist val
m istatud vooder, s. o. nii suur
kast, mis p arajasti laudkasti sün
nib. Plekk-kastil tulevad üksikute
plekitahvlite ühendusvaltsid seest
poolt üle tinutada. Ülemine plekkkasti ä ä r naelutatakse laudkasti
serva külge. K asti võib igaüks ise
kokku lüüa ning voodri valm ista
misega tuleb toime iga plekisepp.
Sellejuures on soovitav valida kas
ti laiuseks, pikkuseks ja kõrguseks
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niisugused mõõdud, et võimalikult
terved plekitahvlid kohale jääksid
ja vähem ühendusvaltse tuleks.
Plekitahvli pikkus on 142 sm ja
laius 71 sm, millest igalt servalt
2
sm valtsideks maha tuleb arv a
ta. Olen kasutanud niisugust re
servuaari 8 aastat ja tema prae
guse seisukorra järele otsustades
teenib ta julgesti veel sama palju
aega. Lauda laele või üldse külma
ruumi asetatud reservuraarile tu 
leb teha väljapoole ümber praaklaudadest vooder, jättes voodri ja
reservuaari seinte vahele vähemalt
1 0
sm vahe, mis täidetakse kuiva
saepuruga või linaluudega kait
seks külma vastu. Samuti tehakse
soojapidav kaas pääle.
Reservuaari pum batakse vesi
toru — nn. toitejuhe kaudu, mis
juhitakse sinna üle ülemise ääre.
Umbes 10 sm ülemisest servast all
pool juhitakse reservuaarist välja
ülejooksu toru, mis võimaluse kor
ral juhitakse kuni pumbani, kus ta
oleks ühtlasi signaaltoruks, te a ta 
des veejooksuga, kui reservuaar
on täis. Väljavoolu toru ots ase
tatakse põhjast vähe kõrgemale,
et reservuaari põhjal leiduv prügi
sinna ei pääseks. Selle kaudu juhi
takse vett lauta ja karjakööki (kui
see olemas),
Puhaslaudas on autom aatjootmise sissesäädmine lihtsam, sest
sääl jääb veepind üksikutes joogi
nõudes alati ühele ja samale kõr
gusele, kuna see sõnnikulaudas
sõimede tõstm isel ja allalaskmisel
muutub. Veepinna reguleerimiseks
on jaotuskast, millesse juhitud ve
si reservuaarist. Selle juhe ots lõ
peb isesulgeva ventiiliga. Kui vee
pind jaotuskastis tõuseb teatud
kõrgusele, tõstab ta ühtlasi üles
veepinnal ujuva õhuga täidetud
palli (kera), mis ühenduses ventii
liga ja viimase suleb. Palli lange
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des avaneb ventiil jälle. Niisugu
seid ventiile on müügil mitme süsteemilisi ja mitmesuguse läbilaske
võimega. Soovitav on osta neid,
mis valm istatud vabrikus, sest
om atehtud ventiilid ei tööta hästi
ja teevad palju tüli. Joonisel nr.-lQ
on näidatud jaotuskast, milles üks
lihtsam atest ventiilidest. Ventiihs

Jo o n . 20.
A u to m aat jo o tm ississe seatle p õ h ip laan .

või kraanis on liikuv punn, millel
auk sees. Kui keerata punn nii, et
auk temas võtab sama sihi mis to 
ru õõnsusel, siis pääseb vesi läbi.
K eerates punni veerand ringi, lä
heb tem a kinnine osa toru õõnsu
se kohale ja vee läbipääs on sule
tud. Punn on ühendatud väljast
poolt varda abil õõnsa keraga, mis
ujub veepinnal. Veepinna tõustes
suleb ta kraani. Joonisel on kraan
poolavatud olekus.
Jao tu sk astist juhitakse vett ük
sikutesse jooginõudesse, mis on
asetatud toidulavade või sõimede
ette vähem alt iga kahe lehma koh
ta üks. Müügil on malmist emailee
ritud jooginõusid, kuid need on
praeguste hindadega raskelt k ä t
tesaadavad: m aksavad 15—17 kr,
tükk. Kui lasta neid valmistada
tsingitud plekist, siis võib saada
juba 2,50 kuni 3,0 krooniga nõu.
Betoonkünade kasutam isel võib
teha jooginõu sam uti betoonist.
P uust sõimede juure võib teha joo
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ginõudeks laudadest kastikesed
või künakesed, mis tulevad kõige
odavamad.
Automaat-jooginõud
kinnitatakse sõime külge nii, et
veejuhe (toru) läheb nende tag an t
läbi. Igasse jooginõusse viib to ru st
haru, mille ots on soovitav k atta
liikuva klapiga, mis takistab vee
ja ühtlasi sinna sattunud prügi tagasivoolamist jooginõust.
Joonisel 21 on näidatud puhaslauda sääde skeem lõikes, milles
1
on veereservuaar, 2 — toitejuhe,
mille kaudu kaevust pum batakse
vesi reservuaari, 3 — pump, mida
võib asetada lauta või karjakööki,
kui veepind kaevus ei ole üle 6,5
m eetri sügaval, arvates pumba
kõrguselt. Sügavamal asuva vee
pinna juures tuleb asetada pump
kaevu, veepinnale lähemale, 4 —

