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Käesoleva numbriga hakkab TK avaldairia tehnilisi osukussõnu kogust, mis on praegu välja
töötamisel Tehnikaülikoolis. Sõnade saamise lugu on allpool pikemalt kirjeldatud oskussõnade ko
misjoni seletuskirjas. Esitatud sõnad on mõeldud vaid esialgsete ettepanekutena ja nende avalda
mise mõtteks on saada laiematelt ringidelt arvustusi ja ettepanekuid parandusteks, mille najal võiks
teha komisjonile lõplikke soovitusi. TK laial lugejaskonnal avaneb seega võimalus kaasa töötada
meie tehnilise oskussõnastiku väljatöötamisel, miile puudus on end seni annud valusasti tunda.
Toimetus ka ei saa nõustuda komisjoni kõikide ettepanekutega, tervitab aga Tehnikaülikooli
algatust ja tublit tööd ning kutsub ka lugejaskonda kaastööle, paludes lugejaid kaaluda ja arvus
tada esitatavaid sõnir, ja saata ettepanekuid parandusteks. Eriti hinnatavad oleksid puhteesti pärit
oluga murdesõnad, mis vahest ehk puuduvad sõnastikes ja on seetõttu olnud tundmatud komis 4
jonile.
T.

E h itu sa si andus.

K. Palusalu talu ehitiste ruumijaotusest
Erika Nõva, Asundusameti arhitektasundustalu hooned. Oli SOOV kujundada neis ees*
kujuliku suurema talu ehitisi. Krediiti oliette nählähedal seisnud eriteadlaste poolt ette tootud selleks kuni 12.000 'krooni.
dud tehniliised üksikasjad selle ko hta peakNende eeltingimuste kohaseit ja kohapealsesid meie lug ejaid kindlasti hu vitam a.
tele oludele koostatigi kavandid.
To i me t u s .
Talu hoonestus koosneb kahest ehitisest —
Peale seda kui K. Palusalu temale riigi poolt elumajast ja laudast ühes kõigi vajalike kõrvalpakutud talude seast oli valinud endale talu Pilla- ruumidega peaie kuivatise, mis on ette nähtud
palu asundusest, kerkis Asundusametis kohe päe- ühine kogu Pillapalu asundusele.
Vcilkorrale selle talu hoonestamisküsimus, sest see
Laudal karjaköögipoolne ja elum ajal rõdutalu koosnes vaid uudismaast.
poolne ots asuvad lõunapool ja nende vaheline
K. Palusalü talu koosneb kahest kokkuliide- maaala moodustab ta'lü õue, mis on ühenduses
tud asundustalust (ca 40 ha), sellepärast tuli vaid talu sissesõiduteega. Põllule läheb tee aida
hoonedki ette näha palju suuremad kui tavalised otsas kuuri taga asuvalt nn. ,,mustalt õue-lt“, kus on
Kuna

tü ü p ilis i

K ristjan

Palusalu

ajakohaseid

taluh oo n e

taluehStisi,

siis

on

asjale

küttematerjali, põllutööriistade jm. panipaigad.
Karjaaed asub lauda taga ühes omaetteste noor
loomade taraga, sigallaga ja kanaliaga, mis on kaits
tud põihjatuulte eest metsaga. Elumaja ümbritseb
aed.
Elumajal on Ikõik vajalikud ruumid mahuta
tud alumisele korral'e, kusjuures on ette nähtud
võimalus tufevikus magamisruume juurde ehitada
katusekorrale.
M aja peasissekäigu kaudu läbi lahtise rõdu ja
esiku pääseb tähtsaimatesse ruumidesse, elutup

Joo n . 1.
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pa, söögi- ning töötuppa ja kööki. Nende ruumide
kaudu pääseb magamisruumidesse. Kõik ruumid
on nii kujundatud, et nad igaüks üksikult ja ka
ühise tervikuna oleksid hästi kasutatavad.
Kapid' magamisruumides ja esikus ning vaja
lik köögimööbel on valmistatud ehitusosana.
Laudaga ühise katuse alla lon koondatud kõik
majandamisruumid. Karjaköögi läheduses asuvad
sigala, saun, jõutoiduruum ja piimaruum.
Neid
ruume ühendavast esikust pääseb ika katusökorral
asetsevasse ikanalasse.

Laut on esialgul ka Ihobusetalliks, kuid majapidamise lõpliku väljaarenemise puhulks on ette
nähtud osa küünist muuta talliks.
Viljaait (ühes selle all asuva keldriga), põllu-

V

a s t u s e id ,

tööriistade- ja vankrikuur ning põhuküün moodustavad lauda põhjapoolse tiiva.
Lauda katus on tõstetud lae pealt 1,2 m võrra
ja see avar katusealune on ette nähtud loomade
toiduruumilks. I

b ä s im

u - s id t s .

3) Meie oludles s ü s i h a p u g a a s i m u u t 
J. V . Saaremaalt. 1) Ühekordse elumaja sein
teks kõlbavad t s e m e n t k i v i d siis, kui nende
m i n e j ä ä k s pole majanduslikult tasuv. Näi
servad näpuga mulijumisel ei murdu.
teks tsemendivabriku korstnast 'läheb iga päev li
gi 100 t. C O 2 õhku ning pole tasuv seda püüda,
2)
Akende ja ustepealsetesse lühemate betoonsillustesse võite panina a r m a t u u r i n a
Lugejale „Siin“ . Teie 22-e väga mitmesuguse
puhtaks kooritud k a d a k a t e i v a i d 1— 2 cm
küsimuse peale katsume vastata edaspidi TK veer
pikkuste okstega või poolest saadik sisse löödud
gudel artiklites ja vastuste all. Mõnede Teie küsi
naeltega.
muste ikohta on juba selgitusi ilmunud (näit. —
G. Kuusemets, Kloogalt.
1) Teie kava s u- isolatsioon-ainetest; põrandate kohta leiate sele
r u õ h u k a s u t a m i s e k s on tehniliselt teos tusi käesolevas numbris). Igatahes soovitame Teil
tatav, kuid nõuab suuri kulutusi. Katsume tuuö
pöörduda mõne eriteadlase poole tehase korralda
mise asjus, sest TK piiratud veergudel pole või
mõnes järgmises numbris lähema kalkulatsiooni;
esialgsetel andmetel osutub 'nahvtamoiotori jõud
malik anda põhjalikku seletust, kuidas üksikasja
veidi odavamaks; kui aga oma tööjõudu mitte
liselt ehitada Teie töökoda ja teda sisustada, seda
enam et puuduvad selleks andmed, ja isegi Teie
arvestada, siis seadis oleks ehk mõeWav.
2
) V e s i n i k u 1 a h u t a m i n e veest nõuabtäpne aadress, mida meie palume 'lugejaid lahkelt
rohkem energiakulutust kui annab samahulga ve ära tähendada endi kirjades.
A. G.
siniku põletamine.
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K. Palusalu hoonete töist.
K. Lind, Pillapalu asund. ehitustööde juhataja.
K. Palusalu talu hoonete ehitustöödega alus
tati Asundusameti poolt Pillapalu asunduses läi
nud aasta juuliliikuus ja hooned (vt. joon. 1) val
misid sügiseseks ehitushooaja lõpuks, väljaarva
tud mõned väiksemad sisustuse ja värvimise tööd.
Kontruktsioonilt
tehti hoonete seinad tule
kindlast materjalist, nn. õõnesseina ehitusviisi
(riopsa) järgi: kolmest servitipandud kivide püstkihist kahe õhuvahega, kusjuures seesmine õhu
vahe täideti saepuruga, millele lisandati lupja
(joon. 2). Karjialauda seinte müüritisel tehti kõik
kolm kihti tsementkividest, kuna elumajal kaks
väliskihti on tsementkividest ja seesmine telliski
videst. Pealeselle elumaja välisseinad kaeti seest
laudvooderdisega (paneelina) ja väljast krohviga.
Maapinna niiskuse isoleerimiseks seintest pandi
hoonete ümber savitorudest drenaaž ja sokkel
kaeti kahekordse tõrvapapiga ja asfaltemulsiooniga.
Peamine ehitusmaterjal, tsementkivid, valmis
tati kohapeal tsemendist ja kruusast, vahekorras
1 :9, samuti sündis koha peal puitmaterjali üm 
bertöötamine, et säästlikumalt ehitada. U m bkaud
se arvutuse järdLe olid tegelliikud hoonestamiskulud järgmised:
ehitusm aterjalid.................. kr.
7.500.—
materjalide vedu . . .
,,
490-—
t ö ö t a s u d .......................
,,
3.2 70.—
Kokku

Joon. 2. Seina ladum ise viis (rõ h tlõ ig e ).

üldiselt aga peab tähendama, et õõnesseintega, nn. nopsa-süsteemi majad on talluehitisteks
otstarbekohased, ¡odavad, püsivad, hästi soojapidavad ja kuivad. I

kr. 1 1.260.-

Hoonete värvimine, mis teostatakse kevadel,
sünnib järgmiselt:
puitpinnad kaetakse punase
rootsi värviga ja kiviseinad õhu- ja vihmaniiskuse seinasse imbumise kaitseks võõbatakse kõi-

Joon. 1. Ü ldvaade K . P alusalu ta lu hoonetele.

gepealt tsemendipiimaga ja rohelise seebi lahu
sega ja kaetakse hiljem heledatoonülise lubjavär
viga. Säärase menetluse järgi on Pillapalus läinud
suvel värvitud mitu hoonet ja tagajärjed ilmne
sid paremini peale vihmasadusid: lihtlubjavärviga värvitud majad läksid vihma mõjul tumedaks,
tsemendiiahusega kaetud majad aga jäid valgeks.
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Õõnesseina- (nopsa-) hooneid on Pillapalus ehi
tatud üldse 25 talule ja neid on tehtud siin kolme
viisi järele. Ühed on läbi (kõik kolm kihti) tse
mentkividest, teistel on kaks väliskihti tsement
kividest ja seesmine kiht telliskividest, kolmanda
tel on väliskihid samuti tsementkividest, seesmine
kiht aga saepurulisandusega-tsementkividest ehk
nn- saepuru-tsementkividest (puitbetoonist).
Vaadeldes nüüd hooneid kohapeal soojapida
vuse ja niiskuse suhtes, paistab seniste vaatluste
järele, et kolme mainitud ehitusviisi vahel märga
tavaid vahesid ei ole. Ilmestuvad vahed olene
vad peamiselt kütmisest, tuulutamisest ja elamis
viisist.

V a s t u s e id .

U iis im u s t d c .

O.
Härm, Viljandist. 1) Telefoni traatide un
damine sünnib pingete tekkimisest traadis külma
mõjul. Seda kaotada ei saa, küll aga võite seda
vähendada, kui traadi isolaatori konksud kinni
tate mitte otseselt hoone seina külge, vaid mõne
pehme isoleeriva keha kaudu (kummi, vilt).
2) Seinte krohvimisest lugege TK nr. 7 —
3 7. a., lk. 206. Tsementi pole soovitav gipsiga
segada, vaid lubjaga.
3) Insuliit-plaatide vuukide katteks tarvita
takse krohvi alla erilisit 10-cm-laiust traatvõrgu
riba, mis gipsiga kinnitatakse plaatidele. V õib ka
kleepida kKistriga tsemendikotipaberit, mis on kül
lalt tugev, eriti veel kui ta võtta kahekordselt. Insuliit- ja celotex-plaatidele tohib kanda vaid gipsikrohvi, mitte lubja- või tsemendikrohvi.
P. Sarapuu, Jõgevalt. I) R o l i i t p l a a t e
võite seintele kinnitada tsemendiseguga 1:3. Ots
tarbekohasem on plaate kinnitada siiski välispin
nale, mitte sisepinnale.
2
)
N a h a p a r k i m i s e p a a k i d e betoonpinda võõbatakse fluaatidega, nagu Lithurin,
Laosin j. t.

D tis o n h m d la im a h in S u
v a stu .
L. J.
Huvitavaid uurimistöid majaseenega korraldab praegu Inglismaal Metsasaaduste Uurimisasu
tise (Forest Products Researdh) laboratoorium.
Selleks, et uurida majaseene levinemist, e'hitas
mainitud asutis uurimise otstarbeks erilise boone.
Üks osa hoonest on ehitatud korraliku niiskuseisolatsiooniga hoone seintes ja põrandaaluse ruu
mi korralikult töötava tuulutusega. Teine losa
hoonest on aga ehitatud ilma niiskust eraldava
vahekihita hoone puitvälisseina ja betoonvundamendi vahel. Ka jäeti selles hooneosas põranda
alune ruum tuulutamata. Joonistel 1 ja 2 on näi-

Tr"

Joon. 3. Seenetus p u u d u lik u nüskuse-eraldusega ja tu u 
lu ta m a ta põrandaaluse ga p õ ra n d a taladel.
Ülesvõte on
te htud üheksa k u u pärast peale n akatam ist.

Joon. 2.

K atsem aja põ ran d a lõige.

H alb tuulutu s.

datud nende kahe hooneosa ehitusviis.
Hoone
põrandad nakatati uurimise otstarbel majaseene
ga. Selleks kinnitati põranda tala külge tükk
puitplanku, millel kasvas majaseen.
Teatud ajavahemikkude järele avati põran
dad, et järele vaadata, kuidas majaseen on ede
nenud. Uurimine on nüüd ikesjnud juba üle kol
me aasta ja on andnud väga huvitavaid tagajärgi.
Nagu seda oodata võis, tuulutamata jäetud
põrandaaluses majaseen edenes kiiresti ja oli
üheksa kuuga oma alla haaranud kogu puidu ka
heksakümne cm ulatuses ümber nakatuskoha. Joo
nisel 3 on toodud ülesvõte põranda taladest ühek
sa kuu pärast peale nakatamist. Nagu näha, on
seenetus hästi arenenud ja katab kogu nakatus
koha ümbruse. Poolteise aastaga oli seen levinenud juba üle terve põrandaaluse.
Sootuks teisiti oli lugu korralikult niiskuse eest
kaitstud ja korralikult tuulutatud põrandaga. Seen
ei saanud siin üldse levineda ja isegi kuivas kän
gu talale kinnitatud seenetusest nakatatud puidu-

tükil. Kuigi nakatamist aegajalt korrati, talad ja
põrandalauad jäid täiesti terveks ja ilusaks, nagu
on näha ülesvõttest joonisel 4, mis on tehtud kol
me aasta pärast peale esimest nakatamist.
Uurimuse tulemusest võib järeldada, et m aja
seen ei saa levineda isegi nakatatud hoones, kui
see on korralikult ehitatud ja korralikult tuuluta
tud värske välisõhuga nii, et puidu niiskusesisal
dus ei tõuse üle kahekümne protsendi. Majaseen
saab rünnata õhukuiva puitu vaid siis, kui seen ise
pesitseb kuskil niiskes kohas, kust ta omale niiditaoliste idude kaudu saab vett juurde toimetada.
Kuid isegi säärasel juhul suudab ta vaid väga aeg
laselt levineda, kui tuulutus on küllalt hea. Seega
ehitise kaitse mõttes majaseene vastu on suurima
tähtsusega kõigepealt, et ebitus oleks korralik ja
tuulutus hea. Kunagi ei või kindel olla, et ehituspuit on täiesti vaba seene idudest või eostest, mis

