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T Ö Ö S T U S K O O L ID E K O H T A .
Tehnilise kutseliaridiise kiiclmine koondub
riigis tehnikumi nime kandva Õpeasutuse juure.
Tehnikum asub pealinnas ja seisab koos paljuist osakondest, mis võimaldab mitme osa
konna Õpilastele ühistel ainetel ühist ettelugemiste kuulamist ja ühiste õpeabinõude tarvita
mist, kuna mainitud asjaolu märksa vähendab
väljaminekuid, annab võimalust labaratooriuinisid.rikkamalt varustada ja mõjub kaasa
õpilaste silmaringi laiendamisele.
Tarvilikul korral võivad tõusta elusse teh
nikumi üksikud osakonnad kas üksikult või
mitu koos, või vastavad tehnikakoolid.
Tehnikumi kursus alg-ab peale seitseaastast
algkooli ja kestab 6 semestrit ehk poolaastat.
Ksjimesed kolm semestrit sünnitavad kooli esi
mese astme ja annavad osakonna järele teh
niku või meistri, kolm viimast semestrit.— tegelise inseneri või arhitekti kutse.
Käsitöö ja tööstuse oskuskoolide kursus
tuleb ehitada seitseaastase algkooli peale ja
on läbistiku kolmeaastase kestvusega; igas
koolis on võimalikult mitu käsitöö või tööstuse
haru ühendud ja õpeasutuse juures asuvad
eeskujulised Õpetöökojad. Kooli ülesandeks
oleks, peale tarviliste teoreetiliste teadmiste
andmise ja võimalikus piiris kunstimaitse are
nemise, peaasjalikult oskuste põhjalik õpeta
mine, misjuures tähelepanemist pööratakse vii
mase aja nõuetele vastavate masinatega üm
berkäimise peale. Mainitud oskuskoolide juures
võib avada käsitööklassid keskkooliõpilastele,
milledes samas paigas asuvate üleüldisharidusliste keskkoolide kasvandikud pealelõunas,
tel tundidel tegeliselt käsitööd õppida\ võivad

— oma soovi ja huvi kohaselt. Niisugused
klassid oleks kasulikud muu seas nendele kesk. kooliõpilastele, kes- tehnika ülikoolis oma õp
pimist mõtlevad jatkata.
Niisamuti peale seitsmeaastast algkooli
kursust algab kunstkäsitöökool, mille ülesan
deks on ühendada käsitööd kunstiga ja mille
õpeaja pikkus samane keskkoli omaga. Siin
ei ole oskuste põhjalik äraõppimine enam esi
mese koha peal.
Et meil on kodanikka, kelledel ainult kolme
— või neljaastase kursusega algkooli haridus,
j a kes käsitöö oskusi omandada või ennast
selles täiendada tahavad, siis tuleb avada kur
sused, milledel osavõtjad, oskuste tegeliku õp
pimise kõrval töökodades ja vabrikutes, vabal
ajal omandaksid teoreetilisi teadmisi, mis õp
pija poolt valitud käsitöö ja tööstuse harule
vastavad.
N ii on kavatsused ülemalkirjeldud koolide
kohta üleüldse, viidult kokkukõlasse ühtlus
kooliga; selle kava teostamine ja käsitöö ja
tööstuse koolide võrgu loomine on mitme aasta
küsimus. Võrdlemisi paremail tingimistel on
tehnilise hariduse korraldamise küsimus. Juba
läinud aasta sügisel okkupatsiooni ajal oli
Eesti tehnika seltsil kava tehnikumi asutami
seks valmis töötatud, kuid tolleaegsed võimud
lubasid ainult tehnilisi erikursusi avada. Käes
oleva aasta sügisel algab tehnikum oma tege
vust veel laiema kavaga, kui seda mineval
aastal oli ette nähtud.
Tehnikumil on 6 pÕhiosakonda: masinaehi
tuse, elektrotehnika, laevaehituse, insenerehituse, hüdrotehnika ja arhitektuuri osakonnad;
laevaehituse osakonna juures avatakse jaos
kond laevamehaanikerite ettevalmistamiseks ja

kas iseseisvalt võixiiiõne teise osakonna juure,
inaamõetmise osakond. Õpilastele, kes ülessea
tud eelhariduse nõuetele täiel niõedul ei vasta,
'muidu ag'a vastuvõtmise vääriliseks arvatud,
korraldatakse ajutised ettevalmistamise kursu
sed. Peale selle tulevad tehnikumi juure kahe
aastase kestyuseg'a käsitöö ja tööstuskooliõpetajate ettevalmistamise ktu'sused ehituse-, puujä metallitööstuse aladel. Älainitud kursustele
võetakse vastu oskuses täitsa väljaõppinud.
I
meistrid,, ärksamad käsitöölised, kellede are
nemise aste ja eelteadmised õppimist kursustel
võimaldavad, olgugi et neilt eelhariduse sulites
otsekohe mingit kooli lõputunnistust ei nõuta.
Tehnikumi ülevalpidamise kuludest tülevad
haridusministeeriumi arvele tehnikumi õpejõudude ja teenijate palgad, kuna iliajand,uslise.d
ja muud kulud esialgu PX^sti tehnika seltsi
'kanda jäävad.
Vene valitsuse ajal on. töötanud Tallinnas
eraalgatusel tehnikakool meistrite ja joonista
jate ettevalmistamiseks; , mainitud kooli kohta
puuduvad haridusministeeriumil praegu lähe
mad teated.
' Käsitöö ja tööstuse kutsehariduse alal on
töötanud mõned, koolid ja kursused. • Tuleks
' avada otsekohe mitmed oskuskoolid ja kursu
sed, kuid selleks puuduvad õpejõud. Sellepärast
on haridusministeeriumi Esimeseks ülesandeks
käsitöö ja tööstuse kutsehariduse suhtes ettevalmistada õpetajaid oskuskoolide ja nende
juures asuvate õpetööködade * tarvis.. Selleks
otstarbeks avataksegi tehnikumi juures ülemal
tähendatud käsitöö ja tööstuskooliõpetajate et
te valhiistamise kursused — alade jaoks, mille
des oskuskoolide tarvidus kõige tuntavam.
Teistel enam vähem tähtsamatel harudel, nagu
naha, trüki, kiuainete, pöttsepa ja toiduainete
tööstus, tuleb õpetajate ettevalmistamine osalt
. künstkäsitöökooli, osalt tehnikumi juure, kui
\
seal avatakse vastavad osakonnad.
Käsitöö ja tööstuse kutsekoolidest on hari
dusministeeriumi toetusele võetud Õpetajate
palkade suhtes Tartu naisühingu käsitöökool,
m illel neli kolmeaastase kursusega osakonda:
^ kudumise, käsitöö ja õmblemise, keraamika,
raamatuköitmise ja pap'itöö osakonnad.
Koolile on Õigus antud käesoleval aastal
vastu võtta õpilasi, kellel kuueaaastase alg
kooli eelharidus (kolm keskkooli klassi), järg 
misel õpeaastal tõuseb aga nõuetava eelhari
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duse tasapind ühe aasta võrra. Ka võib kooli
vastu võtta vabakuulajaid, kellede eelharidus
võimaldab Õpetusest osavõtmist.
V^iimase Õpeasutuse ja niisama ka tehni
kumi kohta avaldavad koolialguse kel vasta
vad kuratooriumid oma teadaanded. Tehnikumi,
põhiosakondade kohta eriti leiduvad esiidgsed
lähemad teated Eesti tehnika seltsi poolt väl
jaantud Tallinna tehnikumi programmis (kir
jastusühisus «Rahvaülikool» Tallinnas).
Kutsehariduse osakonna juhutaja
J. K i i V e t.
-t

*

L ä t i konsul Tallinnas on erakõnes hari
dusministeeriumi juhatajaga seletanud^ et Läti
vabariigi valitsusel nõu olla R i i a politehnikumi eeloleval Õpeaastal avada.
Ettelugemised oleksid Vene ja Saksa kee
dele, nag'u sellest ka ajakirjanduses neil päivil
ön juttu olnud;
Mainitud naabrivabariigi kavatsused olek
sid tähtsad kõrgema eriõpeasutuste üliõpilas
tele, samuti ka meie keskkoolide lõpetajatele.