nega on m ärgitud veejuhed. Joonis
2 1
kujutab plekist jooginõud lõi
kes. 1 — jooginõu tag an t läbiminev veejuhe haruga jooginõusse,
2 — liikuv klapp, mis oma rask u 
sega langeb toru avale ja selle k a
tab, 3 — jooginõu kaas, mis joo
ginõust laiem ja asetatud vähe
kõrgemale, et loom saaks ta rb e
korral seda ninaga üles tõsta.
K aas kukub alati ise alla, kui loom
nina ära võtab, 4 — auk nõu põh
jas, mis avatakse, kui nõu vaja
puhastada või muidu soovitakse
tü h jak s lasta.
Sõnnikulaudas võib sam uti sääda sisse autom aatjootm ist, ja seda
on meil tehtudki mitmel pool. Siin
teeb vähe rohkem tüli veepinna re
guleerimine jooginõudes pääle sõi
mede tõstm ist. Sõimed tulevad

Jo o n . 21.

Ülejooksu ja signaaltoru, 5 — väl
javoolu juhe, mille kaudu ju h itak 
se vett jaotuskasti, 6 — jao tu s
kast, 7 — autom aatselt sulgev
k raan (ventiil) ja 8 — loomade
jooginõud, kuna punkteeritud joo-

sääda kindlate postide vahele, kus
nad saavad liikuda ainult üles-alla.
Kuna sõimi ja toidulavasid on vä
ga m itm et süsteemi eriti sõnnikulautades, toon joonisel nr. 2 2 mõne
tehnilise täiendusega ühe lihtsa
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m atest, mis on tarvitusel ühes
autom aatjootm ise säädega ühes
Lõuna-Eesti arenenud m ajapida
mises. Selle sääde võib talupidaja
kerge vaevaga ise valmistada, os
tes torud ja nende ühendusosad
ning ventiili. Sõim koosneb toidu-
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kergitamisel ja allalaskmisel. V ett
juhitakse reservuaarist sõime juu
re raudtoru kaudu, kuid ühendus
raudtoru ja jaotuskasti vahel te 
hakse paenduva vooliku V abil,
mis peab olema niivõrd pikk, et
ei tak ista sõimede tõstm ist. Joogi-

Jo o n . 22.

lavast ja künast selle ees. Küna
eest on juhitud läbi veetoru. Sõim
on paigutatud postide vahele. E es
pool on postid paariviisi üksteise
lähedal — 35 sm vahega. Postide
vahele on kinnitatud küna külge
laudadest tehtud automaatjooginõud, mis toetuvad ühe servaga ka
veel sõimi kandvale põikpuule. K a
he posti vahel on jooginõu asend
kindlam ja loomad ei saa teda pai
gast liigutada ega ühendust veetoruga rikkuda. Jaotusk ast — R on
kinnitatud sõime otsa külge, et te
da ei oleks vaja enam sääda sõime

nõu tagakülg ja otsad on tehtud
1 % -tollistest, põhi ja esikülg tol
listest laudadest. Ta on päält ig at
pidi 32 sm, põhjast 25 sm lai ja 30
sm kõrge. Kui sõimi on mitu, nagu
harilikult suuremas laudas, val
m istatakse ühendused nende vahal
sam uti voohku abil.
E t meil on ehitatud niisuguseid
säädeid sõnnikulautades ja et nad
on osutunud otstarbekohasteks
ning hinnalt kättesaadavateks, siis
võib nende ehitam ist kindlasti soo
vitada.
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V e e l abjudiesl
J. iKirsimägi

A astat kolm tagasi kirjeldasin
selles ajak irjas nr. 1 (9) kahe
kordse põlemisega- ja truupahje.
Need on täiendatud ahjud, milles
on sääde, mis võimaldab juhtida
kuum endatud õhku küttekolde üle
misse ossa sinna, kus suits läheb
koldest lõõridesse. Kuumendatud
õhk, viies ühes hapnikku, võimal
dab gaasiks muutunud kütteainel
täieliselt ära põleda, millega saab
hulga soojust, mis ilma selleta k a
suta korstnasse läheks.
Tol ajal, kui neist ahjudest esi
m est korda kirjutasin, oli neid meil
mõni üksik ehitatud. Nüüd leidub
neid juba rohkem, kuid siiski liiga
vähe, kui arvestada, milliseid p a
remusi nad omavad meie praegus
te ahjudega võrreldes. Takistusi
nende ahjude levimisele teevad potiseppade oskuse puudumine ja
umbusaldus nende nagu iga uue

Jo o n . 23.
TruupaJii istm ega.