Joon. 4. V aade hea tuulutuseg a taladele. P ildil on n äh a
ka seenetusidudega n ak ata tu d p la n g u tü k k . K o rra lik u tu u 
lutuse tõ ttu pole seen saanud põrainda taladele levineda
ja on kössunud n a k a ta tu d p la n g u tü k ilg i.
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3etoon[>õrandate valmistamisest.
Ins. A . Grauen.
Heade ja vastupidavate betoonpõrandate val majanduses, siis allpool peatume lähemalt otstar
mistajaid leidub meil veel võrdlemisi vähe ning
bekohase betoonpõranda valmistamise juhtnöö
pahatihti tuleb paljudel betoonpõrandatel ilmsiks
ride juures.
puudulikust töötlemisest tingitud v i g u , mis on
Alus. Betoonpõranda hügieensus ning osalt
suuremalt jaolt järgmised;
ka tugevus oleneb sellest, kuivõrd on osatud põ
1. põrand kulub auklikuks ja tolmab;
randat isoleerida maapinnast, mille kaudu niiskus
2. põrandasse tekivad praod;
tungib üles või mis läbi külmudes võib põrandat
3. põranda
pealiskiht tuleb latakatena lahtikergitada ja lõhkuda. Sellepärast ei soovitata ehi
või 'kobiseb;
tada betoonpõrandat läbikülmavale pinnasele ja
4. põrand on niiske ja külm;
eriti e l a m i s r u u m i d e ja l a u t a d e p õ 
5. põrand on liiga libe;
randaid
peab
i s o l e e r i t a m a alusest
6. pind on kas ebatasane või mittekorraliku või pinnasest.
kaldega, mille tõttu põrandale sattunud
Aluse valmistamiseks pinnasekiht (eriti veel,
vesi koguneb lõikudesse ja ei jookse ära.
kui ta on savine) eemaldatäkse 20— 40 cm pak
Nende vigade p õ h j u s i võib olla üks või
suselt ja selle asemele tulevase põranda alune täi
mitu, nagu:
detakse peenikeste kividega, killustikuga, jämeda
1. liiv oli ebapuhas või liiga peenike;
sõelutud kruusaga, paeklibustikuga, räbuga või
2. segu oli tsemendivaene;
mõne muu ainesega, mis oleks küllalt tugev põ
3. segu oli puudulikult segatud;
randa koormuste talumiseks, kuid siiski hästi
4. vett lisandati kas liiga palju võisee oli
p o o r n e , et maaniiskust ja külma mitte üles juh
ebapuhas;
tida. Pole soovitav alusikivide vahesid täita lii
5. betooni ei tambitud ega tihendatud korra vaga või põlevkivituhaga, mis teeks aluse jällegi
likult;
tihedaks. Eluruumide ja lautade seinte ääres tuleb
6. pealisikiht kinnitati aluskihile liiga hilja;
teha paksem (30-^40 cm) kiht poorset täidist,
7. lihvimisel tarvitati palju Ikuiva tsementi;
kuna keset ruumi võib see olla õhem (20-f-30 c m ).
8. värsket betooni niisutati vähe ja põrand
Põlevkivituhk pole aluseks kõige parem, sest aja
võeti ruttu kasutamisele;
jooksul ta muutub plingiks, tihedaks ning siis ta
9. ei isoleeritud ipõrandat maaniiskuse vastu;
julhib niiskust ja ikülma; küll on aga põlevkivi10. planeeriti halvasti ning betoonikiht tehti
r ä b u selleks otstarbekohane. Vähemkoormatud
liiga õhu'kene.
põrandate alla kõlbab ka ehituspraht, praaklauad
Kuna nüüdsel puiduvaesel ajal betoonpõran või pudtbetoon (vt. T. K. nr. 9 — 193 7. a.), kui
date tarvitamine võtab hoogu ja levib eriti põlluneed on altpoolt isoleeritud põhjaniiskuse vastuEriti
niisketes
kohtades
pan
nakse a l l a p o o l e k ü 1 m u m i s p i i r k o nd a drenaažtorud, mis juhivad põhjavee eemalehakkavad kohe kasvama ja levinema, niipea kui
Kohtades, kus olulise tähtsusega pole põranda
niiskuse- ja temperatuuriolud seda lubavad. Seda
näitas piltlikult ka Ikõneall olev inglaste uurimis kuivus, vaid töö lihtsus, alus tehakse kas paeplaa
tidest või lõhutud kividest, millede vahe valatakse
töö.
Kuigi talade 'külge naelutatud puidutükid
olid nakatatud vaid Merulius lacrymansi, s. o. ha täis tsementsegu 1 :3 kuni 1:5.
Laudpõrandad
(näit. vannitubades)
riliku majaseenega ehk -vammiga, teikkis siin hil
kaetakse enne betoonimist asfaldiga või niiskujem teisigi seeni, eriti keldriseene
(Coniophora
sooliga, ja põrandasse lüüakse laiapeadega nae
cerebella) liik. Viimased olid ilmselt arenenud
lad, milledele kinnitatakse t r a a t v õ r k ; võrk
puidul leidunud idudest.
Öelduga ei ole eitatud kunstlikkude tõrje- ja jääb betoonisse ja kaitseb viimast pragunemise
kaitsevahendite tähtsust, kuid need tunduvad tei- vastu.
Planeerimine ja loodimine seisneb selles,
sejärgulistena, võrreldes niiskuse ärahoidmise ja
et tehakse korralik alus ja kinnitatakse sel
korraliku tuulutamisega. Inglaste katsel puidu
lesse nööri järgi (2 m vahega) vaiad, millede
kastmine kreosoodi sisse või muusse head liiki
otsad ulatuvad tulevase betoonpõranda pealispin
kaitsevahendisse andis tuntava kaitse puidule.
nale. Asetades vaiadele j,oonlauda ja selle peale
Võrreldes sissekastmisega on tavaline välispinna
vesiloodi, kontrollitakse igas suunas põranda kal
võõpamine kaitsevahendiga vähema mõjuga, kuna
let. Seda tööd tuleb teha eriti täpselt. Vaiad kin
seen võib tungida puidu sisse läbi pinna pragude
nitatud ja kontrollitud, kinnitatakse nende või
ja katmata jäänud kohtade.
lisa-vaiade külge 2 "-^-2 ^/ 2"-liste naeltega servatud'
Niisiis, selleks, et Ikaitsta hoonet majaseene
"-lised v u u g i 1 a u a d, mille
eest, on parimaks abinõuks tuulutus värske õhu hästi sirged
laius võrdub põrandabetooni paksusele. Esimene
ga ja korralik ehitus, mis ei võimalda niiskuse
laud asetataikse kas põranda äärde või seinast
juurdepääsu puidule, fl
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veidi eemale, järgmine umbes
l-f-2 m jä 
rele rööbiti esimesega jne. Tavaliselt jätkub 3 või
4 lauast. Laudadevaheiised v ä l j a d tulevad teha
tasapinnalised ja vajalikud põrandapinna murded
peavad tulema vuugi-laudadle ikohal. (joon. I ) .
Betoonpõranda p a 'k s u s oleneb põranda
koormusest ja ehitamisviisist. Tavaliselt võetakse
korralikul hästi tambitud alusel betooni paksuseks:
a) köökides ja eluruumides, kus erilisi
raskusi koormamas ei ole ega lõ
huta .p u it u ......................................... 6-f- 9 cm
b) keldrites, pesuköölkides, garaažides,
a ita d e s .............................................. 9-^-l 3 ,,
c) lehmalautades, hobusetallides, vilja
küünides ......................................... 9-^1 2 ,,
d) sigalates ja t. kergemälit koormatud
k o h t a d e s ......................................... 5-^
7 ,,
e) k a n a la t e s ......................................... 3-^- 5 ,,
Isolatsioonikiht asetatakse tihendatud aluse
peale, et hoida
ära
altpoolt
maaniiskuse
ning külma sissepääs eluruumi põrandasse. Sel
leks otstarbeks tarvitatakse isoleerpappi või tse
mendikotipaberit või võõbatakse alus asfaldiga.
Ärgu unustatagu põrandat isoleerida ka vunda
mendist. Põllumees, kellele isoleerpapi muretsemi
ne teeb raskusi, võiks tarvitada õhukest õlig- või
pillirookihti betooni all. Põranda isoleerimine ja
poorne alus on olulise tähtsusega elamutes ja lau
tades asemete all.
Betoonisegfud. Põrandad tehakse ühe-, kahe- või isegi kolmekihilised. Lihtsamad ja väi
kese liikluse jaoks teihakse põrandad ü h e k i h i1i s e d, s. o. põrandi terves paksuses on vaid
ühest segust, näit. 1 :4 kuni I : 6.
Kui ühekihiline põrand peab olema ka veekin
del, siis peab segus olema vähemalt 330 kg tse
menti I m^ betooni peale (segu 1:4,5) eeldusel,
et agregaat ('liiv, kruus ja killustik) on hea; vas
tasel korräK segu tuleb teha rasvasem.
Põrandabetooni agregaadina kõlbab sama
hästi kruusliiv kui liiv killustikuga eeldusel, et ki
vide pind on puhas. Pealiskihis peaks olema ai-

Joon. 1. N elja k a ld p in n a g a ja veeäravoolu trapiga
p õ ra n d a väljadesse jagamJse skeem. (K ahes v arian dis.)

Joon. 2. P ealpool on n ä h a vast valm istatud a lu s k ih i segu,
all — segu konsistentsi pro ovim ine labidaga.

nult kõvu kiviliike, kuna alusikihis kõlbavad ka
paekivi- ja telliskivitükid.
K a h e k i h i 1i s e 1 põrandal tehakse aluskiht
vastavafft agregaadi headusele ja põranda koor
musele segust 1 :4 kuni 1:10, ja pealiskiht segust
1 :2 kuni 1 :3. Kulumiskindlate põrandate pealis
kihi jaoks peab eriti hoolikalt valitama agregaati.
Vastupidava põranda p e a l i s k i h i k s
peab
tarvitatama kruusliiva terasuurusega 1-^10 mm,
kusjuures liiva (s. o. jahu-, manna-, tangusuuruseid teri) peab olema 1 osa ja kruusa (herne-, oasuuruseid) — 2 osa 1 osa tsemendi kdhta. See
kruusliiv peab olema täitsa puhas (parem kui ta
on pestud ja kuivatatud) ning hästi põhjalikult
segatud tsemendiga. Pealiskihi segu tuleb valmis
tada kohe pärast aluskihi segu, et s a a k s ta laotada
kohale otsdkohe pärast aluskihi tihendamist.
V e e h u 1 k segus peab olema säärane, et
segu konsistents oleks aluskihi segul muldniiske,
pealiskihi ning ühekihilisel segul veidi märjem
e. poolplastiline (vt. joon. 2).
Kui tahetakse põrand ruttu valmis saada (näi
teks, kui pealiskiht pannakse õhtu eel ning p õ 
randa pind veel samal päeval tuleb valmis teha) ,
siis pealiskihi segu peab olema muldniiske, sest
mida märjem on pealiskihi segu, seda kauem tu
leb oodata pinna viimistlemisvõimaluseni.
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Segude valmistamisel' võetagu tsementi voimalükult tervete kottidena, et vältida tsemendi
väljapuistamise hoost tingitud mahu ebatäpsust ja
kruusliiva võetagu tsemendi mahule vastavalt, ar
vestades, et 1 kott tsementi ä 57 kg annab 43 liit
rit väljaraputatud tsementi.
Segada tuleb 'hästi põhjalikult, enne liiv või
kruusliiv tsemendiga kuivalt, siis vett kastekan
nust peale pritsides segada sioovitava konsistent
sini; kui kruusa ja killustikku tuleb juurde lisada,
siis tuleb neid pesta ja lisandada juba hästi liäbisegatud kuivale liiva-tsemendi-segule ja nende se
gamist ühendada veeandmisega.
Segude panemine. Valmistehtud segul las
takse enne panemist seista m õni aeg, et ta tõmA
buks ühtlaseks; siis ta pannakse paigale enne tar
dumise algust, s. o. 1-^-2 tunni jooksul. Enne betoonsegu panemist niisutatakse alus; nüüd loobi
takse betoonisegu paigale, eriti tugevasti vastu
vuugilaudu ja servi. Tööga alustatakse seina ää
rest, taganedes ukse poole.
Ühekihilisel betoonil laotatakse segu 2-^-3 cm
kõrgemale vuugilaudadest, kahekihilisei — vuugilaudade servaga tasa. Järgneb b e t o o n i t i 
h e n d a m i n e (kui on tarvis teha tugevat põ
randat) või ainult pealt tasandamine (kui tehakse
kergemaid s-oojapidavaid põrandaid, nagu kana
lates). Betooni tihendamiseks ehk kokkutampimiseks tarvitatakse puust või rauast tampnuie; üht
lasi võib seejuures tampida jalgadegagi; tuleb
aga silmas pidada, et enne betoonile astumist
oleksid saapapõhjad hästi puhtaks pühitud, et ja l
gadest mulda betooni peale ei satuks.
Nurkade ja äärte tihendamisele tuleb panna
erilist rõhku. Üleliigne segu (mis ühekihilisel p õ 
randal on ülle vuugilaudade, või kahekihilisdl
1,5-^-2 cm ulatuses allpool vuugilauade servi)
kaabitakse rihtlatiga (joonlauaga) maha, tehes
aluskihi pind karedaks. Sellele peab kohe järgne
ma pealiskihi panemine, ta tihendamine ja üle
liigse segu mahakaapimine.
Nüüd algab p i n n a s i l u m i n e .
Selleks
tarvitatakse kas 1,2-^2,2 m sirget latt- või nurk-

Joon. 3 R ih tla tt lih k u b nooltega n ä id a tu d suunas; ta ees
on vall segu, taga — tasandatud pind.
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rauda või 1'^X4" joonlauda, mis oma lotstega
asetseb vuugilaudadel ja mida edasi-tagasi saagimisliigutustega lihdldatakse ^) betoonpinda m öö
da, milleläbi see tasandub. Et ühtlasi ka saavu
tada täiendavat tihendust, tuleb joonlaud veidi
kallutada pealt tahapoole ning hoida laua ees alati
vall peenemat segu (joon 3). Sedaviisi 2 või 3
korda üle välEja rihtlatiga liikudes, saame täiLsa ta
sase pinna. Lõpuks tuleb kogu pind silulauaga üle
hõõruda; sealjuures tuleb jälgida, et pind tuleks
hästi ühtlane; eriti vuugiservade juures kipuvad
telkkima lohud; neisse tuleb panna veidi peenemat
segu ja hoolikalt hõõruda. Pind peab olema nüüd
mitte liiga märg ja nii kõva, et näpuga vaevu saab
vajutada auku betoonisse ning et betoonil saab
vabalt käia ilma jälge jätmata (mahaarvatud ju 
hud, kus pealiskiht tehakse pehmest segust).

Joon. 4.
V u u g ila u a
v älja v õ tm in e
põrandast.
A in u lt
k ü ü n ip õra n d a te l, hoovikatetel, kõnniteedel jm s. jäetakse
v u u g ila u a d sisse, et võim a lda d a betoonile suurte temperatu u rim u u tu ste tõ ttu paisum ist ja k o k k u tõ m b u m ist ilm a
pra g u n emiseta.