PUURAIUMINE.
Loodusvarade rikkuse poolest ei või meie
koduinaa just mitte hobelda, kuid nii hirmus
vaesed meie siiski ka, ei ole, et endid kõige
vaesemate hulka lugeda lasta. C^s .täht
samatest loodusvarandustest meie maal on
metsad, mis siis, kui meie kavakindlalt neid
kasutame ja kavakindlalt metsade tagavarasid
suurendame (see ei tarvitse ju põllumajandu
ses tarvitusel oleva maapinna kiüul sündida),
võime kaunikese hulga väljamaale vedada,
ehk veel soovitavam, kodumaa puutööstusele
ümbertöötamiseks ärakasutada. Xagu selle
numbri veergudelt näha, on valitsusel kindel
metsadekasutamise kava Joodud, mis kauni
kesele hulgale tööd ja teenistust tõotab anda,
seepärast lubatagu- mul lugejaid tutvustada
nende tehniliste võtetega ja tööriistadega,
mille abil kaubandusaine puu saadakse.
Vanarahva tarkuse järel oli igal puutõul
oma teatud raiumise aeg, kus üht puud noo
rel kuul, teist vanal' kuul mahavõtta kasuli
kuks loeti. Teaduslikul järelurimisel ei leitud
neil väidetel mingit tõepõhja all olevat, nii et
meie asja peale teiselt seisukohalt vaadata
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võime, ja nimelt võim e,puuraiumise aegu jao liste ainetegá täidetud ei oleks, selleks on feiis
tada kevadiseks ja talviseks puuraiumise ae \raiumise aega tarvis nii valida, mil puuaine
gadeks.
'
U^õimalikult puhas orgaanilistest mittesoovitud
Kevadine puuraiumise aeg algab puu mahainetest oleks, s. o, kevadel, mil puu mahlas
laminemisega ja lõpeb suvel, kuna talvine
on. Üks seesugustest puutööstusaladest, kus
metsatöö aeg harilikult sügisel algab, kui
puu võimalikult vähe kõrvalaineid sisaldaks»
põllutöö tehtud ja tööjõud puuraiumiseks va on kõlapuud tarvitav mänguriistade tööstus,
banevad.
kus pillide lagedeks ja põhjadeks puud tarviKes kasvava puuga vähegi tegemist tei takse, millel hele ja puhas kõla, oleks, see on
nud, teab, et puu,põiklõikes nähtavad heleda aga siis võimalik, kui peale muude tingimuste
mad ja tulnedamad ringid, nn. aastaringid
puurakud kõrvalainetest puhtad on. Mitte
kasvamise tagajäpei tekkinud on, s. t. tume
ainult kõlapuul ei ole tähtis, et ta täiteainedam ja kõvem kiht kevadel ja suvel, hele test vaba oleks, vaid iga puu, mis mitmesu
dam ja pehmem, sügisel ja talvel kasvanud gustele atmosfäärilistele mÕj'udele kui ka söö
puu on. Kevadel on puu, mahlas, puu hak dikutele ja seenetekkimisele vastupanev olema
kab suurel 'mõedul oma kasvamiseks toitu tar peab, olgu ainetest vaba, mis niihästi seentevitama, milleks toiduaine sulatisena vee'kapitekkimisele kui mädanemisele pinda annavad.
laarsuse tõttu juurte ja tüve kaudu okstesse Seepärast on soovitav kevadel ehk suvel ma
lehtede ja , õite kasvamiseks ülesse tõuseb.
haraiutud puud kõigi okste ja lehtedega mõ
Terve puu sisaldab seega kevadel õige roh neks ajaks maha jätta, et tüvi eneses peituvat
kesti vett, iseäranis välises koore^luses osas,
toidu- ja veetagavarä okstele ja lehtedele ära
kuna vees rohkesti taime toitmiseks määratud
saaks anda. Mõnelt poolt soovitakse mahaaineid, iseäranis suhkrut leidub ; seesuguses raiutudx tüvi al,umist otsa ^pidi vedelikusse
seisukorras maharaiutud puu hakkab kuivades
pista, milles impregneerivaid soolasid on
rohkesti kahanema, mille tagajärjel palk pra sulatud, et puu, vett tüvesse imedes, sellega ka
guneb, ja maha kuivama jäetud palk ehk pakk
kaitseaineid mädanemise vastu sisse imeks.^
oma maitsva mahla tõttu rohkesti maiusmokki
söödikuid juure meelitab, seepärast peaks
palk kohe ärakooritama ja, et ta mitte liig
lõhki kuivada ei saaks, ka laudadeks ehk plan
kudeks ärasaetama.
Kevadel
mahavõetud
puult tuleb koor õige kergesti ära, nii et palgi
koorimine hästi kerge on, ja seega ka kuiva
mine ruttu edeneb.
vSügisel raiutud puul on kasvamine seisma
jäämas, ebk hilisemal ajal, talvel, hoopis
seismas, kuna puu rakud, õõn‘sused talvise
puutoiduga, tärklisega, täidetud on ja hoopis
vähesel määral vett sisaldavad, nii et kuiva
mise tagajärjel kahanemine hoopis vähem’ on
kui kevadel raiutud puul. Koor on puu küljes
kinni, nii et teda mitte nii puhtalt mahakoorida ei saa. Ehituspalkide maharaiumise aeg
oleks seega sügisel soovitavam kui kevadel,
sest palgid ise ei Isahane liiga, ei karda ka
nii'väga söödikute pääsemist koore alla, ja
võivad seega julgelt mõni aeg pikkamööda
kuivada, ilma et vfija oleks kohe ärasaagimise
või tahumise peale mõtlema hakata.
Mitmesugused tööd ja alad nõuavad puud,
mille rakud mitte tärklise või muude orgaani—

'
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E i saada kevadel raiutud puid, , iseäranis
lehtpuid (kask, lepp j. n. e.), kohe ärasaagida,
siis toirnetatagu nad igatahes varjulisesse kohta
ehk jooksvasse vette, jõkke, ja nimelt nii, et
tüvi alumine ots vastu veejooksu oleks. Sel
les seisukorras ei saa puu iialgi pihastama
hakata, vaid, hoopis selle vastu uhub jooksev
vesi suure hulga puu sees peituvaid aineid
välja, mille läbi puu karv muutuda vÕib ja ka
tema tehnilised omadused sagedasti parane
vad, näituseks on seesuguse puu viskamine
51

või tõmbamine märksa vähem kui leotamata
puul.
V .
^
Puu maharaiumist toimetakse kirve ja sae
abil, ja nimelt raiutakse tüve sellele küljele,
kuspoole puu lang-ema peab,, võimalikult vähe
, üle maapinna hammas sisse (joonistus' 1), selle
hamba vastasküljes hakatakse siis puud saa^g-ima, kuni saag- üleni puu sisse on tunginud.
Siis tehakse kiil, mis saelehe taga sisse lüüak
se, et palgisse saetud lõhet laiemale ajada,
misläbi saelehele vaba liikumise võimalus jääb.
On nüüd saag'imisega sisseraiutud hamba lä■
i hedale jõutud, lüüakse kiil tugevamini sisse,
misläbi puu ülekaalu'ham ba poole külge iaab,
ja saetakse edasi, kuni puu iseenesest ülekaaluma hakkab. Siis tõmmatakse saag vabane
vast lõhest ära ja saagijad hoidku ennast lan
geva puu kõrvale, iialgi tema taha.
Mahasaagimiseks tarvitakse harilikult ka' hemehe saagi (joonistus 2) niiviisi, et ig'a töö
taja nõrga pealesurumisega sae omapoole tõnimab, ilma et tagasilükkamist omalt poolt
kaasa aitaks. Seesugaisel sael võivad mitmetviisi hambad olla. Harilikud saed on
suuremalt jaolt hammastega varustud,
nagu seda- jooonistus 2 peal c juures
näha; nende hammaste lõikav nurk
tehakse kuni 90% suur, ja palgisaagimiseks kaunis sügavad, keskmiselt
10— 12 mm., et äralõigatud purul ruumi
oleks. Mida kõvem puu, seda peenem
olgu jaotus,'m ida pehmem, seda rphkem võtab hammas puru iga käiguga
kaasa, seda laiem ig'a hambapaari va
he. Et saeleht hammastest lõigatud
lõhes vabalt liikuda saaks, peavad
hamba lõikavad servad laiemalt puu sisse lõika
ma kui lehe paksus on. Seda saab kahel viisil
kätte, esiteks, kas^ on saeleht eest hammaste
kohalt paksem kui tagant, ehk leht on ühepaksune, nagu c (joon. 2) juures, ja hambad on kahepople väljamurtud. Ühtlasi viilitakse hamba
servad teravaks, et terav serv seda kerg-emini
puu sisse tungiks. Need kirjeldud hambad on,
nagu öeldud, praegu meil kõige laialisemalt
tuntud, kuid neil on see viga, et nad liig vähe
saepuru enestevahelistesse ruumidesse mahu
tavad, äraummistavad, mispärast Ameerikas
puu ristisaagimiseks teistsuguseid hambaid on
tarvitama hakatud, ja nimelt niisug-useid, nagu
ne-id joonistus 2 peal a ja b juures näeme.

vSiin leiame ig'a lõikava hambapaari vahel, ava
rama lõhe, mille peaülesanne selles seisab, või
malikult rohkesti puru enesesse mahutada ja
teda sealt välja toimetada. See lõhe võib kas
õige püstiseisvatest (6) ehk enamvähem viltuseisvatest külgedest (a) sünnitud olla. Veidi
viltu kiUgedega hambava.helised lõhed [a) on
juba sellepärast soovitavamad, et hambad juu
rest tugevamad on. Uutmoõdi hammastega
saagi teritakse niiviisi, et hamba lõikavat
serva, nagu hariliku saagi juures, viilitakse,
ühtlasi aga lõhet süvendakse ja lõhe külgi
vahetevahel järel viilitakse. I^õhede'-süvendamist tehaks’e harilikult smirgelseibide abil, nii
et ka ühtlasi lõhe. kandid selle juures teritud
saavad.
Igaüks teab, et puusaagimine kaunis tüü
tav on, seepärast vÕib küsimus esile kerkida,
kas mitte masinaid olemas ei ole, mis selle
orjuse inimestelt ära yõtaks. Selle peale võib
vastata, et muidugi ka selle töö toimetamiseks
masinad on, ja isegi õige mitmesuguseid tööstuseviisisid tuntakse, ijimeeriklased on isegi

elektrivoolu abil palkisid -saagima, cjik õigem,
elektrivoolu abil kuumaks köetud traadiga
puud läbipõletama hakanud, aga see töötamiševiis näib unevusse jäänud olevat, vähemalt
pole temast viimasel ajal midagi enam kuulda
olnud.
'
Peenikesi palkisid, nagu meil harilikud ehituspalgid maharaiutakse, saab siiski kõige
kasulikumalt käsitsi saagides mahavõtta, kuna
suuremate jämeduste juures, esiteks saag m ää
ratu pikk olema peaks, et ta saeptnai välja
tuua suudaks, ja teiseks saagimine iseenesest
kaua aega võtab, töötegija kauemat aega
küürutades väsitavat tööd tegema peab, see
pärast kasuga see töö masina teha antakse
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Et paksude tuvide juures ' saelelie pikkus
määratu olema peaks, nimelt olgu ta vähemalt
1,5 ktmi 1, 8 puu paksusest, siis ei saagi õige
jämedaid puid sae abil mahavõtta, vaid tuleb
leppida raiumisega 'kirve abil. Niisugustena
näeme väljamaalt sisseveetud mahagooni pak
kusid, mis üle 1^'ü meetri paksud, ja sealjuures
juba kandiliseks tahutud-on. Meie maa met
sades kõlbaksid kõige enam puusaagimise ma
sinad, mis auru ehk elektri abil käima pan
nakse. Joonistused 3 ja 4 kujutavad seesugust
elektrijõul käiniapandavat saagi, mis ehitatud
-Anton & vSöhne puutööstusmasinate vabrikus,
Flensburgis. Seesuganie masin on võrdlemisi
kerge edasiliigutada ja kõlbab niihästi palgi
mahijsaag-iniiseks kui ka järkumiseks (joonis-