asja vastu, ning lõpuks ahjuuste
puudus, sest meil ei ole veel val
m istatud siiamaani vastavaid ahjuuksi. Viim asest tak istu sest on
saadud üle niiviisi, et resti alt tuhaaugust juhitakse väike lööv üm 

ber kolde viimase tah a ja säält
kolde lõpus ahju. Liikudes ümber
kolde soojeneb õhk lõõrikeses en
ne kütteainega segunemist. Kuna
tuhaaugul sam uti õhukindel uks

Jo o n . 24.
Trm ipahi istm ega.

ees nagu ahjul, siis suletakse ukse
sulgemisega ühtlasi sekundäärõhu
juurevool ahju. Mõned on ehitanud
selle lõõridesüsteemiga ahju ilma
restita ja ilma teistkordse põlemi
seta ning on väga rahul nende ah 
judega.
N im etan siin veel nende ahjude
parem usi võrreldes harihkkude
meil ehitatavate ahjudega. Esiteks
annavad nadj ühe ja sam a kütteainete hulga vastu rohkem soojust
kui harihkud ahjud. Nad lähevad
igalt poolt ühtlaselt soojaks ega
lõhke, nagu see teiste ahjude ju u 
res peaaegu m öödapääsem atu vi
ga on. Ü htlast soojenemist ja vas
tupidavust lõhenemisele põhjustab
nende ahjude lõõride süsteem. Si
semine lõõr ei ole seotud välimiste
seintega ja nad võivad kütmisel
igaüks om aette paisuda. Neid ahje
võib ehitada kandilisi, harilikkude
ahjude kujulisi väliselt, ja pikki
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ning õhukesi, nn. truupahje, mis
ainult vähe paksemad m aja sei
nast.
Juuresolevatel ülesvõtetel ja
joonistel on kujutatud üks niisu
gune truupahi, mille ehitas Nõm
mel arhitekt E. Velber oma m ajja.
See kujutab truupahju, kus erilise
seinte ja korstna asendi tõttu, mis
enne juba valmis olid, tuli anda ah 
jule eriline kuju, mis on hästi õn
nestunud nii välimuselt kui sise
miselt ehituselt. A hju otsas on
iste, mis ahju kütmisel soojaks lä
heb. A hju sooviti kütta kojast, ku
na ahi ise soojendab kabinetti ja
asetseb viimases ühes istmega.
A hju küttekolle on ehitatud k o rst
na kõrvale: pool kollet on kojas,
kust ka kütmine toimub ning teine
pool teiselpool seina kabinetis. Kui
oleks tahetud teha ahi hariliku
truupahju kujul, kus kohe küttekolde taga asuvad suitsulõõrid.
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oleks ta tulnud korstna tõ ttu sei
n ast liiga kaugele (v. plaan), selle
p ärast sai kolle omale kohale, kuid
ahju osa on nihutatud seina lähe
dale. Kolde osa on m uust ah ju st
madalam. Kolde välimises seinas
on väike lõõr, mis algab kolde — K
all asuvas tuhaaugus, tõuseb säält
kolde kohale ja läheb kolde taha,
sääl tõuseb veel parajale kõrgu
sele ning suubub koldesse kohal —
4, kus suits pöörab esimesse lõõri
— 1. Seda lõõri kaudu tõuseb suits
ja läheb ülemisse horisontaallõõri,
millest viivad 6 k itsast lõõri alla
— 2. Need lõõrid — 2 ühinevad all
uuesti üheks horisontaallõõriks,
mis läheb ah ju st edasi istme esi
külge mööda — 3, pöörab tagasi
istme otsa lähedal ja läheb uuesti
ahju lõõride 2 otstest (seina pool)
läbi korstnasse — 5. Noolte abil
on näidatud suitsu voolusiht. Ahi
on ehitatud harilikkudest ahju tel
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liskividest, m itte pottidest. Neid
läks sinna 800 tükki, kolle ja iste
ühes arvatud. Kivid on värvim ata.
Ilustuseks oh paigutatud ahju
n urka glasuuritud rohekas vaas
ja karniiside alla samasuguse too

gu varem ilmunud (T. F. nr. 1 (9)
1931. a.) joonisel 5. See ahi on oma
soojendusvõimelt ja kütte kokku
hoiult eriti tähelepanuväärt ega
leia vist sellest küljest võistlejat.
Meie potiseppadel, kes seni ikka

Truupahju vaade ja plaan.

niga borde. Need vähesed ilustu
sed, mille värvitoon kooskõlas tel
liskivi tooniga, annavad ahjule
m aitserikka välimuse ja näitavad,
et ka lihtsast m aterjalist võib
m aitsekalt ehitada. Ahi ei ole m it
te potisepa töö, vaid valm istatud
omaniku enese poolt. Samas m ajas
on veel teine kandiline ahi, sama
täiendatud lõõride süsteemiga, na-

oma iganenud oskuste juures kin
ni, oleks ülim aeg h ak ata ajaga
ühes sammuma, tutvunem a tehni
liste edusammudega ning neid oma
töö juures kasutam e.
Tõin käesoleva kirjelduse sel
leks, et need, kes hakkavad eelole
val hooajal ehitam a või üm ber ehi
tam a, enne ahjude tellim ist põhja
likult asja läbi kaaluksid.
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