Põranda õ i g e t k a l l e t ja t a s a p i n 
n a I i s u s t tuleb vahete-vahel kontrollida joon
lauaga, sest mõnikord võib vuugilaud allapoole
nihkuda, samuti võib pahatihti pealispinna sirgjoonelisuski tulla puudulik. Tähelepandud lohud
või kühmud tuleb kohe parandada. Selleks Lohu
või kühmupind kraabitakse üles, pannakse juurde
või võetakse ära vastav hulk segu ja koht hõõru
takse lauaga tasaseks; kühmud hõõrutakse silu
lauaga maha. Hästi tasase pinna annab raskema ja
sirge profiilrauaga tampimine ja hõõrumine. Kui
esimene väli on valmis, võetakse etLevaatlikult
seinaäärne vuugilaud ära, puhastatakse ja aseta
takse järjekorras järgmisele vabale vuugilaua ko
hale. Et laua väljavõtmisel betoon ei puruneks
asetatakse betoonile vuugi äärde kaks lauda, mil
leLe astulakse vuugilaua väljavõtmisel (joon. 4)
Tdkkinud pragu täidetakse alus- ja päälisseguga
tambitakse hästi kinni ja silutakse pealt tasaseks
Seinte juures betoonpõranda äär tõstetakse
veidi kõrgemale ja tehakse poolümmarguseks
tööriistana selleks tarvitatakse erilist poolümmar
gust silendit või lihtsalt klaaspudelit.
Tuleb silumisel vett pealispinnale, peab see
kohe eemaldatama, sest vesi vajudes betoonisse
teeb selle poiorseks, seega nõrgemaks.
^) L ih k u m a -- sk. rutschen; sellest „lih e ld a m a “ -m itm ekordselt lih k u d a laskm a, lih k u m a sundim a.

Pealispiinna Viimistlemine. Kui pealiskihi silumisel jäi palju vett pinnale ning soovitakse
'saada
hästi
karedat ja
võrdlemisi vastu
pidavat põrandat (I.a u t a d e s ), jätkub s i 1 u l a u a g a viimistlemisest ja hõõrumisest enne tse
mendi tardumist. Puitsilulaud toob liivaterad pea
lispinna lähedusese ja pind tuleb kare.
K u l u m i s k i n d l a betooni saavutamiseks
peab tahenemalöönud pinda hõõrutama terassilendiga või suure kelluga (joon. 5). See pigis
tab jämedad liivaterad veidi pinna alla ja
tihendab põranda pealispinda (joon. 6). Viimist
lemiseks peab valitama õige aeg; liiga varajane
(s. o. enne, kui betoon on tahenenud) toob pea
lispinnale vett ja lödi ^), millest tekib koorikusarnane, pealt näha küll tihe kiht, mis aga hiljlem
ära kulub võrdlemisi ruttu, tekitab tolmu või lööb
pragunema. Liiga hiline viimistlemine on veelgi
halvem, sest juba tardunud ehk kivinema hakanud
betooni on väga raske tihendada; selleks tuleb
seda niisutada ja hõõrumisel hõõrirauda hästi k õ 
vasti suruda vastu betooni. Kuna kuivem segu
hakkab varem tarduma kui vedel segu, siis pealis
kihi seguvee hulgaga reguleeritakse viimistlemise
tähtaega; nimelt, kui on tarvis veel täna viimist
leda, tehakse segu kuivem, kui aga homme, siis
vastavalt pehmem. Muidugi tuleb ka temperatuuri
silmas pidada (mida soojem on ilmastik, seda kii
rem on tardumine).
Viimistlemisel täidetakse ilmsikstulnud augukesed muldniiske seguga 1:1, mitte aga ei tohi

Joon. 5. T ahenem a h a k a n u d p in da silutakse ja lihvitakse
teras-sil endiga.

puhast tsementi peale riputada, sest see teeks põ
randa asjata libedaks (pärast põhjalikku lihvi
mist) .
Eriti p u h t a d , s i l e d a d ja tihtipestavad
põrandad tehakse enne viimistlemist hästi tasa
seks, siis riputatakse läbi sõela veidi tsementi, mis
^) L ä m u — sk. Schlam m .

Joon. 6. H ea b e too n põran d a läbilõige. Pealiskihis näem e
p a lju hernesarnaseid teri ja ju s t pe alispinna all.

võtab üleliigse pinnaniiskuse ära, ja lihvimist toi
metatakse veidi hiljem.
Mida suurema liiklemise jaoks on koht, seda
rohkem tuleb lihvida, näiteks piimatalituste põ
randaid peab lihvitama hästi põhjalikult; see teeb
nad kulumis- ja ühtlasi happekindlaks. Hästi lih
vitud põranda pind on tumedavõitu
ning vett
sisse ei võta.
Tahetakse saada värvitud pinda,
siis tuleb
kohe peale hõõrumist silulauaga sõeluda niiskele
pinnale värvilist tsementi (punase tsemendi ret
sept on T. K. nr. 5 — 1937. a., lk. 141).
Järelkäitlemine. Värsket põrandat on tar
vis kaitsta kuivamise eest, vastasel korral ta
tuleb nõrk, praguneb ja kulub ruttu. Sellepärast
kaetakse betoon paberitega, kottidega, õlgedega,
saepuruga või m. s. ning hoitakse niiskena. Et kii
rendada betooni kivinemist, kastetakse seda kas
vesiklaasi ja vee seguga (1 :3 ) või järgmistel päe
vadel kuuma veega ja hoitakse ruum soe; samuti
soodustavad suitsgaasid (COg) kivinemist. Mida
kauem betoon hoitakse niiskena ja soojana, seda
vastupidavam ta tuleb. Happekindlaid põrandaid
tuleb enne tarvitamisele võtmist (s. o. umbes 4
nädala pärast) pesta fluaatidega, mis teevad pin
na klaasjäks-tihedaks.
Materjalide hulk. Eeldades, et liiv ja kivimaterjal on korralikud, läheb 10 cm paksu
betoonpõranda valmistamiseks kahes kihis mater
jali, 1 m^ peale; A l u s k i h t 1:8, 8,5 cm paks:
t s e m e n t i.................. 210X0,085 = 17,8 kg,
kruusliiva — 1250X0,085 = 106 1;
p e a l i s k i h t 1:3, 1,5 cm paks:
t s e m e n t i.................. 4 8 0 X 0 ,0 1 5 = 7,2 kg,
kruusliiva — 1050X0,015 = 15,8 1.
Ko' kku t s e m e n t i
25
kg.
Seega ühe koti tsemendiga saab valmistada
2^/2-f-3^/2 m- ning 1 m® kruusliivaga umbes 9 mehk 2 ruutsülda põrandat. |
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T ebnihoL p õ l l u m a i a n d iu s M .

PROOVITÖÖDE NING
KONTROLLI KORRALDUS
Ins. V . Nurk.
Põllumajandusmasinate ja -riistade proovitöid
ja ikontrolli teostatalkse RT nr. 12 — 37. a- aval
datud seaduse ja RT nr. 54 — 37. a. määruse
alusel.
Selle seaduse tähtsamaid §§-e on:
§ 1. Välismaalt müügiks sisseveetavad ja si^
semaal valmistatud põllumajanduses tarvitatavad'
masinad, riistad ja nende osad alluvad nende kasutamiskõliblDikkuse mõttes Põllutööministeeriumi
kontrollide.
§ 2. Kontrolli teostamiseks on Põllutööminiisteeriumil õigus tasuta võtta tööistus- või kauban
dusettevõtetele omal valikul proovimiseks põllumajandusmasinaid, -riistu ja nende osi, mis peale
proovimist antakse tagasi. Proovimise juurde kut
sutakse ettevõtte omanik või ta esindaja, kelle
mitteilmumine ei takista proovimise teostamist.
§ 3. Tööstus- või kaubandusettevõtjaill ei ole
õigust nõuda kontrolli teostajalt tasu kahjude eest,
mis neile võib tekkida proovimise teostamisel, kui
proovimise kohta antud eeskirju ei'ole riikutud.
§ 4. Proiovitööde tulemuste kinnitamiseks ja
masinate või riistade ¡kohta otsuse andmiseks
luuakse Põllutööministeeriumi juurde erikomisjon,
mis koosneb Põllutööministeeriumi, Insenerikoja,
Põllutöökoja ja Kaubandus-Tööstusikoja esinda
jaist.
§ 5. Käesoleva seaduse elluviimiseks, eriti
põllumajanduismasinate, -riistade ja nende osade
proovimise teostamise kohta, on Põllutööministril
õigus anda määrusi. —
Lähemalt määravad kontrolli korralduse kont
rolli määrus, mis on antud kontrolli seaduse alusel
Põlluitööministri poolt, ja kontrolli juhised, mäs on
antud' ikontrolli määruse alusel Põllumajanduse
Osakonna direktori pooüt. Veel puudutavad
kontrolli korraldust kontrolli alla kou!i'uvate põllu
majandusmasinate ja -riistade nimekirja kontroll
komisjoni kodukord.
Kuidas toimub põllumajandusmasinate ja
riistade kontroll? Lühidalt — kontrollimisele võe
tud masinad proovitakse ja proovimiste saavete ja
tuillemiuiafte järele tehakse masinate 'kohta ots,us>
Kontrolli ja kontrolli otstarbel korraldatavaid
proovitöid teostavad Põllutööministeeriumi Põllumajainduse Osakonna tööjõud, Põllutööministeeriumilte alluvad Ikätseasütised ja, teised vastavad
asutised ja majapidamised Põllumajanduse Osakomna ülesandel.
Taimekaitse-tarberiistade kontroll ei allu Põl
lumajanduse masinate ja riistade kontrolli seadu
sele, vaid' teostatakse taimekaitse seaduse ja määrusje alusel.
Korralduse, missugused masinad või riistad
tulevad kontrollimisele, teeb Põllumajanduse Osa
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kond ja ühtlasi volitab vastava ametniku neid ma
sinaid tööstuss- või kaubandusettevõtjatelt proovi
miseks välja valima ja võtma. Määruse järele on
isikul, kes on varustatud Põllutööministeeriumi
vastava tunnistusega,
õigus pääseda kõikidesse
ru)umid'essie, kus. valmistatalkse, hoitakse alal või
kaubeldakse põllumajandusmasinate ja -riistade
või nende osadega, ja võtta om al valikul masi
naid, riistu või nende osi proovimiseks ja kontrol
limiseks.
Üldiselt kontrollimise juures suurem töö on
proovitöö. Proovitööd jagunevad: ühest küljest
töö proovideks ja teaduslikeks mõõtmisteks ja tei
sest küljest v õ r d l u s p r o o v i m i s t e k s j a
u u d i s t e või üksikproovimisteks. Võrdlüsproovimisteli proovitaikse, võrreldakse ja hinnatakse
meie turul leiduvaid ja seeriaviisi valmistatavaid
masinatüüpe meie oludes, võrreldatavate andmete
saamisdks. Uudisproovimisel hinnatakse uudi
seid selgitamaks, kas masin või riist on kõlvuline
ja kas ta ehituses on tehtud edusamme. Peami
selt korräldatakse võistillusproovimisi, kuna need
annavad kõige ü’ievaatlikumaidi saaveid. Üksilkproovimist korraldataikse, kui proovitav masin või
riist ei ole uu/dis, teisest küljest aga ei ole võim a
lik 'korraldada võis:tliuisproovimist.
Proovimiseks ja kontrollimiseks võetud masi
nad või riistad plommitakse juba vÕtmiskohal tinapllommiga: ,,E. V. Põllutööministeerium. Masi
nate proovitööd."
Võtmicie kohta koostatakse
akt, millest antakse ärakiri masinaomanikule. V õe
tud asjad saadetakse proovimiskohale.
Üldiselt on masinate ja riistade proovimiskohaks nähtud ette Riigi Põlluitöö-katsejaam Kuu
sikul. Viimane allub Põllutööministeeriumi Põllumajändüse Osakoinnale.
Katsejaamas proovi
takse neid masinaid, mis sealsetes oludes, saab
proovida, peamiselt koristamismasinaid. Kindlat
proovimiskohta ei ole ette nähtud, kuna see ei ole
võimalik mitmel põhjusel. Näiteks uudismaa-harimise, samuti mullaharimise riistade proovimi
seks tuleb sõita välja vastavatele muldadele. Ka
tuleb toimetada masinate vaatlusi taludes.
Sa
muti riistu ja masinaid, mis vajavad auru, tuleb
proovida seal, kus juba oin olemas auxuseadmed,
näiteks piimatälitusmasinaid meiereides jne. Jõu
masinate laboratoorsed katsud tuleb
sooritada
Tehnikainstituudi soojusjõu-laboratooriumis, kus
on olemas vastavad seadmed'. Põllutööriistade ja
-masinate proovimisel tuleb panna suurt rõhku
materjali proovimiisele.
Proovid, mis nõuavad
kalleid aparaate ja kallist sisseseadui, tuleb anda
Riiklikku Katsekotta, kus on olemas- vastav sis
sesead. Viljapeksumasinad jne. proovitakse Tartu
lähedases Tähtvere riigimõisas,
kus on olemas

elektrivool ja sissesead endisest ajast, kui sinna
taheti ehitada masinate katsujaama ja ka losalt
ehitati. Erijuhtudel' võidakse proovimisi läbi viia
ka masina omaniku poolt soovitatud ja näidatud
kohar, tingimusel, et ta ise omal kulul mas:na üles
seab töökorda ja tarviduse korräl annab ka veo
jõu masina käitamiseks.
Proovimiste kava tehakse teatavaks asjaosalis
tele tööstus- või kaubandlus-ettevõitjatele, kelle
masinad on kiointrollimisele võetud; ka teatatakse
neile kutses (§ 2) proovimise algusest vähemalt
kolm päeva ette.
Kui kohe proovitööde alul ilmestub masinal
või riistal suuri puudumeid ja selgub, et masin või
riist nõuab parandust või ümbertegemist selleks,
et saaks töötada, siis niisugustel juhtudel, proovi
tööde juhataja võib katkestada proovitööd nime
tatud riista või masinaga.
Proiovimise käigul ei tohi enam ette võtta
muudatusi masina või riista ehituses; proovitööde
juhatajaiT on erijuhtudel õigus seda lubada väikse
mate muudatuste tegemiseks, mis protokollitakse.
Peale proovimist saadetakse masin või riist
tagasi selle omanikule.
Hiljem proovimismaterjalid, nimelt protokoll
esitatakse Põllutöömibiisteeriumi juuirde loodud
kontrollkomisjonile iläbi vaatamiseks ja masina
kohta otsuse tegemiseks.
Proovitööde tulemustest ja kontrollkomisjoni
otsusest teatab Põllutööministeerium asjaosalistele
ettevõtetele, kellelt proovitavad masinad, riistad
või losad on võetud.
Kahe nädala jooksul on
asjaosalistel õigus esitada kaebus Põllumajanduse
Osakonna direktorile komisjoni otsuse vastu. Kui
direktor leiab, et kaebus on põhjendatud, võib ta
asja anda selles osas tagasi kontrollkomisjonile
uuesti läbivaatamiseks, tarviduse korral teiskordse
proovimise teostamisekski. Mitte varem kui 2 nä
dalat pärast proovitööde ja kontrolli saavete kät
teandmist asjaosalistele, kui selle aja jooksul ei ole
esitatud selles asjas kaebusi, kinnitab Põlluma
janduse Osakonna direktor kontrollkomisjoini ot
sused ja avaldab proovitööde ja kontrolli tulemu
sed. Proovijad, kontrollkomisjoni liikmed, sa
muti ka nende asetäitjad on kohustatud salajas pi
dama proovi ja kontrolli saaved, samuti ka vaid
lused ja otsused, mis on peetuid vöi tehtud selles
asjas, sedavõrd kui nad ei ole avaldatud.
Avaldamise puhuks koostatakse kaks aruan
net: 1) põllumajanduslik proovimisaruanne, mis
peab olema arusaadav tarvitajale ja artdma selge
pildi masina või riista nende omaduste kohta, mis
on tähtsad tarvitajale, ja 2) tehniline proovimisaruanne, mis peab sisaljdama üksikasjalised arvu
lised proovimissaaved. Põllumajanduslik aru
anne Ühes kontrolli otsusega avaldatakse vähe
malt ajakirjas ,,Põllumajandus“ ja tehniline aru
anne ühes kontrollkomisjoini otsusega vähemalt
ajakirjas ,,Agronoomia“ kummalgi korral üldpeal
kirja all ,,Põllumajandusmasinate ja -riistade kont
rolli teated.“
Kui masinaomanikud kasutavad proovi ja
kontrolli saaveid oma masinate või riistade xek-