biili kujul metsa sõidutada ja mitu masinat
käima panna, ühtlasi võiks vooluallik ‘ niipalju
suurem olla, et elektrivalgustuseks jõudu 'üle
jääks, ^seeläbi saaks talvistel lühikestel päe
vadel kauem tööd teha, kui elektrivalgus
päevavalgusele abiks võtta; Kui praegusel
ajal lokomobiilide saamine, millel dünaamo pea
leehitud, raske on, siis saakS sellest niiviisi
üle, et dünaamomasin eraldi raami peal kaasa
veetakse ja aurumasina hoorattast rihma kaudu
käima aetakse. Igatahes oleks seesuguste
jõuallikate kordaseadmine kuni talvise puu
raiumise ajani veel võimalik,, kuna riigivaranduste'ülevõtmise komisjonil lokomobiile olemas'
on, mille kordaseadmine väga palju aega ' ei
võtaks. Mis saemasinatesse'puutub, siis oleks
ehk neid võimalik väljamaalt saada,
kuna aastasel korral ka neid talveks
kodumaalgi ehitada jõutaks.
Nüüd tekkib küsimus, kas tasub en
nast seesug'use masina nõutamine ära?
Selle peale on, üleüldiselt võetud,
raske kindlat vastust anda; tuleb
arvesse võtta, kui palju ühes kohas
masinale tööd leidub, et mitte liig sage
dasti jõuallikat, lokomobiili, ühest paigast
teise vedada ei tuleks, ■siis, , kas on metsas
niipalju vaba ruuiiii, et ilma suurema taevata
saagi ühest tööstusepaigast, ühe palgi juurest
teise juure liigutada saab. Kindel on nüüd
see, et masinaga palkide järkumine enamvä
hem lühemateks pakkudeks, näituseks tulepuieks, rutemini läheb kui käsitsi ja töö ka
inimestel kergem on kui käsitsi saagides. Saemasina ühest paigast teise nihutami
seks peab veoloom käepärast olema,
' kes 30-puudalist masinat edasi tõmbab.
Peale kirjeldud elektrijõulise saagimisemasina on seesuguseid olemas, mis
aurujõul liikuma pannakse, kuid on
kaunis tülikas pikema paenduva aurutoruga käsitlemine, nii et seesugused
masinad ainult siis tuntava kasuga
töötada saavad, kui aurukatel ja saagimisemasin ühise raami peale ehitatud on. Tihe
das metsas on aga seesuguse masina edasilii
kumine takistud ja õige tülikas. Kui palgid
tervelt metsast järkumata välja veetakse ja
kuskil lagedal järgutud peavad saama, siis on
aurusaag õige kohane tööriist. On aga vaja
palkide J ärkumist kuskil saeveski läheduses

Joo nistus nr. 3.
i

tus , 4). Ta teeb 160 kuni 200 lüket minutis ja
ohitakse kuni 6’ paksuste tüvide saagimiseks.
Meie metsades tuleb harva seesuguseid hiigiapuid ette, nii et 3 jalast jämedamaid palkisid
vist küll saagida ei tule, nii- siis saaksime
masinaga toime, mis 4 hobusejõudu käimapanemiseks tarvitaks. Jõuallikaks peaks aga.
siiii elektrijaam ligidal olema. vSeesuguseks
jõujaamaks kuuluks lokomobiil pealemonteeri-

Joonistus nt*. 4.

tud dünaaniomasinaga, mis võrdlemisi kerge
ehitusega (lami 4 hob. jõudu) ja talveajal jalastel olla võiks. Lokomobiili ei ole tarvis sa
gedasti paigalt liigutada, sest elektrivool ju h i
takse kaablit mööda saagimise masinasse. On
suurem metsatööstus käimas ja metsa pind
kõva ning juurepääsemine hea, siis on juba
soovitav tugevamajõuline elektrijaam lokomo
—
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ette võtta, siis võib edasitagasi liikuvate mehaniismide asemel sirkulaar- ehk ringsaagisid
kasulikult tarvitada, sest nende hambad purustavad tervel liikumiseajal puud, kima sir-

' ...... '

. ^

■
ged lehtsaed ainuit tõmmates kasulikku tööd
teevad, tagasi aga tühjalt, tööd tegemata, IÜ7
guvad.
H. V. R.

TÖÖSTUS, TEHNILISED UUDISED JA
KAVATSUSED.
A U R U K A T L A SEINTE KAITSEMINE.
Selle ajakirja eelmises numbris tuswustab
. A. B. katlaseinte elektrolüütilise alalhoidmise
viisiga. Kuni viimase ajani oli küll arvamisi
kuulda, et roostetamine ja katlakivi tekkimine
oleneb elektrivoolust, mis katlaseinte üksikute
osade vahel tekkib, tehti ka ettepanekuid
elektri abil katlaseinte puhtakshoidmiseks kah
juks ei olnud katsetel iialgi oodetavaid taga
järgi. Kui Kumberlandi metoodil nii hiilgavad
tagajärjed on, nagu seda tähendud kirjutu
sest leiame, siis võime katlaomanikkudele ainult
õnne soovida. ¡Nähtavasti opi aga see metood
alles katsetegemise järgus, nii et tema kohta
veel üleüldist otsust ei või anda; sellepärast
tuleb neil, kes katla puhtakshoidmisest huvi^
tud, kas julgeda ise katseid kordama hakata,
ehk mõnda sennist abinõu tarvitusele võtta, mis
tegeliselt juba on väärtusliseks tunnistüd.
Sellepärast ei ole üleliigne, kui siin lühidalt
katlakivi tekkimisest ja seinte puhtakshoidmise
viisidest lühidalt kõneleme.
Katlaseinte roostemise ja kivitekkimise põh
juseks orv mitmesugused vees lahunud*) ained
ja mehaanilised lisandused, mis katlaseinte
peale kas keemiliselt mõjuvad ehk keetmisel
seinte peale heituvad. Looduses leiduvatest
vetest on ainult vihma- ja lumeVeel teatud mää
rani puhta vee omadused; neis leiduvad ainult
mõned õhust vette pääsenud gaasid, tolm jne.
Kõigis teistes veeliikides — mere, jõe, järve
, ja kaevu ehk allika vees leidub igasuguseid
aineid, mis sinna neist rnaakihtidest sattunud,
kust vesi tulnud. Siia hulka kuuhuvad gaasid
— hapnik O, lämmastik N, süsihape C,02;
Sona „lahunud" on tarvitusele võetud harilikult
tarvitatava „sulanud“ asemel. Keemias on kahe mõiste
vahel, mis Eesti keeles mõlemad sulamiseks nimetakse,
tarvis vahet teha, muidu on alaline mõtte selgitamine
tarvilik. Vaata „Oskussõnad“.

—
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soolad — kloornaatrium (keedusool) NaCl, väävelhapu kaltsium (gips) CaS04, kloormagneesium MgCl2 , väävelhapu magneesium MgSOa,
süsihapu kaltsium (paekivi, kriit) C aC O ’3, süsihapu magneesium MgCOs, hapu süsihapu kalt
sium (kaltsium bikarbonaat) CaH 2 (C0a)-2, hapu
süsihapu magneesium (magneesium bikarbonaat)
MgH 2 (C03)2, ammooniumi, salpeeter- ja salpeetrihappe, mangaani, raua, alumiiniumi, ränihappe j. t. ühendused. Mehaaniliste lisandustena leidub peent lii^a, savi, õli ji>e. Mis
suguseid aineid ja mil määral leidub ühes ehk
teises vees, see oleneb maakihtide keemilisest
keosseisust, kust vesi läbi'jooklsnud.
Iseäralist tähelepanemist peame pöörama
kaltsiumi ja magneesiumi ühenduste peale süsihappega. Süsihaput kaltsiumi lahub 100000
osas vees kõigest umbes 1 osa, süsihaput mag
neesiumi 1 osa umbes 10000 osas vees. Kui
vette juhtida süsihaput gaasi CO-2, siis tõuseb
nende ainete lahuvus märksa; kaltsiumi ja mag
neesiumi liht süsihapud soolad (karbonaadid),
muutuvad hapudeks sooladeks (bikarbonaatideks), mille lahuvus palju suurem. See eten
dab iseäranis tähtsat osa katlakivi tekkimisel.
Külma veega sattub katlasse rohkesti bikarbonaatisid ; kui vesi palavaks läheb, siis lagunevad
karbonaadid, üleliigne süsihape lendub ära
ija põhja sadenevad kaltsiumi ning magneesiumi
karbonaadid, mis paljude katlakivide tähtsa
maks osaks on. Väga paljudel juhtumistel on
katlakivide tähtsamaks osaks ka gips.
Kaltsiumi- ja magneesiumirikas vesi nime
takse k a l g i k s ehk k õ v a k s v e e k s . Kal
kust mõedetakse Saksa ja Prantsuse kraadidega.
1 S a k s a k a l k u s e k r a a d tähendab, et
100000 osas vees 1 osa kaltsiumhapendit CaO
ehk 1,4 osa magnesiumhapendit MgO leidub;
1 P r a n t s u s e k r a a d näitab, et 100000
osas vees on 1 osa süsihaput kaltsiumi CaCOs
—