laamiks, on nad kohustatud sealjuures tooma ka
proovimis- ja kontrolli aja, masina või riista lüübi
nimetuse, proovimise viisi ja kontrollkomisjoni ot
suse. Reklaamiteated peavald ühtima proovi ja
kontrolli saavetega.
Peale sunduisliku proovimise ja kontrolli teos
tatakse seda ka valmistajate või müügiettevõtjate
palvel üldises korras järgmiste eranditega:
1
) Ettevõtja saadab masina või riista Põllu
majanduse Osakonna poolt äratähendatud kohta
proovile omail valikul ja kannab sealjuures kõik
kulud, mis tekivad' proovimise'!' ja kontrollimisel.
Neid masinaid ei plommita kinni proovitööde
plommiga.
2) Kui sääraselt proovitud masina või riista
tüüp ei lähe müügile, võib Põllumajanduse Osakonid kontrolli saaved avaWada ainult proovileandja nõusolekul.
Põllutööministeeriumi Põllumajanduse Osa
kond j'ätab endale õiguse proovimisele ülesand
mist tagasi lükata, kui proovimiseks ülesantud ma
sinal või riistal ei ole üldist tähtsust meie põllu
majanduses.
Lugejatel võib tekkida küsimus, mis otstarve
ja kasu on säärasest kontrollimisest. Kont
rolli ülesandeks on proiovimisaruannetega masina
tarvitajatele, tööstus- ja kaubandusettevõtjatele,
samuti vastavatele asutustele ja isikutele selgeks
teha masinate-riistade head ja vead. Seega anda
andmed ja alus, millega nad võivad arvestada,
ühed masina ¡ostmisel, teised ehitamisel ja kolman
dad muude küsimuste otsustamisel.
Tuleb tähendada, et kontrolli m õju ei ole otse
kohene, vaid kaudne, kuid ta m õju on küllalt tõ
hus.
Kontrolli ülesandeks on mõjutada kaud
selt ja sundida, et puudulikud ja kõlbmatud ma
sinad ja riistad võimalikult kiiremini turult kaok
sid ja et selliseid edaspidi ei lastaks turule. Kont
rolli ülesandeks on sundida tööstusi, enne kui.nad
masinaid lasevad turule teostama oma saadustele
senisest tugevamat sisemist (tööstuse) kontrolli.
Kontrolli üleandeks on parandada ja arendada
põllumajandusmasinaid meie oludele vastavaiks.
Seega on kontrollil suur tähtsus meie põllum ajan
duse mehhaniseerimise seisukohalt.
Kontrolli alla kuuluvate põllumajandusmasinate
ja -riistade n i m e k i r i .
Käesolevas nimekirjas ei tehta vahet, kas m a
sin või riist töötab inim-, looma- või mehaanilise
jõuga.
I. MullahEurimisrüsfgid ja -masinad.
1. Adrad igasugused, samuti põhjakohendaja d (ja kraaviadrad).
2. Mullafreesid' igasugused.
3. Äkked igasugused, samuti kultivaatorid
ja taldrikäkked.
4. Rullid igasugused.
5. Libistajad igasugused.
II. Külvimasinad.
1. Külvimasinad igasugused seemnete kui ka
väetise külvamiseks, samuti sõnnikuläotajad igasugused.
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III. Koristamismasinad ja -riistad.
1. Rohuniidu masinad, viljalõikuse masinad,
isesidujad igasugused.
2. Loorehad, kaarutajad, vilja ja heina kogu
jad igasugused.
3. Kartulivõtmismasinad ja -riistad igasu
gused.
IV . ViljapeksumiEisinad.
1. Viljapeksumasinad igasugused ja nende
juurde kuuluvad eriosad.
2. Seemneheina-peksumasinad
ja hõõrujad
igasugused.
V . Põllumajandus,saaduste puhastamis- ja sortiimismasinad ning kuivatulsmasinad ja säädmed
igasugused.
V I. PõIIumajandus-jõumasinad.
1. Traktorid igasugused.
2. Põllumajandusmootorid, ka
kalapaadimootorid igasugused.

V

3. Hobuse-veovärgid igasugused.
V II. Sööda ettevalmisfcamismaainad ja -riistad.
1. Kondiveskid, kondipurustajad igasugused.
2. Juurviljapurustajad igasugused.
3. Hekslimasinad igasug'used.
4. Kartuliaurutajad igasugused.
V III. Põllumajanduslikud tõsteabinõud, heinatõstjad, vintsid, pu(u- ja kännujwurimismasinad iga
sugused.
IX . Aiatöö- ja juurviljaharimismeisinad ja -riistad
igasugused.
X . Piimanduse ja piima töötlemismasinad ja -riis
tad igasugused.
X I. Mitmesugused muud põllumajanduses tarvita
tavad masinad ja riistad.
1. Talude veega varustamise riistad ja pum 
bad igasugused.
2. Linamasinad.
3. Taluvanlkrid igasugused.
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A . Ora.
Wolvershampton’is,
Inglismaal
möödunud
aastal peetud kuninglikul põllumajanduse näitu
sel on muude põllutööriistade hulgas äratanud tä
helepanu mootorniitja ja väike traktor- Need
väljapanekud firmalt Messrs. Charles H. Pugh,
Limited, on tulemuseks aastaid kestnud katsetest
sedalaadi põllutöömasinate alal. Mõeldud on need
masinad peamiselt väiksematele talunditele, oliles
konstruktsioonilt ja käsituselt lihtsad, nõnda et
nendega võib töötada ka inimene, kel on vähe
või mitte sugugi teadmisi mehaanikas ja mootori
käsitsemises.

Joon. 2. V äik e trakto r adraga.

vet kivide või muude ettetulevate takistuste pu
hul. Masinat veab edasi õhükummirehvidega eesratas, mis on mootoriga sidestatud tiguajamiga
käigukasti, siduri ja rullketi kaudu.
V ä i k e t r a k t o r , mida näeme joon. 2,
on asetatud kahele õhukummirehvidega rattalle.
Rataste vahemik on soiovi järgi muudetav, kus
juures kõige vähemaks vahemikuks on 24 tolli ja
kõige suuremaks 34 tolli; erijiuhtudel on aga va
hemikku võimalik suurendada 38 tollini. Jõumasinaks on ühesilindriline kahetaktiline, õhkjahu-

Joo n . 1. M o o to rn iitja .

Joon. 1 näeme 14-tollilist m o o t o r n i i t j a t, mis on sobiv nii heina kui ka vülja niitmi
seks, kusjuures tööjõudlus on päevas 3-^5 aak
rit, s. o. umbes 3-4-6 vakamaad, olenevaült maa
pinna iseloomust.
Mootorniitja
on varustatud
Atco-Villiers’i 1,5 h.-j. mootoriga, mille silindri
maht on 150 cm^. Vikati käitamine sünnib rihmajami kaudu, mis ühtlasi täidab puhvri otstar
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Joon. 3. Kõblaste seade.

Joon. 4.
V äike trak to r aias.
1 —

aiavilja h a ri

m ine;

2

puude

—

v ilja 

pritsim ine;

3 —

to lm utam ine ;

4 —

pritsimise

seade.

tusega 350 cm^ mootor, mille hooratas on ühtlasi
ventilaatoriks, s. o. puhub jahutusõhku vastava
kanali kaudu silindri jahutusribidele.
Moiotori
võimsus on 8 h.-j. 220'0 tiiruga minutis. Mootor
käivitatakse väntvõllile kinnitatud seibi ümber
mähitava nööriga. Jõuülekanne ratastele sünnib
tiguajami ja käigukasti kaudu. Kõik võllid tugine
vad kuüllaagritele ja jooksevad õlis.
Traktori eesotsa all on horisontaalselt kinnituspoldi ümber liikuv raam, mille külge on kin 
nitatud kaks tahapoode väljaulatavat ning vertikaalpinnas liikuvat raudlatti järelveetavate põllu
tööriistade — nagu atrade jne. (joon. 2 ja 3)

V a s tu s e id

vedamiseks.
Need tööriistad on pealeselle veel
kinnitatavad traktori käepidemetega seotud ,,sil
la“ külge, mis on üles-alla reguleeritav. Eesotsa
alla kinnitatud raskustega on võimailik tasakaa
lustada tööriista kaalu, misjuures masina pöördmoment annab tööriistale maasse tungimiseks tar
vilikku survet.
Peale põlluharimisriistade on traktorile raken
datavad seadmed külvamiseks, viljapuude pritsi
miseks ja tolmutamiseks (joon. 4) jne.
Traktori raskus on 4^/^ cwt. (umbes 240 kg),
kogupikkus 7V- jadga ja kõrgus maapinnast 14^/o
tolli, m

h iis iM n u s ie le .

L. Kongo, Koigeretöt ja teiste järelepärimiste
peale TK nr. 1 — 36. a. ja TK nr. 1 — 37. a.
ilmunud p e e g l i h õ b e t a m i s e artiklite pu
hul teatab toimetus täiendavalt järgmist:
Kõik nõud lahuste valmistamiseks peavad ole
ma täiesti puhtad ja destilleeritud veega pestud,
samuti tuleb lahuste valmistamiseks tarvitada des
tilleeritud vett, kuna harilikus vees lahustunud
soolad annavad kõrvalreaktsioone. Hõbenitraat
lahustada alul väiksemas hülgas vees ja siis am
moniaaki lisandada kuni tekkinud sadestise la
hustumiseni, kuna sääraselt on parem reaktsiooni
jälgiida, ja alles siis nõutav hulk vett juurde lisa
da. Seignette soola, suhkru ja hõbenitraadi lahuse
kurnamisel pärast keetmist tarvitada sademe eral

damiseks puhast fiiltrit. Erilist tähelepanu tuleb
hõbetatava klaasi puhtusele pöörata. Selleks tu
leb klaasi pind hästi pesta ja kuivatada puhta rä
tiga. Kuna klaasi pinnale jääb ikkagi veel kätest
mustust (higi), siis pestakse klaasi pind veel puh
ta bensiiniga, lastakse tal kuivada ja lõpuks pes
takse puhta eetriga. Eetri haihtumisel pestakse
klaasi pind destilleeritud veega üle ja märjale pin
nale valatakse hõbetamislahus. Bensiiniga, eetriga
ja destilleeritud veega puhastatud klaasi pinda ei
tohi enam käega ega mingi muu asjaga puudu
tada. Tarvitatavad kemikaalid olgu puhtad ja hõbetamist toimitagu tolmuvabas ruumis. Retseptist
kirmi pidades ja reegilipäraselt toimides on võima
lik alati korralikku peeglit saada.
A. T.
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Tallinna

Tehnikaülikooli

Arvo Veski
Eiiitusõpetuse Laboratooriumi assistent.

K u n a praeguse põllun d use ratsionaliseeri
mise kavas on muuseas virtsakaevude n in g
silohoidlate ehitam ine, ja et neid m õle m aid,
m eil seni väh e tu n tu d , k u id väg a kasulikke
m ah ute id võib ehitada ü he l ja sam al viisil,
kasutades ühiseid raketisi (m id a võib edas
p id i ta rvitad a ka teistes! m ajapidam istes)),
siis arvesse võttes asja tähtsust, avaldam e
a lljärg n e v a lt hr. A . V e s k i üksikasjalise a r
tik li selle küsim use ko hta.
O leks hea, k u i lug ejad , kes selle ettepa
ne ku teostavad, teataksid meile tö ö ta g a jä r 
gedest.
Toimetus.

Meie puhaslautade arvu suurenemise üheks pi
durdavaks põhjuseks on meie talupidajate mitteküllaldased teadmised puhaslaudast saadava sõn
niku, eriti virtsa väetusväärtuse kohta. Et saavu
tada puhaslaudiast saadava sõn;nikuga väetamisel
paremaid tagajärgi kui sõninikulaudast saadava
EÕnnikuga, selleks peab driti virtsaga väga hooli
kalt ja teadlikult ümber käidama.
1.

Virts.

Keskmise suurusega karilooma väljaheidete
keskmine väetisainete sisalduse protsent on järg
mine :
läm m a stik u

%

Paks väljaheide
..
V i r ü s .......................

0,4'0
0,80

kaali

%

fosforhappe

%

0,20
1,40

0,25
0,02

Arvestades kaaluUiselt väetisainete hulka, mis
üks Idhm annab ühe aasta jooksul paksudes välja
heidetes kui ka virtsas, saame alljärgnevad saaved:
läm m astik k u
kg

Paksus väljaheites .
V i r t s a s ..................

36
30

kaalit
kg

18
43

fosforhapet
kg

22
2

Näeme, et lehm toodab mõltemas väljaheidete
Higis peagu ühepailju lämmastilkku, kuid kaalit
saab iga lehma kohta virtsas üle kahe korra rohköm kui paksus väljaheites.
Tooduid arvudest võime järeldada,
et virts
võistleb tähtsaimate väetisainete hulga poolest
täidl määral sõnnikuga.
Vir*[:sas leidüva lämmastiku paremuseks on, et
ta koosneb täielikult taimede juurtele kergesti
kättesaadavast amiidilämmastikust, kuna paksus
väljaheites olev lämmastik 's-eevastu 90-protsendiliselt koosneb taimede juurtele raskesti kätte
saadavast valgulämmastikust. Mainilud asjaolu
põhjustab, et paksu sõnniku lämmastiku mõjukraadi arvestatakse 20'%-'liseks ja virtsa läm 
mastiku mõjukraadi 65%-liseks võrreldes kunstväetisljes oJeva sälpee‘"erlämmastiku mõjuga. Kui
toodud andmeid aluseks võttes teha umbkaudsed
arvutused paksu sõnniku ja virtsa väärtiuse kohta
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võrreldes kunstväetise vääratusega, leiame, et pak
su väljaheite väärtuls, mis lehm annab aasta jook
sul, võrdub praeguseid kunstväetiste hindu aluseks
võttes 10 kuni 15 kroonile, kuna v i r t s a a a s 
tatoodangu
väärtus
ühe
lehma
k o h t a V õ r d u b 20 k u n i 30 k r o o n i 1 e.
Seega virtsa väetusväärtus on keskmiselt kaks
korda suurem paksu sõnniku väetusväärtusest.
Kuna aga talupidajad pole küllaldaselt teadli
kud virtsa omadustest, siis tavaliselt tegelikus
ellus saavutatakse virtsaga väetamisel hoopis vas
tupidiseid tagajärgi. Saavutatud halbade tagajär
gede peagu ainsaks põhjuseks on seik^), et virt
sas oleval lämmastikui harilikult lastakse juba
ammu enne põllule viimist lalhkuda virtsasJt. Vas
tavad katsed on näidianud, et näiteks soojas ilaudas juba lühikese aja jooksull bakterite ja värske
õhu juurdepääsu m õjul on virtsias olevast lämmas
tikust ammoniaagiks muuidbtuid 80 kuni 90%, s. t.
peagu kõik virLsas olev lämmasitik. Et takistada
viirtsaä oleva lämmastiku ammoniaagiks muutu
mist ja kasuit'ult õhku ¡lendumist laudas tekkivate
bakterite mõjul, olgu meil esimeseks nõudeks
virtsalämmaistiku a'lalhoiu otstarbel virts juhtida
laudast nii kiiresti kui võimalik säärasesse kohta,
kuhu ei pääse juurde 'liikuv õhk ega soojus. Sää
raseks kohaks on maasse ehitatud betoonist vee
kindlate seintega ja õhukindla kattega virtsakaev. Õietiehitatud' virtsäkaevu abil võime hoida
ai'al kuni 90% virtsa kogulämmastikust; teiste sõ
nadega, võime hoida alall peagu kõik virtsas esi
algu oleva lämmastiku. Teine viis virtsalämmastiku püüdmiseks ja al'allhoidmiseks on ttirvasaluspõhu kasutamine virtsarennidfes.
Mõlemad viisid virtsalämmastiku püüdmiseks
on head', nii virtsakaevu kui ka turbaaluspõhuviis. Kumba neist kasutada, oleneb peamiselt ko
hapealsetest oludest.

Joo n . 1.

Käesolevas kirjutises käsitan peamiselt virtsa
kaevu, kuna virtsakaev virtsalämmastiku püüdjana
on kasutamisel üle maailma kõigis kõrgema põl
lukultuuriga maades.
Kuidas virtsa juhtimine laudast virtsakaevu
tegelikult toimub, näitab joonisel' 1 kujutatud
1) Seik —
stojatelstvo.

asjaolu, asjalugu, sk. U m stand, vn. öb-

skeem. Virtsarennidest juhitakse virts asfaldi
tud betoontorusitiku kaudu settekaevu ja sealt
edasi virtscikaevu. On soovitatav virtsakaev ehi
tada osaliselt sõnnikuhoidla alla, et ka sõnnikust
imbuv virts valguks läbi vesilukuga varustatud
trapi virtsäkaevu. Juhul kui puudub sõnnikuhoid
la, asetatagu virtsakaev välja lauda müüri äärde.
2. V irt^renn.
Virtsarenn ioLgu vallatud betooni t ja lihvituid
veekindlaks. Virtsarenni läius oTgu vähemalt 50
sentimeetrit. Virtsarenni põhi, nagu joonis nr. 2

Joon. 2. V irtsarenni tüüb id .

näitab, võib olla mitmesuguse kujuga. Joonis 2-a
kujutab pikilõiikes rõiht&e põhjaga renni, nagu meil
tavaliselt ehitatalkse. Mainitud renn ei olle otstar
bekohane virtsa kiireks ärajuhtimiseks, kuna ren
nis asuv aluspõhk ja paks väljaheide takistavad
virtsa äravooI'u.
Salmulti valgub sielli&es> rennis'
virts üle kogu renni laiali ühtlaselt, mis soodustab
virtsaiämmastiku äraauramist. Põiklõkelt rõhtpõhjaga renni on Sioodus kasutada juhtumil, kui on
kasutadä rennis alati niipalju aiusturvasit, eit see
endasse imeb kõik virtsa ilma ülejäägita.
Joonisel 2-b kujutatud osalisert kallakpõhjaga
virtsareinnis virts koguneb virtsarenni väMmisse
serva, mida mööda ta saab juba pail ju kiiremini
ära jooksta.
Joonis 2-c kujutab puhas>l'auda virtsarenni,
mille põhja ehitus võimaldab kõige otstarbeka
mat virtsa äravoolu. Virtsarenni põhja väliimisse
serva on teihtud kitsas 10 kuni 15 sm laiune renn,
mis pealt on kaetud lauaga. Laud .on kinnitatud
üksikute metallklämbritega nii, et laua pealmine
pind on virtsarenni põhjaga samal kõrgusel ja et
laua ja voolerenni ääre vahele jääb pilu. Sellises
virtsarennis valgub viiits pilude vahelt otsekohe
voolere'nni, kus ta kiiresti ja takistamatult saab
ära voolata. Kuna voolerenn on peak kaetud, ei
pääse siia juurde liikuv õhk ja seega on virtsalämmastiku kaod minimaallsed. Soomes ja R oot
sis asetatakse voolerenni külgedele vasktraadid,
üle millede voolates virts katsetel saadud andmete
põhjal kaotavat vähem lämmastikku, kui ilma
vasktraatideta renni puhul. Säärasel teel saadud

lämmastiku kokkuhoid on muidugi väike, kuid
see näide ollgu tähelepanu juhtimiseks sellele, kui
palju pannakse rõhku virtsaiämmastiku kokku
hoiule välismail. Rootsis näiteks annab riik talupidajaile virtsakaevude ehitamiseks rahalist toe
tust. Samuti Itaalias juba 192 7. a. Mussoliini käs
kis ehitada taludes, kus on üle kahe lehma, be-'
toonvirtsakaevud, milline asjaolu on olnud Itaalia
viljatoodangu tõusu üheks põhjuseks.
3. Settekaev.
Joonisel’ nr. 1 kujutatud settekaevu asukoht
on mõeildud virtsarenni alumise otsa kohal, pealt
kaetuna. See aga ei pruugi alati olla nii. Sette
kaev võib asuda ka virtsarennist kaugemal ja ise
gi välijaspoiol lauta; peaasi, eit ta asuks virtsarennide ja virtsakaevu vahel'.
Settekaev on virtsa filtriks või puhastajaks
enne virtsakaevu jõudmist. Virtsarennis voolates
võtab virts endaga kaasa ka osa paksust väljaheitest. Virtsakaevu sattudes vajuks paks välja
heide kaevu põhja ja virtsa väljavedamisel võiks
ta ummistada kas pumba või kastmisaami to
rustiku. Et seda mitte ei julhtuks, selleks ehitatäkse
vahepealsed kaevud, nn. settekaevud, kuhu jä ä 
vad paksu väljaheite ja aluspõhu osakesed. Sebtekaevusid võib olla üks või mitu olenevalt sellest,
kui puhast virtsa tahetakse saada. Joonisel nr. 3
on kujutatud tüüpiline settekaevu lõige. Kaev on
50- kuni 60-sentimeetrilise läbimõõduga betoontorudest betoonpõhjaga. Sügavus 1 kuni 1,5 m.
Kaev tehtagu asfaldiga
seest täiesti virtsakindlaks. Pealt olgu kaev tingimata kaetud õhukind-

Joon. 3.

lalt. Nii kaevu sissejooksu- kui ka Väljajooksutorud olgu varustatud vesilukuga, nagu on jooni
sel näidatud. Vesilukk on tingimata vajalik, et
hoida ära õhu liikumist torustikus, mis soodus
taks virtsaiämmastiku äraauramist. Vesilukuna on
kõige otstarbekohasem kasutada joionisel näida
tud' harutoni-fcombinatsiooni, kus peatoru otsasse
on asetatud puitpimn ja virts voolab läbi harutoru. Ummistunud toru puhastamine traadiga on
K una. virts veidi lahustub asfalti, tspm enti aga
m itte, ja et betooni võib teha vee- ja virtsakindlaiks, siis
virtsakaevude ja -torude seestpoolt asfalteerim ine on vist
üleliigne.
Toimetus.
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väga lihtne, pruugib vaid toru otsast punn eemal
dada, kuna igasuguste kõvertorukombinatsioonidega vesilukkude puhul ummistunud torustiku
puihastamine võib telkitada väga suuri raskusi.
4. Torustik.
Virtsa äravooletoirudena on kõige otstarbeko
hasem kasutada asfalditud betoontorusid, läbi
mõõduga 10 kuini 15 sentimeetrit olenevalt torus
tiku pikkusest. Torustik asetagu niivõrd sügavale,
et talvel poleks karta virtsa külmumist, s. o. vähema'lt 1,2 m allpool maapinda, kui torustik asub
väljaspool lauda müüre.
5. Virtsakaev.
Virtsakaevu suhtes esimeseks nõudeks on ta
veekindlus. Teiseks oJgu ta pealt tingimata kaetud
nii, et väHisõhk ei pääse virtsale ligi. Kaev võib
olla kas ümmargune või kandiline. Ümmargune
kaev on seepärast kasullikum teha, et ta annab
kõige väiksema seinapinna juures kõige suurema
mahu.
Ideaalsem virtsakaevu ehitusmaterjal on
betoon. Betoonist virtsakaevu võib e<hitada kahel
viisil. V õib valada kaevu seinad lähjast betoonist
ja need pärast seest katta tihedama lihvitud betoonkrohviga veekindluse saavutamiseks. Teiseks
võib kaevu seinad läbiselt valmistada niivõrd ti
hedast betoonist, et pärast polegi vajalik seinu
krohvida ja lihvida veekindluse saavutamiseks.
Neist esimesed viisil saaksime vahest odavama
kaevu, kuid veekindluse saavutamiseks nõuab see
viis täpset ja asjatundlikku tööd. Ka tekivad lah
jasse betooni kergemini praod. Teisel viisil, s. o.
valades kaevu seinad ja põrand läbiselt rasvase
mast betoonist, pole kaevu seintesse pragude tek
kimise hädaoht nii suur, samuti jääb selle ehitus
viisi järele ära kaevu seestpoolt krohvimine ja ti

hedaks lihvimine. Seguna on siin soovitatav tar
vitada hea kruusliiva puhul vahekorda 1 :2:3, s. o.
1 osa tsementi, 2 osa liiva ja 3 osa jämedat kruusa
või killustikku; kruusliiva puhul egu 1 :4:5.
6. Virisakaevu maht.
Virtsakaevu maht oleneb loomade arvust
ja sellest, palju tarvitatakse turvast aluspõhuna.
Kuna vastavalt meie kliimaolud-ele kõige kasuli
kum on virtsaga väetada alates poolest aprillist
kuni poiole juulini, siis peab virtsakaev olema nii
suur, et ta mahutaks ülejäänud üheksa kuu taga
vara. Selle aja jooksul arvatakse ühe täiskasva
nud karilooma kohta 2 kuni 2,5 kantmeetrit ja
iga sea, hobuse ja noorlooma kohta 1 kantmeeter
virtsa. Toodud andmeid aluseks võttes võib iga
talupidaja arvutada oma virtsakaevu mahu. Näi
teks, kui laudas asub 10 lehma, 3 siga ja 2 hobust,
siis virtsakaevu maht peab olema 25 kuni 30
kantmeetrit. Kuna aga meil turba tarvitamine on
peagu üldiseks muutunud, siis võiks kaevu maht
selle tõttu olla kuni 3 korda väiksem, olenevalt
turba paljusest.
7. Virtsakaevu põhja panek.
Kui plats virtsakaevule on määratud kindlaks,
kaevatakse auk nõutava sügavusega, Tugeva ja
hea aluspõhja puhul võib virtsakaevu põhi valada
otse õhukesele liiva või kruusa alusele tasanda
tud augu põhja. Kui aga aluspõhi koosneb lahti
sest savist või savisest liivast, on vaj'a, et augu
põhja pannakse nii paks kord kruusa või liiva, et
savi ei saa sattuda betoonisse ega seega teda kah
justada. Kui on tegemist väga pehme aluspõhjaga
või põhjavee survega, siis armeeritakse põhiplaat
nii, nagu see on kujutatud joonisel 4 detail B
juures, s. o. armätuurrauad' 0 6-4-1 2 mm aseta
takse iga 10-^-20 cm tagant põhiplaadi ülemisest
servast 2-4-3 cm allapoole. Kui on karta maa
põhja läbikülmumist ja kenkimist, tuleb põhja al
la panna hästi paks kiht (vähemalt 30 cm) kruu
sa.
Vetlsisaldava aluspõhja pdhul kaevatagu
augu uurdesse madal kraav, millesse kogunev
vesi pumbatagu välja, et see valamisetööd ei ta
kistaks. Kuna kaevu seinte tarvis nii väliste kui
ka sisemiste vormide panek on tingimata vajalik,
siis pööratagu sellele tähelepanu juba augu kae
vamisel ja tehtagu auk vastavalt suurema läbi
mõõduga.
8. Vormide panek.
Kaevu seinte valamiselks tehtagu enne betoonimistööde algust nii valimine kui ka sisemine
voTm. Ümmarguse kaevu vormid te'hakse püstlaudadest, kas tervikuna või üksikutest osadest.
Sobiv ehitusviis on niisugune, et seestpoolt kaevuseinad tulevad ümmargused ja väljastpoolt kandi
lised, nagu tehakse silohoidlatel (joon. 5, par.).

Joon. 4.
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1) Ideaaliks on olukord, kus turvast tarvitatakse nii
p alju , et virtsa üldae ei k o gu n e ja jä re lik u lt ka virtsa
kaevu järele ei ole vajadust — k uid ka h ju k s ei ole v õ i
m alik alati saavutada säärast olukorda.
Toimetus.

Virtsakaevu sisemised ja välimised vormid
võib teha ka 50-i-20'0 cm laiadest tahvlitest, mille
põõnad kohalepanemisel kokku naelutatakse või
polditakse. Sel juhul saaksime nelja-, kaheksa-,
kümne- jne. kandilise kaevu.
Virtsakaevu kaanevormid e. raketised tehakse
I " laudadest; nend'e alla asetatakse rõhtasendis
80 cm vahekaugustega serviti 1V 2" põõnalauad,
mis alt toetatakse püsttugedega. Toed peavad
olema nii tugevad, et neist valamisel ükski vajuma
ei anna. Kõik püsttoed toetagu ikiiludele ja laudadele, kuna siis saab vorme 'kergemini ära võL'ta, ilma et seejuures olelks vaja värsket betooni
põrutada.
Väga tähtis on virtsakaevu vormide valmista
misel silmas pidada, et nad olgu valmistatud kas
toorest või võrdlemisi niiskest puidust, kuna vas
tasel korral puit võib paisuda ja lõhkuda väröke
betoonivalu. Seepärast tehtagu ka enne betoonimist vormlauad tublisti märjaks.
9. Armatuur.
Et saavutada head sidet põhiplaadi ja seinte
vahel, asetatakse seinte kohal esimesse ca 65 cm
pikad 0 6-1-8 m m püst-siderauad 25-f-30 cm vahedfega (joomis 4). Seinad armeeritakse püst-üm*marraudadega 0 6-^-8 mm, kaugusega üksteisest
kuini 30 cm, mis ülalt painutatakse täisnurga all
ja valatakse katteplaadi sisse (jiooinis 4, detail A ).
Rõhtseid armatuurraudu (,,rõ'nigaid“ ) võib seintes
mitte tarvitada, kui asetada seinte ülemisse ossa
2 või 3 rõngast 0 8-^-^ 2 mm (joonis 4, de
tail A ).
Kate armeeritalkse joonisel nr. 4 näidatud vii
sil armatuurraudadega 0 6-^8 mm, vahedega
I 5-^-30 cm mõlemas sihis. Katte armatuur asetseb
plaadi alumises piirkonnas (2 cm alumisest pin
nast).
Kui teihakse kaevu 'keskele põranda ja lae va
hele betoonist või kivimuüritisel post, siis võib
lagi valada ilma armatuurita, tehes lae ca 15 cm
paksu (vt. joonis 6).