ehk vastav osa süsihaput magneesiumi Mg-CO.i.
Esialgne kalkus nimetakse ü l e ü l d i s e k s
k a l k u s e k s ; nagu nägime, lendub bikarbonaatidest pool süsihapet soendamisel
ära,
mistagajärjel üks osa kaltsiumi ja magneesiumi
karbonaatidest veest välja langeb. Põhja sadenevate karbonaatide hulka nimetakse a j u 
t i s e k s ehk k õ r v a l d a t a v a k s k a l k u 
seks, sest et vesi keetmisel selle võrra oma
kalkusest kaotab. See osa karbonaatisid, mis
pärast keetmist lahunud olekus vette jääb, ni
metakse j ä ä d a v a k s k a l k u s e k s .
Kuna kõige suurem osa katlakivist tekkib
ajutise kalkuse põhjal, siis katsutakse seda ühe
ehk teise abinõuga kõrvaldada. Kalkuse vä
hendamist nimetakse vee p e h m e n d a m i 
seks. Pehmendamise abinõudena peeti seni
mõjuvateks, peale eelpool nimetatud keetmise
l u b j a , n a a t , r i u m v e s i h a p e n d i (se ebik i V i) NaOH ehk s o o d a NasCO.i juurelisa
mist veele. Need ained sadestavad kaltsiumi
ja magneesiumi bikarbonaadid põhja. Gipsi
võib sadestada kloorbaariumiga BaCl^;. f
Vett võib pehmendada katlas ehk enne
katlasse juhtimist. Katlas pehmendamine ei
taba eesmärki, sellepärast tuleb pehmendamist
juba enne ette võtta. Kui vees ainult ehk peaasjaliselt bikarbonaadid on, siis sadestakse
nad heas eelsoendajas lihtsalt keetmise abil
ehk sadestakse lubjapiima juurelisamisega;
kui vees ainult gipsi leijdub, siis sadestakse
kloorbaaiiumiga ehk veel parem soodaga; kui
bikarbonaadid ja gips mõlemad, siis tuleb sa^destada lubjapiima ja sooda seguga.
Väga häid tagajärgi saadakse kätte eelsoen
dajas, sest et soendamisel ka hapnik lendub,
mis katlaseinte roostemise mõjuvaks teguriks
on. Sadestamiseks peab olema kaks anumat
— ü h e s s a d e s t a k s e - (võimalisel korral
eelsoendamisega ühenduses), t e i s e k o g ut a k s e s e l g i n u d vesi .

heb ja aururohku välja ei kannata. Katlakivi
mõju soojuse edasikandmise alandamises hin
natakse väga mitmekesiselt. Paljud arvavad,
et see kuni 40—60"/o tõuseb; Eberle katsed
(191(') näitavad, et see on hialdud; 5 milli
meetri paksune katlakivi kiht kaotab 3— 5°/o
soojusest .
Elektri mõju katlakivi tekkimises eitab muu
seas suurem katlavee küsimuse tundja Ferdinand
Fischer. Kõik muud „mõjuvad“ abinõud, mis
peale ülemaltähendud metoodide mitmel pu
hul soovitatüd, tunnistakse üleüldiselt nurja
läinud katseteks, mis rohkem kahju kui kasu
võivad tuua
Toome lõpuks ühe Tallinna puurkeavu vee
keemilise analüüsi andmed ja järeldused, mis
selle põhjal teha tuleksid (Kumberlandi metoodi, kui uut ja alles tundmatat mitte arvesse
võttes).
Vee anal üüs.
V ä r v : värvita.
S e l g u s : täiesti selge.
P õ h i s e g u ; seismisel hall-pruunide ^ helbete märgid.
R e a k t s i o o n : leheline.
Alk.al i n i te e t : vastav 155,0 mgr. CaCÖ.i
liitri peale.
K l o o r (Cl): 122,0 mgr liitri peale.
K e e d u s o o l (NaCI) : 201,3 mgr liitri
peale.
S a l p e e t e r h a p e ja a m m o n i a k : 0.
R a u a h a p e n d a lu m i i n i u m hapend,
(savimuld) Fe^O-!
AkO;’. : 6,8 mgr liitri
peale ; sisaldab peaasjalikult savimulda.
L u b i CaO : 84,2 mgr liitri peale.
M a g n e e s i a MgO : 18,1 mgr liitri peale.
K u i v ai ne (180"); 400,2 mgr liitri peale.
K u u m u t u s t u h k : 345,2 mgr liitri peale.
K a o t u s (lenduvad ained -j- süsihape) :
55,2 mgr liitri peale
V
;
E l e k t r i , j u h t i v u s K 18° =5,95 X ^0-‘'.
K a l k u s (üleüldine) CaO ' 1,4 M gO :
10,95 Saksa kraadi.
A j u t i n e k a l k u s : 8,68 kraadi.

Roostemise ning katlaseinte hävinemise põh
juseks on hapnik, süsihape ja mitmesugused
teised happed, klooriühendused, iseäranis mag
neesiumkloriid,
mangaani ühendused Hal
vasti mõjub katla peale turbaraba vesi, lAädanevaid aineid ehk rasva sisaldav ,vesi. Muu
seas on ühes õliga katlaseinte külge heitunud
mudakiht halv soojuse ju h t; 1 millimeetri pak
susest kihist on küllalt, et katlaseintesse nii
palju soojust kogub, kuni plekk pehmeks lä
—

Otsus

p u u r k a e v u vee
d u s t e k o h t a.

oma

Tehtud analüüsi põhjal võib puurkaevu vee
kohta järgmist ütelda:
1.
Kuna vesi täiesti selge ja seismisel
põhisegu ilmub, mis ainult hall-pruunide hel00

—

bete märkisid avaldab, siis
v o i m e h a a n i  vitava mõju. See abinõu ei vabasta vett hap
l i s e d l i s a s e g f u d k a t l a k i v i t e k k i  nikust.
mises kui gi suur t os a m ä n g id a .
10. Nõnda oleks siis kõne all oleva puur
2. R e a k ts io o n i p o o le s t v õib
vett kaevu vee puhastamind kahel teel mõeldav,
k a te ld e täitm isek s t a r v i t a d a , sest et' milleks tuleks korraldada:
katlaveel peab olema kas keskmine (neutraalne)
a) esimesel juhtumisel eelsoendaja, mis
ehk leheline (alkaaliline) reaktsioon.
võiks olla kas üleüldine ehk iga üksiku katla
3. K lo r iid id e arv on kaunis suur.
jaoks eraldi;
Heas katlavees ei tohi üle 200 mgr naatrium
b) teisel juhtumisel peaks ehitama veepukloriidi liitri peale olla; puurkaevu 201,3 mgr
hastam ise sisseseade, mille ühes osas sades
, on, kui ka küll natuke, siiski juba sellest
tamine toimetakse, teise osasse kogutakse
I normist üle.
puhas vesi; arusaadavalt võib lubja abil
4. R a u a peale m õjuvad h ä v ita v a lt
sadestamist ka eelsoendamisega ühendada.
järgmised ained:
11. Kuni vastava sisseseade muretsemi
a. h a p n ik , mida vees lahunud olekus
seni
on katlakivi tekkimise vähendamise ainu
leidub;
i
keseks abinõuks sage vee v ä lja la s k m in e
b. s ü s ih a p e , millest ka ajutine kalkus
katlast.
oleneb; ^
'
12. Küsimuse^ lõpulikuks
otsustamiseks
c. k lo riid id , iseäranis aga m ag n e e siu m 
peaks vee analüüsi kordama, samuti ka katla
k lo riid , mida vees teatud osa leidub.
kivi analüüse tegema. Viimasel juhtumisel on
5. K a tla k iv i .tekkim ise põhjuseks peak
ka soovitav teada, missuguse rõhu all katel
sid selle pu urk aev u vees olema peaasjatöötab.
I
lis e lt k a lts iu m i ja m agneesium i bikarKirjandusest võiks nimetada esimeses jär
b o n a a d id , millest üks osa süsihapet keet
g u s : Ferd. F i s c h e r , D a s W a s s e r , Leip
misel lendub, nõnda et järeljäänud karbonaadid
zig 1914. Selles raamatus on kokku võetud
sadeneda võivad. Ühfes sellega heituvad katla
kõik tööd, mis sel alal eriajakirjades ja mujal
seinte külge ka teised k altsiu m i ja m ag 
on ilmunud. Lühema kokkuvõtte võib leida
neesium i ni ng r aua ja a lu m iin iu m i ühen
ka: O. D a m n i e r , C h e m i s c h e Te h n o dused.
l o g i e d e r N e u z e i t 1. Mõlemas raamatus
6. E le k triv o o l võiks te k k id a üksikute
on õige laialine kirjandus antud.
katlaosade vahel, kui nad ühesugusest rauast
J. A.
ei ole, sel v o o lu l ei ole aga k u ig i suurt
täh tsust. Raua roostemise ja
rikkumise
protsessi kui keemilist sündmust võib arusaa A BIN ÕU , MILLE LÄBI V Õ IB Ä R A H O ID A
davalt ka elektriilmeks pidada, mitte aga just V ED URI
K A T LA TÄITMIST K Ü LM A
selle sõna harilikus mõttes. K a tla k iv i t e k 
VEEGA.
,
kim ises ei ole e lek triilm etel m in g it t ä h t 
Vedurite varustamine toite vee eelsoenclajas u s t.

jatega, mille ülesanne ou ühte osa äratööta
nud' auru sees peituvast soojusest jahutusveele üle anda, leiab ikka laialdasemat tarvi
tamist ja omandab lähemal ajal, nõndasamuti
I
8. K a tla k iv i te kk im ise p õ h ju s t võib nagu auru tulistamine, üleüldise ja jäädava
eelsoe ndam ise
teel vähendada. Nagu tähtsuse. Vee eelsoendamisega on loomulikult
analüüs näitab,
on vee üleüldine kalkus mitmete teiste kõrvaliste küsimuste lahenda
10,95 Saksa kraadi, sellest on aga 8,68 kraadi mine seotud. — Viimaste hulka kuulu|D- just
ajutist kalkust, mis keetmisel kaob.,
eestkätt ülesanne, kpidas ärahoida külma vee
9.
Teiseks a b in õu k s katlakivi tekkimisesattumist veduri katlasse, kui äratöötanud
eest hoidmiseks on vee kalkuse vähen- auru eelsoendamiseks silmapilk saada ei ole,
Y dam ine lu b ja ju urelisam isega. Lubja juure näituseks, kui vedur paigal seisab või ilma
lisamine kaotab ära ka magneesiumkloriidi hä auruta allamäge liigub.