Joon. 5. Raketised: vasakpoolel üle n i üm m arg use, pare 
m al — v äljasp o olt kandilise m a h u ti jaoks.

10. Betoonimime.
Virtsakaevu seinad, põhi ja lagi valatakse se
gul 1:2:3, kusjuures liiv peab olema eriti hea.
Kruus kõlbab terasuurusega kuni 10 cm. Betoon
olgu pehme ehk plastilise konsistentsiga,, et
ta hästi kataks armatuurraudu. Kui segu tehakse
korralik, ikui betooni hästi tampida vormis ning
betoonida vahetpidamata, siis võib olla ikindel, et
saavutatakse täiesti veekindel kaev.
Valamise

Tabel I armatnUifraudade arvutamiseks.
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Tabel II

virtsakaevu betooni ja vornnide hyiga ja kaevu kogumaksuse

ajal võib 'kas 'haamriga või mõne muu riistaga
kloppidla vormi külgedtele, et betooini mass tihe
daks kokkui vajuks. Säärasek tehtud kaevu sise
mine lihvimine või asfaldiga katmine oleks üle
arune. On vaid sioovitatav eemaldada siseraketis
võimalikult peatselt (kui see on teostatav ilma
betooni põrutamata), s . 0 . ]~ 2 päeva parast, ja
siis siluda pinda terassilendiga.
Kui kaev asub sellises maas, kus põhjavee
survet ette ei tule, näiteks kruusaaugus või hästi
dreenitud maaala!'!, võib põhiplaadi paksust vähendiada 15-:-2'0 cm peale või asetada põhjamassi sisse jämedaid Ikive. Seina paiksuis ollgu
15-^25 om kaevu läbimlõõdu olles 2-f-4 m. Peale
suuruse on seina paksus sõltuv töötegijate vilu
musest, kaevu labikülmumisohust (kas laudas või
õues), kujust (ümmargune või nelinurlkne) ning
armatuuri huilgast. Täiesti ilma armatuurita pole
soovitatav kaevu ehitada. Kattesse valatagu virtsa
väDjavõtu avause ümber 4 kuni 5" kõrgune rant,
et vihmavesi ei pääseks virtsakaevu. Ava kaetagu
kahekordsek betoon- või laudkaantega ja aseta
tagu peale kas mulida või sõnnikut, et takistada
virtsale õhu juurdepääsu. Teine mulk on tarvis
laesse teha sissevoolütoru oitsa koihalte, et seda
tarbekorral puhastada.
Iseäranis tähtis on veetihedus põ'hiplaadi ja
seina ühenduskohas; seepärast on soovitav plaat
ja seinad valada ühes töökäigus. Vastasel korral
puhastatagu põhiplaat enne seinte valamist hoole
ga veejoa abill laastudest ja tolmust, niisutatagu
hoolega ja võõbatagu tsemendipiimaga. Üleminekukoht võib ka valada rasvasema ja vedelama
seguga kui seinad üldiselt.
11. Virtsakaevu ehitamiseks tarvismineva mater
jali ja töö paljiusi jja maksiuts.
Eeiltoiodud kahest tabelist leiab virtsakaevu
ehitaja kõik andmed vastava suurusega kaevu materjahde hulkadte ja v a lm is kaevu kogumaksiU.se
kohta. Tabelis nr. 1 on toodud virtsakaevu ehita
miseks tarvismineva armatuurraua hulk ja mak
sus, kusjuures raua 1 kg hinnaks on arvatud 25
senti. Tabelist nr. 2 leiame kõigi muude virtsa-
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arvutamiseks.

kaevu ehitamiseks tarvisminevate
materjalide
hulgad ja ühtlasi ka terve virtsakaevu miinimumja maksimummaksuse. Miinimummaksusse on ar
vatud ainult tsement, armatuurraudade ja vormilaudade maksus, arvesse võtmata tööd. Maksimumhinna sisse on arvatud ka kõik töötasud ja
veokulud. Nende kahe tabeli järgi võib talupidaja
umbkaudselt arvutada kaevu tegeliku mäksuse
olenevalt sellest, palju ta kavatseb kasutada kae
vu ehitamisel maksulist tööjõudu ja pa'lju ta võib
teha ise oma perekonnaliikmete abiga. Nagu eel
pool öeldud,
teatud tlingimustel võib loobuda
raudarmatuurist, mille tõttu koguhind langeks ca
20%. 6 mm raua tarvitamisel langeks hind ca
10% võrra.
Ehitades virtsakaevu tabelites toodud' andme^
te kohaselt, peaksime saama rootslaste kogemuste
järele väga otstarbekohase ja veekindla kaevu.
Kui aga tingimata tahetalkse saavutada ko kku 
hoidu materjalide arvel, siis tehtagu seda nii, et
sellest ei teki otsekohe hädaohtu kaevu veekindlusele. Näiteks ei to'hi belioonmassis vähendada
tsemendi hülka, kuna vasta,sel korral muudaksime
betooni hõredamaks, mis põhjustaks vee läbitun
gimise seintest ja põhjast. Äärmisel juhul võiksi
me seina paksuse alandada 15 sentimeetrile, kuid
siis oleks juba soovitav kaevu sisemiste pindade
lihvimine.
Ka võime suuremate kaevude puhul
kaanearmatuuri kokkuhoiuks asetada keset kaevu
kas betoonist valatud või tsomentkividest laotud
posti, millele toetuks kaevu kaas. Sel juhul võib
kaane armatuuriks ettenähtud raua hulka märksa
vähendada või sootuks loobuda rauast.
Tallinna ümbruses ja üldse Põhja-Eestis, kus
talupidajaile paekivi kättesaadav võrdfemisi odavam ak ja kergemalt kui kruusaliiv, võiks kõnealla tulla virtskaevu seinte ehitamine paekividest
(vt. joonis nir. 6). Veekindluse saavutamiseks tu
leks s e in a d ! sel juhul laduda tsementsegul 1 :3
ning krohvida 2-1-4 cm paksuse tsementkrohviga
I :2 kuna 1 :3, millele oleks lisandatud krohvitihendusainet A L V i. Ka kaevu põrand tehtagu pae
kividest ja kaetagu või valatagu üle betoonkrohviga. Põranda betoonkihi vajalik paksus ole

neb põhjavee survest, kuid ei tohi olla alla 5 cm.
Peale ikrohvimist lihvitagu nii seinad kui 'ka põ
rand otsekohe hõõrirauaga siledaks, kusjuures
seinte ja põranda ühendus tehtagu pooliimmari’k,
nagu on näidatud joionisel 6.
Analoogiliselt võib väiksemaid virtsakaevusid
ehitada raudkividest, betoionkividest või telliskivi
dest tugeval tsementsegul. Tabelites toodud and
meid võib kasutada osaliselt ka kiviseintega virtskaevude kohta. Kiviseintega kaevude üldmaksuse
arvutamisel tuleks tabelites toodud maksusest
maha arvata ühel juhul näiteks osa seinte ja armatuurraudade, teisel juhul näiteks lae armatuurraudade materjali-maksus, Ka tuleb kiviseintega
virtsakaevude puhul ära jätta seinte vormid, mis
tabelis on arvutatud I m^ — 1 kroon. Üldiselt tu
leksid kiviseintega virtsakaevud tabelites toodud
betoonkaevudest 1'0-f-30% võrra odavamad.
Ka võib väiksemaid virtsakaevusid teha valmisvalatud kaevutorudest, valades alumisele to
rule tihedast betoonist põ'hja. Torud (rõngad)
ühendatagu omavahel tsementseguga 1:2. Enne
kolhaleasetamist on soovitav rõ‘n gad seest ja väl
jast katta asfaldiga.
Kohtades, kus puitu on külluses, võib ka kae
vud pealt katta jämedatele puittaladele asetatud

Joon. 6. M ü ü ritu d seintega virtsakaev

(lõ ig e ).

laudadega. Siinjuures peetagu tingimata silmas,
et lauad olelksid kaetud kas mulla või sõnni kuga
õhu läbipääsu takistuseks. Kuna alalises niisku
ses puittalad ruttu kõdunevad, siis vahetatagu ta
lad ja lauad 2-f-5 aasta tagant. B
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TSõsfväsiehnika.

Iilüiiil ibaiilised aiind mli iva d
J. Aksel.

Roostes metallesemete puhastamine, eriti kui
seda tuleb ette võtta suuremal hulgal kaubaartik
litel, on sagedasti raskendatud vastava sisseseade
puiudusel. Käsitsi puhastamine smirgelriide, liivapaberi, käsiharjade jne. abil nõuab palju tööjõudu
ja tagajärjed lon enamasti puudulikud.
Laiaulatusdllisteks töödeiks on kahtlemata nii majandusli
kult kui ka töö tõhususe mõttes kasuliikum sää
rast tööd mehhaniseerida. Sisseseadeid ja vahen
deid mehaanilisel teel metallesemete roostest pu
hastamiseks leidub mitmesuguseid.
Nendest on
lihtsamad ja omal jõul võrdlemisi kergesti ja väi
keste kuludega valmistatavad järgmised: 1) trum
lid, 2) smirgeJ-viltseibid ja 3) teras'harjad.
T r u m 1 i d kujuitavad enesest õõnsaid me
tallsilindreid või mitmetahulisi prismasid (joon.
1). Prismakujulised trumlid võivad olla ka puust
metallraamistikul. Trummel tiir^lleb teljel rihmaseibi abil. Sagedasti ehitatakse trumlid ekstsent
rilise tiirlemisega.
Puhastamisele kuuluvad esemed asetatakse
trumlisse selle küljei olbva luugi kaudu ja rapu-

Joon. 1.

P uhastustrum m el.

tatakse üle metall-Iaastudega, kuulikeste või smirgelpulbriga. Luuk suletakse ja trummiel pannakse
tiirlema.
Roostest puihastamine sünnib puhastatavate
esemete ja täiteainese omavahelisest hõõrest ning
raputustest tiirLemisdI. Vajalik trumli tiirliemiseaeg ja tiirudearv sõlitub trurnli läbimõõdust ja puhasitatavatest esemetest.
Kogemused näitavad, et otstarbekolhane on
tarvitada võimalikult suurema mahutusega trum
lit ja puhastada sügavate õnarusteta esemeid, sest
viimaseid ei saa trummeldamisega küllak roostest
puhta^ks. Trumlis puhastamisel võivad pea^legi
metallesemete teravad servad või lõikepinnad ära
kuluda, mis mõnel* juhul on lubamatu. Neil põh
jusil on trumlite kasutamisvõimalused piiratud.

ket-astest 4-f-5 cm väiksema läbimõõduga. Viltseibide servad kaetakse kuuma smirgelpulbri ja
tisleriliimi seguga (1 kg smirgellpulbrile lisanda
takse 400 g liimi). Kuivanud segu annab seibile
kareda tööpinna. Seibide Iäbimõõ't ja laius valitäkse olenevalt puhastatavatest esemetest ja töö
iseloomust.

I

Joon. 2.

vilt

Smirgel-viltseib.

Säärased seibid on kohased lamedate esemete
puhastamiseks; väljaulatuvate kühmude ja nurka
dega, eriti aga teravate servadega esemete jaoks
nad ei kõlba, sest seibi tööpind kulub ruttu ära.
Normaalselt viltseibide tööpind peab vastu 5-f-6
töötundi kui tiirude arv ei ületa 500. Selle järe^le
Luleb seib uuesti katta smirgelseguga.
T e r a s h a r j a d. Metallesemete ja -kauba
artiklite mehaanilisel puhastamisel on paljudel
juhtudel kõige koihasemad tiirlevad terasharjad
(joon. 3).
Müügi'1 olevad tehastes valmistatud terashar
jad on tüübilt, suuruselt ja harjaste jämeduselt
mitmesugused. Nende ajamiseks kasutatakse iga-

Joon. 3. Terastraathari.

suguseid jõuallikaid.
Painduva võlliga terashar
jad ja poleerseibid on eriti kohased suuremate
esemete ja metallpinidade roostest pühastamiseks
S
m i r g e 11- V i l t s e i b i d' (joon. 2 ) val-(joon. 4 ja 5 ) .
Arvestades müüdavate valmisharjade kalli
misitatakse tiihedäst vildist. Vildist Väljalõigatud
dust ja seda, et need ei ole alati kättesaadiavadki,
3 ~ 6 ketast (kinnitatakse kahe puust seibi vahele
4 ~ 6 poldi abil'. Seibi kes,kele tehakse mulk võlli võib tekkida vajadus terasharje valmistada omal
iäbilaskmiseks. Puust seibid peavad olema vilt- jõul.
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Joon. 4.

K a n tavalt m ootorilt k äitatav käsi-terashari.

Joon. 5.

jate 1' ühed otsad on peadega, mis vasega joode
takse seibi i mulkude sisse suputatult.
Harjased on terasitraadist. Selleks võib kasutaida vanu terastrossi-otsi. Harjasteks Itõigatakse
traat umbes 150 mm pikkusteks tükkideks m ja
painutatakse traadihoidja I' ümber keskelt kahehaaraliseks hargiks- nagu on näha joionisel 6. Kokkupainutuse nurk peab olema säärane, et iga harjase ots kataks 2-f-3 traati, mis on painutatud li
gemate traadihoidjate ümber.
Harja valmistamisel asetatakse harjased hoid
jatele järjestikku ringi mööda 10— 15 traadist
koosnevate kimpudeina. Harjaste püsivus lon
kindlustatud ainuillt selle labi, et traadid harjas on
ristamisi seotud omavahelise hõõrie läbi.
Hoidjate katmine ükshaaval niisuguste traadi-tulpadega, kus traatide otsad' ei kata üksteist, ei oie luba
tav, sest harjastraadid siis kohal ei püsi, vaid len
davad vällja.
Kui hari on traatidest kokku panduid, nihuta
takse peale teine seib g. Harja kinnitamine võllilfe sünnib ca 2 m m paksuse seibi o ja mutri n
abil. Harja tiirlemissuund peab sellejuures olema
säärane, et mutter töötamisel ei keerduks 'lahti.
Kirjeldatuid harja puudumiks võib pidada
seda, et h.arja laius on piiratud ja oteneb hoidjate
pikkusest ning seda, öt traatide kinnitamine nõuab
suurt viJiumust.

Käsi-terasharja kasutam ine.