7. Ra u a h ä v in e m is t v õib v äh e n d a d a
kui hapnik ja vaba süsihape vee eelsoendamisel välja aetakse.
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Vanade,
iima
eelsoendajateta
vedurite
toitmiseks on ilma erandita lihtne ja võrdle
misi ustav riist insektori näol tarvitusele
võetud. Tema tähele'panemiseväärt omadus
on see, et teda peaaegu ei ole võimalik regu
leerida, mille, tõttu katla toitmine veega vahet
pidamata ja terve jÕuga sünnib.
Insektor
valitakse ¿Õnda, et tema kõige suurema jÕu
tarvituse puhul katelt veega küllalt täita
võib. Juhtub aga nüüd, et on tarvis suurem
kogu võrdlemisi külma 50 kuni 70° vett kat
lasse suruda, siis langeb selle läbi loomulikult
katlas surumine
tuntavalt.
Vedurijuht on
seega sunnitud võimaluse järele vett pumpama,
ja nimelt siis, kui vedur veel terve jõuga
ei tööta. Sellepärast tarvitakse insektorit
harilikult siis, kui rong seisab
jaamas ehk sõidab allamäge. On ve
dur \vee eelsoendaiaga varustud, vÕib
insektori asemel peaaegu alati piunpasid
tarvitada ja katelt võib hoopis teisel viisil
veega täita. — Kõigepealt võib h'arilikka pumpasid laiades piirides regulee
rida, seega võimalus katelt veega aegla
semalt toita. Pump ei tarvita sugugi
lühikese aja jooksul suurt kogu vett
katlasse suruda.
Katla toitmine ole
neb esiteks •ahjukütja hoolsast järel vai va-_
misest, ja teiseks auru tarvitamisest.
Aga isegi siis, kui ühe korrag-a palju
vett katlasse pumbatakse, ei tule halb
kõrvalmõju katlaauru
surumise lange•mise näol mitte sellel mõedul nähta
vale, nagu see insektori
tarvitamise
puhul harilik nähtus on, sest et vesi
äratöötunud auru läbi umbes
100° soe
neb ja alles siis sattub katlasse. — Selle
pärast ei ole eelsoendajaga varustud veduritel
tingimata tarvilik ainult siis vett pumbata, kui
katel vähe ehk peaaegu sugugi auru ei anna,
’ küll aga siis, ktii surumine katlast lubatud
piirist on üle tõusnud ja soovitakse veepumpamise läbi viimast veidi vähendada. Peale selle
jääb veel üle võimalus pumpa katla toitmiseks
siis tarvitada ja läbi eelsoendaja töötada
lasta, kui masin seisab ehk ilma auruta töötab
allamäge sõites. — Tulevikuis tuleb igatahes
ainult seesuguse katla toitmiseviisiga rehken
dada. — Nüüd on aga võimalus olemas, et
ajutiselt päris külm vesi eelsoendajasse ja
katlasse sattuda võib ja isegi vee ja Õhupumba

äratöötanud auru kasutamisega ei ole võima
lik seda kõrvaldada. Külma veega täitmine,
ehk küll ajutiselt, mõjub siiski hädaohtlikult
niihästi eeisoendaja kui ka katla enese üksi
kute osade tihenduse peale ja seega halvavalt
toitevee eelsoendaja heade omaduste peale.
K ui insektor surub katlasse vett, siis on vii
mase temperatuur 50 kuni 70°, pumpab aga
pump, siis on vee temperatuur ümmarguselt
10 kuni 15 kraadi, ktma see pumpade äratöö
tunud auru tarvitamise puhul kõige paremal
juhtumisel ainult 25 kraadini tõuseb. Kahel
viimasel korral kannatab tuntavalt materjal,
millest katel valmistud. Needimise ja valtsi-

Joonistixs nr. 1.

miste kohtade tilkuma hakkamine on mööda
pääsemata. Peale selle on eelsoendamisel veel
see hea omadus, et vee sees peituvad ja kivi
sünnitavad ained, nagu lubi ja teised, kergesti
puhastada lastavates eelsoendajates eralduvad
ja seega kallist ja aurusünnitamiseks üliväga
tähtsat katlapinda ei' riku. Külma veega aga
sattuvad vee sees ülessulanud kõrvalained
katlasse ja lang*evad katlaseinte peale, kõva
koorukest sünnitades. See on teine külma veega
toitmise halb külg.
/
Teatavasti on vedurijuhtimise eeskirjades
ettenälitud, et kvii masin ei tööta, siis ei tule
ka pumbaga läbi eelsoendaja mitte pumbata,
vaid tuleb selle asemel tagavara veepumpamise abinõuga ,— insektoriga — katelt toitma
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hakata.' Insektor ag-a võib omakord õige tihti,
sest et teda harva tarvitakse, korratult töö
tada. Peale selle oleneb selle ettekirjutuse
karvapealne täitmine vedurijuhi ja kütja hoolvsusest ära. Saksa patendi nr. 266293 läbi on
katla toitmine külma veega jaülemalpool ette' toodud katla hädaohtlikku seisukorda sattumise
võimalus igatepidi kõrvaldud. Allpool järgneb
ühe kava kirjeldus, mille läbi aur katlast värske
"aga väikese surumisega eelsoendajasse ju h i
takse, kui veduiri regulaatori kang kinni on.
M ainitud abinõu on Saksamaal juba mitmelpool raudteede peal tarvitusele võetud. Regu• laatori kangi aluse külge on iseäraline tõukeventiil a ja suruja b pandud.
Regulaatori
»võlli tagumise poole peal on pikergune rõn
gas c, mille ots, l^ui regulaator kinni õn,'
suruja b abü ventiüi lahti tõukab, nagu seda
joonivstused 1 ja 2 kujutavad. —- Teisest kül
jest lükkab kruuvitaoline vedru ventiili kinni,
niipea kui suruja b rull nokast «c» vabaneb
s. t. niipea kui regulaator on lahti keeratud.
Ventiili peal lasuv aurusurumine suurendab

lamist eelsoendajasse võiib kahel viisil regu
leerida. Esiteks, sõiduvinna kinni- ja lahtilükkamise ja, teiseks, toitepumba käima- ja
seisupaneku
läbi
sattub' aur
tõukeventiilist otsekohe eelsoendajasse, mis
nõnda
sisseseatud on, et sadenenud vee vaba välja
voolamist võimaldab.
Suruja «b», nagu joonistus 2 seda selgevsti
kujutab, on väike vasest, terasrõngaga varus
tud vinn, müle rõngas omakord eelpool nime
tud pikerguse ^ rõnga «c» otsa pinda möö(|a
rullib, kuna teiselt poolt jälle mainitud vinn
tõukeventiili spindlit lükkab.
Kõigest sellest on näha, et terve sisse
sead^ on väga lihtne i ja, kui seda meeles
peame, et katel seaduse järele nii kui nii kahe
(toite-abinõuga varustud peab olema, siis ci
lähe terve sissesead mitte kallimaks, kui ühe
insektori asemele pumba üles seame.
K a riista raskus ja tarvisminev ruum on
väike ja sellepärast võib loota, et vedurite
peal, mis eelsoendajatega juba varustud, vii
mane riist niisama laialdast tarvitamist suu|dab võita, kui Shmidt‘i süsteemiline auru
tulistaja . torude läbipõlemise ärahoidmiseks.
D r. In g . I,udv. vSchneideri järe le
ii.' d. V. D . I. 1914 nr. 26.

'