MitmesugusiDest iteraaharjade valmisbamisviisidest võib lihtsamateks ja praktilisemateks pidada
kahte järgmist.
1.
Joonisel 6 näidatod terasharja võll lasuib
keskmise kaelaga a pussliaagris b.
Kaela lläbimõõt on 32-f-38 mm, pikkus 100 mm. 5-^-6 mm
metallseib
suurema läbimõõduga võlli järk e ja võlli paigaJoon. 7.
Üksikseibidest koostatav traathari.
rõngas d takistavad võlli liikumist pikisuunas.
Nende pikkus on 15-^-2'0 mm. Võlli osale h on
2.
Joon. 7 on toodud näide 'teist tüüpi oma
kinnitatud kaheastmeline rihmaseib p.
tehtud terasharjast. Harja älüseks on 6 m m pak
sused raudseibid läbim õõduga 15 cm. Igal seibil
on ikahes kontsentrilises reas läbipuuritud mulgud.
Mulgud on 4-i-5 mm läbimõõduga. 2'0-muligulised kontsenili-ilised read asuvad üks — 4^/a cm
ja teine — 6 cm kaugusel' keskkohast. Mulgud
on metallharjaste hoidmiseks. Harja pinna ühitlus on saavütatud sellega, et ühe ja teise rea m ul
gud ase*tsevad vaheldumisi.
Võllile asetamiseks
on seibi keskkohal 2 ^/ 2-cm-line mulk.
Harjasteks võib kasutada 20-cm-li&teks ja
Joon. 6.
P algaline terashari.
] 6-cm-'listelks tükkideiks liõigatud peenesoonelisi
Harja korpuseks ehk kehamiks o>n kaks ^ ” terastrosse. Tross punutakse lahti ja üksikud
traatsoioned painutatalkse keske'1't nii, et harja väpaksust seibi g ja i, millel kesk dl on muflgud võllilisservale ulatuiksid ühepikkused otsad.
20-cmosa f läbiJaskmiseks. Seibides on ringi rida mulke k. Seibide läbimõõt on 15 0-^2 00 mm. Pari pikkusdd traatsooned asetaltakse seibi sisemis
tesse mulkudesse, 16-cm — valimistesse. Kohamaks nende seibide materjaliks on raud. Mal'mseibe ei või mingil timgimusel kasutada nende hap leasetatuid sooned hajutatakse selle järele üksiku
ruse tõttu. 5-mm-lise läbimõõduga mulgud k on teks traatideiks, üksikud harjasseibid asetatakse
harja traadihoidjate 1 kinnitamisieks
Need traa- üksteise kõrvale võllile, fõmmataikse kokku mut
dihoidjad on pikkusega ca 125 mm. Traadihoid riga ja hari soovitavas laiuses on valmis.
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Laagrimetall ,,kaaropronks‘\
Väga rasketes, tingimustes, s. o. suure erisur
vega ja suure libisemiskiirusega mootorite laag
rites (näiteks lennumootorid) valgemetalliga va
latud laager ei pea kaua vastu- Plahvalused silind
ris peksavad laagrimetalli kokku või suruvad
viimase laagriotstest hoopis välja; tagajärjed on
muidugi väga halvad, mis võivad lõppeda moo
tori purunemisega. Sellepärast rasketes tingimus
tes töötavad llaagrid valmistatakse tavaliselt
pronksist, mille vastupidavus on suurem kui valgemetallil.
Uusimatest laagripronksi sortidest väärib tä
helepanu Austrias töödeldav nn.
kaaropronks
(Carobronze). See on erilise patenteeritud val
mistusviisiga fosforpronks, mille koosseis on ca
91% vaske, 8,5% inglistina, 0,3% fosforit. Laag
rite materjal toodeldatäkse torudena, mida vÕib
väikese ületreimise ja lõpliku hõõrimise järele
kasutada laagriteks. Torude töötlus koosneb 8-f10 töötoimingust valtsimiste ja lõõmutamiste
näol. Suure arvu valtsimiste ja termiliste töötluste
tõttu saadäkse õige kõva ja peagu absoluutselt
aukudeta materjal, mis on iga hea laagri eeltingi
museks.
Kaaropronksi töödeldakse kolmes kõvaduses.
L kõva:
tõmbtugevuis 50-^-70 kg/mm^,
venivus 35— 1%.
2. keskmine: tõmbtugevus 40-f-55 kg/mm^,
venivus 50-^30%.
3. lõõmutatud: tõmbtugevus 38-f-40 kg/mm'%
venivus 70-f-65%.
Neid kasutatakse:
a) , kõva — laagrites, mille töö-temperatuur
on ca 50° C, millele mõjuvad löögid ja mis töö
tavad mustades tingimustes;
b) keskmine — kõikides teistes laagrites;
c) lõõmutatud — korriosioonikindlate toru
dena keemiatööstustesJuuresoleval pildil on näidatud vasakul —

harilik vasktoru keemiatehasest peale 4-kuulist ja
paremal — kaaropronksist toru peale 1 1-kuulist
tarvituselolekut.
Kaaropronksi töödeldakse, nagu juba eelpool
tähendatud, torudena 0 2-f-2'00' mm, pikkustes
kuni 5 m ja kangidena 0 8-f-40 mm, pikkustes
kuni 2 m. Jämedamad mõõdikud kokkuleppel.
Laagri tehnilised töötluse võimalused on peaaegu
samased nagu tavalisel laagripronksilgi. Üksikute

Ühe seibi valmistamiseks kulub umbes
tun
di, selle harjastega täitmiseks u'mbe,s 1 tund, harja
kolkkupanemiseks — 10 min.
Hari, oilenevalt puhastatavatest esemetest ja
trossi omadustest, peab vastu kuni 200 töötundi
tiirlemiskiiruise olles 150'0 tiiru minutis.
Katsetega on kindläiks tehtud, et järgmiste
täiesiti roostetunud esemete puhastamine harja tiiruimisel 950 tiiru minutis nõuab aega:
suur labidas —
8 min.
väike
,,
—
6 ,,
kõblas
— ' 10
,,
18-cm-line hammasratas( I 00 hambaga) — 15 min.
Puhastus on sellejuures täiesti rahuldav, ei
nõua täiendavat käsitsi puhastamist ja võim al
dab otsekohest esemete 1'akkimisit või sissemäärimisit. ■

peeitakse

termiliste käitluste läbiviimisel tuleb kinni pida
da tehase juhendist. Materjali on võimalik painu
tada, valtsida, ääristada (äärist tehes), keevitada, tinutada, treida ja hõõrida.
Treimiseks ja
hõõrimiseks võib tarvitada, terase ümbertöötami
seks tarvitatavad tööriistu. Hõõrimiseiks aitab 0,2
mm paksusest liiast küllalt.
Õlinuutide äärtel tuleb kraadid (rood) maha
võtta, kuna need takistavad võlli poolt õli kaasavõttu. Firma nõuab veel, et võlli kael olgu hästi
poleeritud, sest mida puhtam on võllil kael, seda
vastupidavam on metall kaaropronks.
Meil Eestis seda metalli müügil ei ole, kuid
lähemat informatsiooni võib saada suurematelt
metallimüügi äridelt.
Hinnaks on 4-^5 krooni
netto-kg, olenevalt sortimendist. Erikaal on ca
_____
R. P.
8,9. B
L E IP Z IG i K EV A D M ESS 1938.
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6.

m ärtsist

on k o o n d a tu d

14.

m ärtsini.

Mustrimess.

millele

valmis tarbeartiklite välja p a n e k u d ,

lõpeb

I I . m ärtsil, k u n a tehniline mess ja ehitusmess on avatud
14. m ärtsini.

Leipzigi kevadmessile

1938 on k o on d a tud

üle 9500 v älja p a n e k u , üm m arg uselt 25 riigist, m isjuures
on läbi viidud p õ h im õte keskendada e riv äljap a n eku d ü k s i
kuisse messihooneisse.

Tehnilisel- ja ehitusmessil esine

vad 3500 firm at n in g v älja on p an d ud igat liiki tööstusm asinaid ja -tarbeid, elektrotehnika, foto, optika, kino,
peenm ehaanika,
bed.

ehitusm asinad,

ehitusm aterjalid ja

-tar

Messil orienteerum ist kergendavad n äh tav alt ase

tatud teejuhid-tahvlid ja üldvaate-plaanid.

V älism aalaste

kohtamis- ja kogunem ispaigaks on nn. ,,Rahvuste/ m a ja “ ,
kus antakse ka igasugust in form atsiooni.

K a u b a n d u s li

kes küsim ustes a n n ab in form atsiooni teadete- ja nõuandebüroo nn.

,,MeEsedienst“ . M essikülastajaile antakse sõi-

d u h in n aa la n d u s i raudteedel kui ka la&va- ja õhuliinide l. |

E L E K T R IM O O T O R IT E S T .
Vastused meie lugeja H. H. küsimustele.
Juhtm e põiklõig e

S uurim

lubatav

Kaitsm e nim es

1.
K e e r d v o o l u m o o t o r i käivitusvoolu tugevus A
voolutugevuE A
mm^
voolu tugevusest.
6
9
0,75
Mootori käivitusvoolu lubatavad tugevused,
6
11
1.0
mis sõltuvad mootori ehitusest ja käivitist, on ette
10
14
1,5
kirjutatud kohaliku elektrijaama tehnilistes eeskir
20
15
2,5
jades. Tavaliselt lubatakse väikesi! mootoreil käi20
25
4,0
vitusvoolu tugevusel olla mitmekordne nimes25
31
6,0
voolu tugevusest, keskmisil (kuni 15 kW ) —
35
43
10
1,7-kordne ja suuril veelgi väiksem. Otseselt lüli
60
75
16
tiga võib võrku lülitada lühiühendusrootoriga
80
100
25
mootoreid kuni 1,1 kW või 1,5 h.-j. ja tähtkolm100
125
35
nurklülitiga kuni 4,0 kW või 5,5 h.-j. Üle 4,0 kW
125
160
50
võimsusega lühiühendusrootoriga mootorid ehita
160
200
70
takse viimasel ajal niisugustena, et nende käivi
Praktikas tuleb sageli valida suuremaid liinitusvoolu tugevus tähtkolmnurklülitiga ei tõuse ta põiklõikeid, kui kaks eeltoodud nõuet tingivad.
valiselt üle
1,7-kordse nimesvoolu
tugevuse. Oletame, et Teie mootor võimsusega 44kW aset
Suurte mootorite käivitamisel tuleb võtta tarvitu seb üksikmootorina töökojas, mis ei ole päris lä
sele erilised käivitid.
hedal elektrivõtükastile ja sealsamas töökojas soo
Kontaktrõngastega mootori käivitamisel tuleb vitakse kasutada ka elektrivalgustust. Antud ju
kasutada käivitusvoolu tugevuse piiramiseks moo hul tuleb võtukasti ja mootori vahele asetada kol
tori suurusele vastavat takistuskäivitit.
med kaitsmed vastavalt joonisele nr. I .
Enne mootori tellimist peab igakord selgita
Teie mootor pingega 350 V ja 44 kW nõuab
tama kohaliku elektrijaama poolt lubatava käivi üksinda kaitsmeid 3 X 100 A. Kuna kaitsmete ast
tusvoolu tugevusmäärasid.
med peavad vähenema voolutarvituse suunas, s- o.
võtukastist mootorini, siis peab töösiusmõõtja ette
asetatama kaitsmed 3X 125 A ja peakaitsmed
(liinikaitsmed) olgu 3X 1 6 0 A.
Ülaltoodud tabelist selgub, et 3 X 160 A kaitsmetele vastav väikseim liinipõikliõige on 3X70
mm^. Valgustuse kasutamisel on vajalik veel nulljuhe. Voolutugevusest väljudes oleks siin küllal
dane liinipõiklõige 3X 35 mm- ja pingelangu sei
sukohast võiks põiklõige olla veelgi väiksem, kui
liin on küllalt lühike. Kui kasutada valgustust ja
tööstust ühe m õõtja kaudu, s. o. ühise tariifiga, siis
Kima mootori käivitusvoolu tugevus sõltub
peakaitse jääb ühtlasi ka m õõtja kaitsmeks ja selle
käivitist, siis seda nimesildile ei märgita. Nimesil
nimesvoolu tugevus võib olla 3X 125 A ning liini
dil on märgitud mootori nimesvoolu tugevus. Liht
põiklõige 3 X 5 0 m m “.
saim ja kindlaim viis mootori käivitusvoolu tuge
Säärane suur põiklõigete vahe võib tulla ainult
vuse määramiseks on selle mõõtmine vastava amsiis esile, kui jõutarvitus koosneb ühestainsast suu
peraaži jaoks määratud ampermeetriga või pärida
rest mootorist. Mitme mootori piihul on olukord
järele mootori ehitajalt firmalt, teatades viimasele
põiklõike suhtes palju soodsam.
mootori ja käiviti nimesildi andmedEelkirjeldatud asjaoludest ongi tingitud, et
II.
M iO o t o r i p o o l t v õ r g u s t v õ e 
elektrijaamade tehnilised eeskirjad nõuavad suu
tava voolu tugevuse
arvutamisel, kui
remaid põiklõikeid, kui pingelangu seisukohast
mootori kasutegur ei ole teada, võetakse kasute
oleks õigustatud.
___
Ins. Fr. Haidak.
guriks keskmme kasutegur 0,8Iil. M o o t o r i l i i n i p õ i k l õ i k e a r 
Üksiknumbri lugejale, Tallini^as. A ntud kolvivutamisest.
käigu ja kolvile mõjuva jõu järele pole võimalik
Mootori liini põiklõike arvutamisel tuleb väl välja ¡arvestada õhupumba silindri läbimõõtu ja
juda kahest järgmisest põhitegurist: I ) lubatavast
saavutatava suruõhu rõhku, sest on võimalik palju
pingelangusest liinis ja 2) lubatavast voolutugelahendusi.
M ida väiksema võtate silindri läbivusest juhtmes. Lühikeste liinide puhul ei evi esi mõõdu, seda suurema rõhu saate, ja ümberpöörmene asjaolu kuigisuurt tähtsust, ¡kuna liini põik
Üldse näib,
et Teie andmetele vastav õhulõike määramisel just teisest tegurist tuleb väl pump on midagi mootorratta õhupumba taolist ja
juda. Pikkade liinide puhul sellevastu osutub tava seda ei tasu hakata üksikasjalikult arvestama. Pa
liselt mõõduandvaks pingelang.
rem tehke mõned katsed mootorrataste ja autode
Alljärgnevas tabelis on antud isoleeritud vask- õhupumpadega, mõõtke nende õhu rõhku ja hul
juhtm^te põiklõikele vastav suurim lubatav voolm
ka, ja nende katsete tulemustel valiga välja Teile
tugevus ja kaitsme suurus.
kõige kohasema pumba mõõtmed.
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Sidetehnika ajaloolisest arengust.
A . Merilaid.
24. Kaugunägemine.
Ringhäälingule nooremaks naaberalaks —
alaks, mis oma tehniliselt arenemisastmelt ei ole
veel jõudnud rahvahulkadesse tungida, on kaunägemine e'hk kaugunägemine ^) .
Peab märkima, et kaugunägemise ülidiste põ
hijoonte püstitamisega alustati juba" aastat 5 0 ta
gasi. See oli umbes samal ajal, mil avastati elekt
romagnetilised lained. Ent alles kõige viimastel
aastatel kaugunägemise a,paratuuri üksikosade
konstrulktsioon on jõudnud säärasele arenemis
astmele, et see sidetehnika ala on teatud määrani
jõudnud praktilise levikuni. Kuigi vaid suuremate
riikide suurlimnades.
Nägemine on meil ruumiliselt kaugeleulatusli'ke,maid meeli. Näiteiks kompamisega võime ta
juda ainult meie otseses ümbruses otlevaid ese
meid. Kuulmine ulatub juba kaugemale. Kuid nä
gemise varal on meile tajutav päike, mis asetseb
meist tervelt 150 miljonit kilomeetrit kaugei. Sa
muti ka biljonite km kaugusel asetsevad tähed.
Eespool nägime, et valgus nagu raadiolainedki on elektromagnetiliste lainete liiik, lainepik
kusega 0,0004-f-0,0008 mm. Seepärast asja pea
liskaudsel vaatlemisel näib valitsevat kaugunägemiseks tarviliku piltide elektrilise edasiandinise
ning helide (kõne, muusika) elektrilise üleikande
valhel teatud sarnasus. On ju esimesel juhul tege
mist valguse lainete el'e,ktrilise ülekandega, teisel
aga heli-, s. o. õhulainete ülekandega.
Näiliselt ühesuguste probleemide ühteviisi la
hendamine mõlemal jdhul osutus aga, võimatuks.
Seda sellepärast, et heli edasiandmisel ühe
ning sama aja vältel -on tegu ainult ühe ja ainsa
helilainega, ükskõilk millist kuju ta omakski. Pildi
ülekande korral aga on lugu sootuTcs ikeejulisem,
sest pildil on teatud r u u m i il i n e ulatus. Meie
ju näeme ühel ning sarrial ajahetkel korraga kõiki
pildiosi, mis erinevad üksteisest heleduselt ja
värviillt.
Kuna on selge, et pilti tervikuna ühel ja samal
ajahetkel pole võimalik muuta eldktrivõngeteks,
siis tuleb seda teha üksikute pildiosa^keste kaupa.
K,ui need pildiosakesed on iküllalt väikesed, siis
nad ju erinevad üksteisest ainuillt ¡heleduselt ja
nende elektrivooluks muundamist tuleb toimetada
nii, et igale heledusele vastab teatud kindel voolutugevus. Nii näiteks päris mustale vastaks voolutugevus null, pisut 4ieledamaie — nõrik vool!
jne.
’ ) Sõnast ,,kaug, kau, k a u g u “ = Ferne, W eite saan:ie genitiivselt (m ille n äg e m in e ) ,,k a u n äg e m in e “ ja illatiivselt (k u h u n äg e m in e ) ,,k a u g u n äg e m in e “ .
Kaugelenägevus ja k aug nägevus on W e itsichtigkeit, S charfsich
tigkeit. (K a u g u on k olm andas vältes.)