A. T>. '

T RA A D IT A TELEFON ÜLE A T LA N D L
Märtsikuiü s. a. tehti Inglismaal ja Amee
rikas tähtsaid katseid, et traadita telefoni
ühendUvSt üle Atlandi ookeani saada. Need
tööd, mis inseneride W. T. Ditcham’i ja W.
Joo nistus nr. 2.
I. Picken’i poolt^ korda saadeti, on jälle üheks
verstapostiks traadita ühenduse arenemine teel.
omalt poolt veel vedru mõju. — Tõukeventiili
■
läbilõikes kujutab joonistus'2. — . Ventiili- Nüüd on võimalik sellest lähemalt teatada.
Katsete eesmärk oli kindlaks teha, -kui
keha, mis vasest valmistakse, on koonilise
suurt energiat on vaja, et, imema-aja leidusi
otsaga ja pika silindrilise. juhtiva kolbigä,
kasutades, kestvat ühendust nii kauge maa
mille õõnsuse peitubs ventiili kinni lükkav
vedru. Teraspulk, mis sellekohase kaane- peale sisse seada. Esialgselt lepiti ühenduse
loomisega ühes suunas : saatejaam oli üles
mutri augu läbi tihedalt liikuma annab, täidab
ventiili spindli kohust ja tema kaudu antakse p a n d u d Ballybunion’is, Iirimaal, ja vastuvõtja
IvOuisburg’is, Uue Schotimaal (P. Ameerika).
surumine
ventiilile
edasi.
Tõukeventiili
Baltybunioni saatejaamas pandi bensiinimoo
aur^atoru läheb kui haru toitepumba auru
tori abil elektrigeneraator käima, mis 12000
juurevoolutorust. Selle tõttu sattub värske
aur ainult siis ventiili sisse, kui pump on voldi pinevuse jimres 2,5 K\V andis. Kõik
käim a pandud. Nii pea aga kui katla toit saate ja vastuvõtte aparaadid mõlemis jaahias
Lahtises konturis
mine lõpetakse, ei voola enam abiauru eel olid Marconi tüüpilised.
(mille juure kuulub ka antenne ehk õhuvõrk)
soendajasse, mis läbi omakord igasugune auru
raiskamine ära hoitakse. Värske auru voo ulatas voolutugevus 3500 m. pikkuse laine ju u 
—
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res 6 ampäärini. Wihmavarjukujuline antenne (
11. aprillil häyines Budapesti linna elektri
hoiti 500 jala kõrguse masti abil üleval. jaam a turbogeneraator {ehitud i911 a., 8750
(Olevisti kiriku torni kõrgus =r= 446 jalga). '
KVA,. 5100 volti, 1650 pöör./min., 26 peri
Peale väheseid esialgseid katseid Londoni
oodi) paar tundi peale käimalaskmist auruturja Chelmsfordi jaamadega (umbes 1000 km.
biini liig kiire käigu (lõhkumise, tormamise)
kaugusel Ballj^bunioiiist)*) saadeti 12 päeva
tagajärjel täiesti..
jooksul korralikult telefonogrammisid üle mere
Ligi dOOO puuda raskune generaatori üle
Louisburgi. ^2700 km. kaugusel oli kõne kül mine osa paisati 9 m. kõrguse loogana läbi
lalt tugev ja telefonogrammid võeti kõik vastu. , masinamaja seina tänajale.
Et küll rootor
Teiste sädejaamade töö ei eksitanudki palju,
(generaatori pöörlev osa) ise ei lõhkenud, läks
nii et kõnest ilma vaevata võis aru saada.
ta mähitus hiigla-hõõrumise pärast hõõguma,
Peale seda saadeti Baltybunionist ’signaalisid karg'as pealt ära ja süütas masinamaja katuse,
ka Morse tähestiku abil, mis Louisburgis üsna mis puu ja papiga kaetud, põlema. Tekkinud
tugevasti kuulda olid.
tulekahju rikkus ka teised masinad. Mõistagi,
Tuleb allakriipsutada, et kirjeldud „katse^;;^ et aineline kahju sellejuures suur. oli.
tes ei olnud midagi juhuslist, mis signaalide
Lõhkemise enese hävitavate tagajärgede
saatmist kuidagi oleks kergendanud. Nende
üle ei tule imestada, kui tähelepanna, et ge
kestvuse ajal võeti Louisburgis kõik vastu,
neraatori pöörleva osa ^„elav jõud" juba normis Ballybunionist saadeti, ja edasiandmine
malpöörangute juures samasuur on, kui kol
sündis päeva ajal kella 10 ja 13 vahel. Tea
mel raskel veduril, mis 80 km. kiirusega ki
tavasti avaldavad päikese kiired traadita telehutavad.
'
grafeerimise peale suurt mÕju : öösel on tege
vSellepärast on elektrijaamade enese huvis
vuse ulatus tnubes 2 korda suurem kui päeval.
tarvilik,
et nad kõik oma tähelepanemise juhiks
Nende katsete ajal selgus siiski, ("et usalusaldusväärilise
masinatega
ümberkäimise
dusväärilise telefoni ühenduse saavutamiseks
ümbruvskonnas, kus vahelesegamine tugev, on peale. Sest ^ turbiinide juures ettenähtud kait
seabinõude korrashoidmine Ijig kiire pöörle
soovitav energiat saatmise juures suurendada.
mise
ärahoidmiseks ja'perioodiline järelkatsuEt aga tugevamat masinat seal käepärast ei
mine
— niipalju kui seda lükikesed vaheajad
olnud, katkestati töö ajutiselt.
tööstuses lubavad — võivad mavSinajuhtide sil
mis mitte küllalt mõjuvad ja tarvilikud paista.
A ga ka selle ettekirjutuse vahetpidamata ja
ÕNNETUS T U RB O G EN ERA A T O RIG A .
ustava
täitmise juures võib õnnetu asjaolu
Nüüd, mil ilmasõda lõppenud, saame meie
kaiseabinõu
rikke välja kutsuda.
Töötavat
paljudest huvitavatest juhtumistest jg. mõnikord
ka kohutavatest õnnetustest teada, mis tehnika turbiini-sisseseadet ei või ka kõige paremate
kaitseabinõude juures ilma inimese valvuseta
alal Lääne- Euroopas ette tulnud. Kuukiri
jätta.
Asjatundja masinajuhi nägemine, kuul
„Das Elektrizitäts-Werk" jutustab oma 1918. a.
mine
ja
tunne peavad ikka valvel olema, et
juulikuu n-ris järgmise lo o :
automaat-sisseseade rikkeminekul sündsate abi
*) H u v ita v on täh ele panna, et B a lly b un io n ist Clielmsnõudega appi tulla, vastasel korral on sar
\ fordi olid sig n a alid selgesti k n u ld ä k o g u n i 6 Q ja la
naste hiigla-jÕua,llikate töö ikka hädaohtlik.
suuruse ,,r a a m i“ tüüpilise antenne abil.

—
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VALITSUSE TEGEVUS JA AMETLIKUD
TEATED.
Kaubanduse ja Tööstuse ministeenumi ja 200.000 kantvsülda tarbepuid
Põllutöö ministeeriumi Metsa Osakonna 200.000 » » küttep uid
kawa metsaraiumiseks
talwel 19191920.
I
\
Eesti riigis on

a) riiigi metsa 100.000 tiinu
b) era
,,
,620,000 ,,
l

Kokku

720.000 tiinu

Sellest metsast' võib ig'a aasta plankude
viisi raiumise alla võtta
kuni ^/so osa, s.
o. 8000 — 9000 tiinu.
Iga tiinu pealt arvatakse saada kesknaiselt
30 — 35 kantsülda puid, seega ühes aastas
kuni 300.000 kantsülda.
Talumetsadest, heinamaadelt jne. arvatakse
saada kuni 100.000 kantsülda puid.
Seega oleks Eesti riigis aastane puude
saak 400.000 kantsülda ehk 600.000 standarti.
vSellest summast 300.000 vStandarti tarbepuid ja 300.000 standarti küttepuid. Riig'i sise
mine tarbepuude tar\ddus arvatakse 100.000
standarti olevat, nõnda et kuni 200.000 stanartdi aastas eksporteerida võiks. .
Eelpool nimetud aastase 400.000 kantsülla
puudesaagi Vcäljatöötamine tarvitaks järgmist
tööjõudu;

ä 5 päeva = 1.000.000 päeva.
ä 3

»

=

600.000

»

K o k k u 1.600.000 tööpäeva.

K ui metsaraiumise aega
100 tööpäeva
arvata, siis peaks 16.000 töölist metsatöös
olema, et selles kavas nimetud metsasaaki
turule tuua.
Kava läbiviimiseks on ettenähtud; tööstus
riigi enese ettevõttel; eraisikutele metsa plan
kude viisi ainult raiumiseks anda; metsa müü
mine kännu pealt sise-ja väljamaa ettevõtjatele.

KATSED PIIRITUSE KUI VALGUSTUSA IN EG A .
Põllutöö ministeerium on riig-i kesklaboratooriumile ülesandeks annud, piirituse kui valgustusaine väärtust, praegfuse aja tingimusi silmaspidades, ära määrata. Tuleksid ära mää
rata võimalikult kõik tarvitusel olevad lampide
tüübid nende valug-ustuse, jõu ja piirituse tar
vitamise suhtes. Saadud andmete põhjal tahe
takse kavatsusi teha piirituse kui valgustusaine
tarvitamise võimaluse kohta.

VESTENURK.
JAMES WATT,
' i

1736— 1819.

Tänavu 19. aug^ustil saab täis sada aastat,
mil suri mees, kes maa välimuse rohkem üm
ber moondas, kui seda on suutnud teha suu
red sõjad ja poliitilised revolutsioonid, millegfa
kaasas on käinud alati kohutavad verevalami
sed. Revolutsioon majanduselus oli see, mis
James Watt läbi viis ja tema kaudu pääses aur
igalepoole töötama, võis kaevandusi ajada sü
gavamale maa sisse, meresid kuivatada, mäge
sid paigast nihutada ja inimsugu sai juure mil
jonid uued tugevad ja tummad raudorjad.
James Watti aurumasina otsekoheseks järeltulejaks olid aurulaev ja raudtee, ja alles need

uued läbikäimise abinõud võimaldasid Euroopa
ja Ameerika edenemist õitsvale järjele
Need
andsid valgele rahvatõule uued ergud ja tuik
sooned, uued käed, jalad ja peaajud.
Raudteede ja aurulaevade läbi, mille ehita
mise Watt võimaldas, ’ühinesid kaugused ja
ajad.
Mõisted l i g i d a l ja k a u g e l , k i i 
r e s t i ja p i k k a m i s i hinnati ümber.
Ülepea, igasugune tööstus hakkas alles au
rumasina tarvitusele võtmisega arenema, jõu
des võrdlemisi lühikese ajaga kõrgele järjele.^
James Watt sündis 1736. a. jaanuarikuul
Greenockis, Clyde jõe ääres Shotimaal. Tema
isa, kelle isa omakorda küll oli olnud mate
maatika professor, oli siiski valinud praktilise
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elukutse ja esines maja- ja laevaehitajana, puur j. t. Seesama poiss, kes õpetajatele nii tuima
mõistusega ja tahajäänud paistis olevat, võis
sepana, tislerina, kaupmehena jne.
James Walt oli erakordselt nõrga tervisega aga täisealisi oma vabalt leitud jutüstustega
laps ja kosus ainult ema hoolsa ravitsemise tundidevüsi hoida suures põnevuses. Kindlasti
tõttu aegamisi. Mõistus arenes temal siiski võib öelda, et Watt’ist küll üks Shotimaa vilja
juba varakult. Kuna ema teda lugema ja isa kamatest luuletajatest oleks saanud. Kord, kui
kirjutama õpetas, sealjuures ka matemaatikasse ta veel 14-aastane polnud, viinud ema teda
pühendades, siis kõneldi, et ta juba kuueaas õhuvahetuse pärast sugulaste juure Glasgovi,
taselt geomeetria ülesandeid lahendanud. Krii ' mis tol ajal veel väike linnake oli, ilma ainsa
Igal õhtul enne magama
ditükk käes, seisnud ta kord lõuka ääres, kui. vabrikukorstnata.
keegi isa tuttav märkuse teinud, et parem heitmist hakkas noor James seal tädile kõik
oleks ju poissi ^kooli saata, kui kodus aega sugu lugusid jutustama, vaheldamisi lõbusaid
viita lasta.
„Vaadake aga esmalt, mis see ja õudsaid, kuna terve perekond suure põne
poiss teeb,“ kostnud isa, „ennekui tema üle vusega pealt kuulas. Nii lendasid tunnid mär
halva otsuse annate.“ Ja James uurinudki pa kamata mööda, ja vaesel tädil jäi ikka vähem
rajasti kaunis raske geomeetria ülesande kal ja vähem aega magamiseks üle. Viimaks võt
lal, Kord noominud teda jälle tädi, miks ta tis ta ja viis poisi Greenocki tagasi, et elu ko
rohkem kui tund aega ilma sõnalausumata ja dus kord ometi jälle läheks vanadesse roobas
kasuHkku raamatut kätte võtmata mängivat tee tesse.
Tem^ suurt luuleandi tõendavad muu seas
katlaga, auru sellest kord lusikasse, kord tassi
voolata lastes ja kujunevaid veetilkasid luge ka vähesed järeljäänud kirjad.
Kaubanduskoolist, kust Watt kooHajal tihti
des. Mitmed Watti eluloo kirjutajad arvavad
selles tema esimesi katseid aurumõju uurimises puudus, sattus ta Ladinakooli. Seal tegi ta
nägevat, ta ise ei ole aga seda lapsepõlve mä häid edusamme Ladina- ja Greekakeeles, veel
lestust enam meele tuletanud. Selle vastu peab paremaid aga matemaatikas. Sellel alal oli ta
oletama laiapiiriHse tähtsuse asjaolule, et Watt kõigeparem. ' Kodus harjutati joonestamist,
James parandas
üles kasvas töökoja kõrval, kus varakult tundma maalimist, konstrueerimist;
õppis kõiksugu tööriistade käsitamist, puusep- kompasse, kvadrante ja muid aparaata. N*õrga
pasid ja mehaanikuid nende töö juures nägi ja tervise tagajärjel ei saanud Watt osa võtta
ise ka juba väikesest peale hööveldama ja teiste noortemeeste lõbudest vabas looduses,
treima õppis. „Sellel poisil on varandus sõr selle asemel olid isa, ema ja head raamatud
medes,“ tähendanud töölised tema isale, mil tema peaasjalisteks seltsilisteks. 15-aastaselt oli
lest järeldama peab, et tema ettevalmistus hi ta tolleaegse suurema loodusteaduse raamatu
lisemaks mehaaniku elukutseks juba varases juba kahel korral suure tähelepanemisega läbi
kõrval sisaldas
lapsepõlves algas. Korrapärast kooliõpetust ei lugenud. Muude seletuste
saanud ta enne 14. eluaastat. Osalt oli põh ■see raamat joonistusi matemaatikast, õhu- ja
juseks tema haiglane olek, osalt aga ka isa aurusurvest, valgusest, elektrivoolust jne. Tol
tahtmine, kes arvata võis, et mehaaniline töö ( ajal tehti usinalt katseid elektrivooluga ja
nõrka poissi rohkem suudab kehaliselt ja vaim- õhutühja ruumi sünnitamisega, Galilei oli pikliselt kosutada, kui kooliskäimine. Ka selgus silma abil juba enne Watti uued nlmakehad
koolis, et ta on nõrk õppija ja teistest oma leidnud, oli kaalunud õhku ja tema õpilane
vanustest maha jäänud.
Seda otsust võidi Toricelli mõetis õhusurumist. Leiti baromeeter.
muuta alles siis, kui ta matemaatika klassi jõu Otto Guericke mõtles välja Õhupumba ja esi
dis ja seal varstigi oma teadmiste poolest teis mese elektriseerimise masina. Huygens konst
test üle ulatas. Nii on meil siin jällegi uus rueeris , püssirohu plahvatuse masina, milles
näitus pikale kuulsate uurija e ja leidlaste reale, püssirohu gaasid õreda õhuga ruumi sünnitasid,
kfellest koolis suurt midagi loota polnud, oma ja välise õhusurve abil vett pumbati. Sealt
edaspidises elus ja tegudes aga hoopis teisena peale algab aurumasina ajalugu.
esinesid : Robert Mayer, Darvin, Gustav ’ Jäger, Liebig, Linnõ, Bessel, Aleksander v. Humboldt, Verner Siemens, Riggenbach, List, Thaer
—

Kaheksateist aastasena lahkus James Watt
isamajast, et lähedas Glasgovi linnas, kus sel
ajal kõigest kaks suuremat uulitsat ja majad
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puust ning^ õlekatusegu olid, mõne kohase
meistri juures õppusele asuda. See meister
nimetas end küll optikeriks ja oli ka kaunis
mitmekülgne mees, kes prillisid ja viiulisid
müütas või parandamiseks vastu võttis, ka
lihtsamaid
matemaatika
riistu
hädapärast
valmistas, kuid igapäevase leiva saamiseks
tihti ■ka sunnitud oli õngeritvu tegema ja
Icalavõrkusid parandama. Kuna aga noorele
Wattile matemaatika abinõude valmistamises põh
jalikumat õpetust sooviti anda, siis andis temale
loodusteaduse professor Dick soovituskirjad
Londonisse kaasa. Sellest hoolimata ei leid
nud Watt seal tähtsamat meistrit, kes teda
oleks võtnud oma juure õpilaseks, sest nõuti,
et ta enne seitsmeaastase õpeaja ko^dulinnas
läbi teeks. Esmalt kellasepa Neale juures
tasuta teenides, sattus ta viimaks ometi mate
maatika riistade valmistaja Morgani juure, kus
varstigi kõiki ettetulevaid töid tegema õppis.
Et isa mitte koormata abiraha saatmisega,
kulutas ta oma ülespidamiseks võimalikult
vähe, vabal ajal kõrvaltöid tihti öödläbi tehes,
et aga midagi teenida. Sealjuures olid töö
ruumid meistri juures nii viletsad, et ta kül
metamise tagajärjel
köha ja jooksva sai,
mis naljalt enam ei tahtnud lahkuda, nii
et Watt 1756. a. sügisel oma Shoti kodu
maale tagasi pööras, kõigi tulevase iseseisva
meistri ametiks tarviliste raamatute ja tööriis
tadega.
Peale selle kui kahekümneaastane Watt
nüüd
vanematekodus
tervist parandanud,
tahtis ta naabrilinnas ,Glasgovis meistriks hahata. Kuid selle mehe vastu, kelle revolutsionäärsed raudhiiglased varsti kõik tsunftikitsendused hävitama pidid, protesteeris sealne vasarseppade tsunft, tähendades, et isikul, kes
nende juures oma õpeaega läbi pole teinud,
ka ruumi ei ole seal linnas meistriks olla. Ei
leidu ju kaj meie päevil nii sagedasti ruumi
just kõige tarvilikumale inimesele. Watti loos
aga tegi ühe tsunfti poolt^sünnitud kahju jälle
teine, nimelt Glasgovi professorite, tsunft heaks.
Professorid muretsesid noorele meistrile kõige
pealt ülesande, korda seada matemaatikaastronoomia riistade kogu, mis Jamäikast too
dud, ja selle järele ka ülikooli mehaaniku
koha. Ülikooli ruumidesse, kus käsitööliste
tsunftidel midagi öelda polnud, seati Watti
jaoks töökoda, ka kauplust võis ta uulitsa-

poolses ruumis pidada. Muidugi, teenida ei
olnud palju, puudus küllaldane nõudmine tema
riistade järele ja isa pidi aegajalt välja aitama.
Watt müütas kaarte, parandas viiulisi, vilesid
ja gitarresid, valmistades tellimise peale ka
väntorilaid. Sellest ajast on teada, et Watt
ka kirjaniku ja luuletaja ametit pidas, kahjuks
ei ole aga tema teostest midagi meie päeva
deni alal hoidunud.
Aegamisi hakkas Watti äri edenema, 1760. a.
ühines ta kellegi Craig’iga, üüris suuremad
ruumid ja neli aastat hiljem töötasid tema all
juba 16 töölist, ühtlasi astus ta abielusse.
1758. a. sai Watt tuttavaks kellegi Robisor^iga, kes matemaatikat temast ehk koguni
veel paremini tundis, ja see juhtis tema tähele
panemist esimest korda aurumasina peale,
soovitades Newcomeni masinat kasutada vank
rite edasihigutajaks Mitu aastat uuris nüüd
Watt usinasti Desaguher’i ja Belidor’i töid
aurumasinate üle, rehkendas ja tegi katseid,
valmistas silindreid rauast ja puust, kuid
midagi ei tulnud välja. Siis jõudis ta otsu
sele, et vaja on enne välja uurida, kuipalju
auru võib saada teatud veekogust, kui palju
soojust aur veele ära annab, selle soojust oma
temperätuurini kergendades jne. Palju aega
ia veel rohkem raha kulutas ta katsete peale
vee, auru, silindritäite ja äraaurunud vee vahe- ^
kordade väljaüürimiseks. Kaua kobas ta pime
das ringi, kuni äkki seni tabamata leiduse
tegi, millele muidugi kohe mudeli valmistamine
järgnes. See tähelepanemiseväärt aparaat lahutud kondensaator õhupumbaga — seisab
veel praegu Kensingtoni muuseumis Londonis.
Muidugi ei olnud see katsemasin kuigi täielik,
nii mõndagi raskusi ja ettenägemata vahejuhtumisi tuli veel ära võita. Katseid tuli salaja
teha, et teised tema leidust enneaegselt ei
saaks omal nimel käsutada. Ühtlasi pidi peen
mehaanikust masinaehitaja kujunema. Iseäranis
raske oli sündsate .silindrite valmistamine.
Puudusid õppinud töölised ja ustav silindripuurimise tehnika. Peale Craig’i surma müüs
Watt oma senise äri maha ja pühendas end ,täiehkult aurumasinale, kusjuures tema uueks osa
nikuks astus Dr. Roebuck, kellel suured söe- '
kaevandused olid ja sellepärast paremat masi
nat vee väljapumpamiseks kaevandustest tarvis
läks, kui senised Newcomeni masinad seda
ohd. Katsete peale kulus lõpmata palju raha,
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ikka ja jälle leidus masinal mõni uus viga ja
lõpuks jäi Dr. Roebuck, kes kõik enda ja oma
sugulaste raha sinna sisse oli matnud, maksu
jõuetuks.
Dr. Roebucki järele hakkas Watti katseid
toetama Boulton, kellel suur metallasjade vabrik
seitsmesaja töölisega oli. Ka see mees, kes
^ ise samuti insener ja leidja oli, sai raskeid
rahaohvrid kanda ennekui Watti masin — see
oli ühepoolega töötav madalarõhu masin —
hästi töötama ja kasu tooma hakkas.
Kudas tolleaegsed tööstusnikud ' esimese
aurumasina peale, mille Watt Cornwalli mäekaevandustes üles seadis, vaatasid, selle üle
kirjutas Watt Boultonile järgmist:
„Masina kiirus, jõud, suurus ja hirmus müra
on nüüd kõiki sõpru ja vaenlasi, kes teda
näinud, rahuldanud. Kord või kaks korraldasin
ma teda nõnda, et käik rahulikum oleks ja
vähem müra teeks; aga mr Wilson (kae
vanduste omanik) ei saa magada, kui masin ei
märatse. Sellepärast jätsin ta parem hoopis
masinajuhi hooleks. Nagu näha, otsustavad
need inimesed siin masina j õ u ü le selle järele,
k u i p a l j u t a m ü r a t e e b . Otse niisama,

nagu nii mõnestki tublist töötajast sellepärast
lugu ei osata pidada, et ta tasase loomuga on.“
Peale selle esimese aurumasina ülessead
mist kulus veel kümme aastat, ennekui Watt
jõudis majandusliselt enam-yähem lahedmaisse
oludesse. Wõib olla, et ta juba ise oleks
tarvitanud oma masinat vankrite ja laevade
liigutajaks, aga tema tööjõud kulus nendesamadegi masinate valrpistamiseks, et oma
perekonda toita.
Peale kbndensaatori arvas Watt välja veel
tänapäev tarvitusel oleva kopeerimise pressi,
parallelogrammi, osalt ka kurbli ja mõned
väiksemad aparaadid. Niisama tuleb meetrisüsteemi tarvitusele võtmine lugeda tema
teenuseks.
\
Mitu keerulist patendiprotsessi tuli Wattil
läbi teha, sest tihti leidus ahnitsejaid, kes tema
leidusi püüdsid omaks tunnistada.
Samal aastal (1819), inil esimene aurulaev,
osalt veel purjeid tarvitades, läbi ookeani
Ameerikast Euroopasse sõitis, suri James Watt
83 aasta vanuses oma mõisas Heatfieldis Bir
minghami läheduses, kus veel viimase aastani
töökojas uute leiduste kallal oli töötanud.

K IR JA K A S T .
KÜSIMUSED.
O) Missu<vune asutus
g'usi (annab patendi) ?
7)

la t k la asi, booraksit, ää d ik a h a p u t alu n iiin iin n i, tökatit,

Eestis kaitseb iUcsloidja õi-,

Mispiu-ast kirjutak se telegraaf, a g a m itte

tele-

graf, kun a m eil sõna telefon ühe o ’g a k irju ta k s e ?

1’eale 'A. P>. poolt toodud juh tum iste tarvitakse ,t u r

mesed hooned h a rilik u lt turvast.

om a

X ende m ajade heaks

omaduseks on, et n ad suvel jah e d a d ja talvel

soojad.

tulekaitseks g ip s ig a üle krohvitakse.
teliskivide

valm istam iseks

sega

takse turb apuru savile juure.

katuöeid.

katsed

S aksam aal

K a on katsutud g ipsturb a ja

segudest katusekive valm istada.

D oh n as

koduste elektri sisseseadete ja o ks jne.
\
’oi'mi jä r e l pressitud turvast tarvitakse loom ade täistoppim iseks.

Pressitud ‘ tu rb a

p ildiraam e ja kastisid.

lauakesteg a

Pressitud ja pressim ata turba

T urvast võib ta rv itad a haige m ajad es ja
. m ajades m ag am isko ttid e täitm iseks.
tongi, p iiritu s t ja siirupit,

e hitusm ate rjali ,

vita v a id ta g a jä rg i annud.

lisada

väävlit, asbesti, vasevitriooli, kruusa,

lu p ja ,

tsementi,

savi
vede

—

;

kasvatus-

T urvast on katsiitud valm istada riiet, paberit,

mesuguste lisanduste abil v a lm ista da

k a r

kuid katsed ei ole veel soo

T eadupärast valm istakše turbani,üllast ka mudavannisid,
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,

kaetakse

tükikestest valniistakse m õnesuguseid iluasjakesi.

m it

O n tehtud m itm esugused ettepanekud turvast
selleks soovitatakse turbale juure

Kas

, T urbalauakestega voOderdakse õpeabinõude kastid.
esi

Turvast tehakse k a sisemised m ajade vaheseinad, mis
Aukliste kei'gete

jn e.

(Saksenis) valniistakse turbast lauakesi elektrilugejate,

vast vSchreiberi jä re l veel järg m ise k s otstarbeks. ^
ehitavad

liim i

V ange nhe im i patendi jä re l valniistakse
sa m m a ltu rb a
asvaltturb a

V astus k üsim use nr. 2 peale.

S ak sam aa tu rb a ra b a asunikud

asvalti, k ivitõ rva, ko rg ip uru,

ta g a jä rg i on an n ud , ei ole teada.

J. A.

KIRJANDUS JA KEEL.
OSKUSSÕNAD.
III.

Sagu
Sademed
Savitoru
Settima
Setteruhi
Struktuur
Suu
Torude paigaldamine
Tsementtoru
Täieline lahksüsteéín
Täisujutama (kanaalij
Üleujutama
„
Tõstmine
|
Ulespumpamine f
Tõus
V aatlus
Valing
Valingsadu

I

j

^

Valingkanaal
Vihmavee kanaal

die Ablagerung
die Niederschläge
das Tonrohr
absetzen .
das Absitzbecken
die Struktur
die Mündung
das Rohrlegen
das Zementrohr

ocaA pK T i

OCa^KH aTMOC(J)epHbIH

^

, ro H M a p H a n T p y ö a
oca>KÄaTbCH

o c a a o ^ H H H ö a c c e H H 'b

CTpoeHie
ycTbe

iipoKJia^Ka xpyÖTi
ueMCHTi-iaH Tpyöa
iio jiH a H

überschwemmen

ä

pas/i.'fejibiiaH

s a T o n jiH T b

c H c re M a

,

die Hebung

IIOATieM'b BOAbl

die Hebung, der Anstieg
die Beobachtung

nOA'bCM 'b

der Sturzregen

JIHBeU b

Haö/iioAeHie

jiH B iie e o Ä T j

? der Regenwasserkanal

.^HBHeOTBOÄHblH

K a H a Jll.

;i,0 > K Ä e B 0 H KanajiTa

Valinglask
Vihmalask

der Notauslass, der Regenauslass

.HHBHeCIiyCK'b

Veelahk
Veetorn J
Veevärk
Voolu sügavus
Äraviima
|
Äravoolutama j

die
der
die
die

Bo;i,opa3A'b^'b

abführen, ableiten

OTBOjI,HTb

Äravoolu piirkond
Uhisvoolne süsteem j
Uhissüsteem
j/'

das Abflussgebiet

Ö acceH H 'b CTOKa

das Schwemmsystem

oömecnjiaBHan CHcreMa

Wasserscheide
Wasserturm
Wasserversorgung
Stromtiefe

B O Ä O H a rio p n a H

1

oaum n

BOÄOripOBOÄ'b
myÖHHa npoTOKa

SELTSI TEATED.
EESTI KEEMIKUTE SELTS.
Hiljuti astus Tallinnas Ringkond keemikuid
kokku, et teostada ammu tekkinud kavatsust,
Eesti Keemikute Seltsi asutada. Pärast seltsi
registreerimist peeti 25. juulil s. a. avamise
koosolek, kus ligema aja töökava kokku seati.
Otsustati kõigepealt asuda Eesti keemikute re
gistreerimisele ning nende koondamisele seltsi
ümber.
Selts seab oma ülesandeks keemia
teaduse edendamist ning keemia tööstuse tõst

mist Eestis. Liikmeiks võivad astuda isikud,
kes keemia alal õpeasutustes erihariduse saa:nud ehk muul teel sel alal vastavad teadmised
omandanud.
Juhatusse valiti J. Annusson, A. Aljak^
F. Mirka. _ Juhatuse asukoht on Tallinnas,
Rüütli tuul. nr. 24, linna laboratooriumis. Sealt
saab ligemaid teateid liikmeks astumise korra
ja seltsi kavatsuste üle.

Vastutav toim etaja H. V. Reier.