(14. järg.)

Elektriline kaugunägemine teostub järjeWkult
alljärgneva kondikava kohaselt:
1. Saadetavast sündmusest läätsade abil heita
ekraanile või filmida vastav piilt.
2. See pilt jagada kindlas järjekorras täppi
deks, kusjuures mida rohkem täppe, seda selgem
saab üleantav kujutis.
3. Täpid samas järjekorras muundada nende
heledusele vastava tugevusega elektrivoolu impulsideks.
4. Saadud pildivooluga moduleerida küllalt
väikese pikkusega raadiolaine ja lasta sel ruumi
välja kiirguda või see traadi kaudu edasi anda.
5. Mioduleeritud laine kinni püüda ja muuta
taas pildivooluks.
6. Pildivool m uundäda selle tugevusele vas
tavalt muutuvaks valguselks.
7. Selle muutuva valguse täppidest uuesti
koostada pilt.

Joon. 44. K augunäg e m ise saateaparatuur film i ja N ipkovi
ketta abil.

Saatejaamas pildi jagamine täppideks toimub
kas poolaka N i p k o v’i poolt leiutatud ketta või
Weiller’i peegelketta või
katoodkiirtetoru abil.
Tarvitatuim neist on Nipkovi ketas. Pilditäppide
heledusele vastavad valgusihuillgad muudab elektri
vooluks valgustundlik rakk. Kaugunägemislained
võetakse vastu sellelks vastavalt tiäiendätud raa
diovastuvõtjaga ja muudetakse taas valgustäppideks huumlambi, Kerr’i astiku või Braun’i toru
abil.
Kaugunägemise alal on aastate kestel esitatud
palju lahendusvõimalusi. Suurem hulk neist on
nurjunud, kuid nii mitmedki põhimõtted ning võt
ted on jäänud pülima arenemisvÕimelistena. Ni
metame siinko'hal vaid sdlle ala tähtsamaid pio
neere — ameeriklane Carey (1 875. a.), prants
lane Le Blanc (1880), poolakas Niplkov (1884)
ja tänapäeval prantslane Belin, ungarlane Mihaly,
inglane Baird, sakslane Ardenne ja teised.
Vaatame nüüd, missugusel põhimõttel töötab
nn. Nipkovi ketas.

Joon. 44 on toodud vastav kaugumägemise
saateaparatuur. Lambist väljuv valgus kontsent
reeritakse läätsade abil filmile ja selle kuj.utis hei
detakse pisut suurendatud kujul tiirlevale Nipkovi
kettale. Viimase taga asetseb valgustundlik rakk.
Läbipaistmatust materjalist (metallist) val
mistatud Nipkovi kettasse on puuritud avaused,
millest iga järgmine asetseb oma läbimõõdu võrra
madalamal ehk tsentrile lähemal ja üleantava
pildi osa laiuse võrra järel eelmisest, moodustades
aukude spiraali. Järelikult, kui tiirlev ketas on
teinud täie ringi, siis kogu piit on nähtud avaus
test läbitungivate valgustäppidena. Andes kettale
küllaldase tiirlemiskiiruse, näeme ketta tagant
tervet pilti, o'1'gugi et meie tõeliselt seda näeme
üksikute täppide kaupa, mille suurus võrdub ketta
augu läbimõõdliga. See on seletatav sellega, et
meie silmade ergukava inerts on nii suur, et mulje
esimesest täpist jääb püsima senikauaks, kuni ke
tas on korjanud pildilt kõik täpid üksteise kõr
vale meie silma.
Kui meie aga oma silma asemel asetame ketta
taha valgustundliku raku, siis saadab see rakk
rea elektri voiolutõukeid, mille tugevus muutub
selle järele, missuguse heiledusega koha eest pildil
libiseb mööda ketta avaus. Valgusrakust välju
vad elektrivoolud juhitakse lampvõimsamastajasse ja saadetakse siis kas traadi teel või raadio
lainetena edasi vastuvõtjasse.
Kui meie iga ketta tiiru järel vahetame filmipildi, siis saadab aparaat välja igakord uue seeria
elektriimpulsse, mis vastavad uuele pildile. A n 
des kettale 25 tiiru seikundis, saame pildi vahetuskiiruse, nagu see on tavaliselt kasutamisel kinos,
saame nn. elavpildi. Eeldades, et kettal on 180
avaust ja edasiantava pildi laius on 100 korda
suurem ketta augu läbimõõdüst, leiame, et saateaparaadil
tuleb igas sekundis saata välja
180. 1'00 . 25=450.000 pidevalt muutuva tuge-

Joon, 45. B rauni to ru skem aatiline kuju tus.

Joon. 46. K augunägem is- reportaažiautol asetsev film i
kaam era.

vusega vooluimpulssi. Sellest umbkaudsest näitest
saab kujutluse, kuivõrt täpselt peab töötama valgusrakk ja sellega ühenduses olev võimsamastaja.
Kaugunägemise vastuvõtusüsteemis leiab vii
masel ajal peamist levikut Brauni toru. Nagu
elektronlambis asetseb siingi toru sees vaakuumis
hõõgniit — kabood. Kuumendatud katood saa
dab välja vabu elektroone, mis langevad metalloksüüdiga kaetud toru laiaile põ'hjale. Viimane
hakkab elektronide kiirte m õjul helenduma.
Joonisel 45 on toodud skemaatiline kujutis
Brauni torust pildi vastuvõtmisel. Kaioodist väl
juv elektronide vihk koondatakse peenikeseks kii
reks, mille tugevust juhivad raadiovastuvõtjast tu
levad viooluimpulisid. Selle kiire painutamist horisontaalsuunas teostab tagumine plaatidepaar selle
külge lülitatud'kondensaatori ja huumlambi — la
hendaja H abil. Vertikaalsuunas töötav kiirepainutaja evib suurema kondensaatori, sest see peab
töötama palju aeglasema rütmiga. A lt tulevad
voolujuhtmed W kiirepainutajate toitmiseks. Joo
nisel valguskiir just lõpetab ekraani alumises ser
vas pildi joonistamist
Joon. 46 näeme kaugunägemis-reportaažiauto katusel asetsevat filmikaamerat. Tehtud fil
mid lotsekohe ilmutatakse ja kopeeritakse sealsa
mas kohapeall, et neid oleks võimalik kohe stuu
diosse tagasijõudmise järele üle anda kaugunägemissaatjal.
Kui mõned aastad tagasi kasutati kaugunägemisvastuvõtjates peamiselt huumlampi Nipkovi
kettaga, siis nüüd on selleks kõige rohkem eeldusi
Brauni toTul.
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Seljaskantav lühilaine-raadiojaam.
Saksa firma „Telefunken“ on konstrueerinud
seljaskantava lühilaine raadiojaama, millel saatja,
vastuvõtja ja patareid on mahutatud ühte kasti.
Seesuguse raadiojaama kogukaal on 19,5 kg, mil-

S eljaskantav lühilaine- raadiojaam .

lest patareidele langeb 7,3 kg. Saatja laineala on
47,6 m ja 63,8 m vahel reguleeritav igale soovi
tavale lainepikkusele.
Erilist tähelepanu on pööratud saatja ja vas
tuvõtja käsitsemislihtsusele. Häälestamine sünnib
üheainsa nupu kaudu, vastuvõtja aga on eraldi
varustatud peenreguleerijaga. Kuna seljas kantava
aparaadi otsene käistsemine pole seljaskandmisel:

Nagu eellpool mainitud, ei ole kaugunägemistehnika veel säärase arenemisastmeni jõudnud,
mis teeks ta laiematelte rahvamassidele kättesaada
vaks ja käepäraseks, nagu seda on ringlhääling
tänapäeval.
Kaugunägemissaatjad eiksisteerivad
hetkel vaid suurriikide suurimates linnades, sa
muti on seal vaatluspunkte nimetamisväärsel ar
vul. Nii näiteks tõuseb New-Yorgis asutatud kaugunägemisvaatl'uspunktide arv juba mitmele tu
handele. Teatavasti ka 1936. aasta:! Berliinis pee
tud olümpiamängudel kasutati maratonijoioksu
jäädvustamiseks kau,gunägemisautosid.
Tundub nii, et kauigunägemine jiääb ühen
dusse raadioringhäälinguga, selle muusika- ja kõnesaadete illustreerijana. Raadio- ja kaugunägemise üihine vastuvõtuaparaat koosneks siis kahe
osalisest universaal-raadioaparaadist, mis korraga
võtab vastu nii helisid kui ka pilte kandvaid
raadiolaineid; valjuhääldajast, mis helid kuuld’avaks teeb, ja kaugunägemis-vastuvõtuseadistust, mis samal ajal ringlhäälingus esinevad tegela
sed või sündmused' teeb nähtavaks raadiokuulajaile.
(Järgneb.)
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võimalik, on nupud paigutatud vööle, milleläbi
on saavutatud laineala ja hääletugevuse käepära
ne reguleerimisvõimalus, samuti ümberlülitamisvõimalus saatmisele või vastuvõtmisele.
Aparaadi ulatus morsemärkide edasiandimiseli
on 10 km ja kõne saatmisel 5 km. Need kaugused
on arvatud avaral maastikul- Seejuures on aga
ükskõik kas seadet kasutada käies, s. o. üima
vastukaaluta, või ta seadida üles vastukaaluga.
Seadmes kasutatakse eranditult puütemikrofoni. Sellisena tulevad arvesse ainult erilised väiksemõõtmelised süsi- või magnetilised mikrofonid.
Kasutatakse ka kristallmikrofoni.
Puutemikrofon seotakse rihmaga ümber kaela,
nii et kõla ülekanne sünnib läbi kaela. Kuigi hääle
ülekanne ei ole nii loomulik kui kõlamikrofoniga,
on puutemikrofoni siiski kasulik tarvitada seal,
kus kära segab kõnelemist, näit. lennukil jne. Aga
ka gaasimaskiga varustatult on peagu ainuke või
malus kasutada puutemikrofoni.
Saatja voolutarvitus kütteks on 0,6 A ja anoodivooluks 18 mA. Vastuvõtja tarvitab lampide
küttelks umbes 1 A ja anoodivooluks 12 mA. Süsimikrofoni kasutamisel võetakse mikrofonivool
küttöpatareidest. Seadmega kaasolevatest patarei
dest jätkub saatjale ja vastuvõtjale umbes 40-^80
töötunniks. (R. T. A. nr. 3'0 — 1937).
A . O.

K u id a s e h ita d a p u rje ja h ti.
J. Maiksim.
K ajut.
Kajuti pealeehitus koosneb (vt. joon. nr. 2 ja
33-a) 'kahest pikemast iküljeseinast A — (viim a
sed kogu oma pikkusel moiodustavad üihtlasi ka
kokpiti (ruumteki) ääred), eesseinast B, tagasei
nast F ja laest G. Kummagi k ü I j e s e i n a A

(8. jlärig, vt. TK nr. 1 — 38.)

höövaldame tervikuna ühest tammepuu 2-cm-paksusest ja 9"-laiusest lauast, mille sisepoolsele pin
nale märgime küljeseina kuju joonisel 33-a antud
mõõtmetes ja töötleme lauad välja (puhas mõõt
1,8 X 22,1 cm X 319 cm).

Siis ühendame küljeseina ja eesseina otsad.
Selleks (joon. 33-b L) passime 9. tekitala ja tekitoe läbi moodustatud nurka umb. 20 cm pika
tammepuust postikese L, mis nurgast mõõdetult
tõuseb vähemalt 12 cm üle teki.
Postis moiodustame kaks valtsi ja kinni-ame
posti tekitala ja tekitoe külge kahe 3"-lise kruviga.
Passime küljesein oma kohale: eesots tihedalt
postikese valtsi sisse; ta alumine serv tekitoe kogu
pikkusel peab olema viimase alumise servaga tasa;
tagaotsa hammas sobitada tihedalt vastu tekitala
ja otsa kiiljas lõpp sobitada ähterteki peale.
Sellejuures kontrollime ühtlasi küljeseina kõr
gust teki pealt, mis ees peab lolema 7,5 cm, kes
kel 16,5 cm jlne. (vt. joon. 33-a).
Küljeseina
kinnitame tekitoe külge astuvalt kahe rea kruvi
dega nr. 5 —
ning Ikruvide vahed reas võ
tame 10 cm (vt. joon. 33-b). Tekiplangu külge
kinnitame küljeseina ühe rea kruvidega nr. 4 —
P / 2" (vt. joonisel 33-b).
Kummagi postikese L külge kinnitame vas
tava küljeseina A otsa astuvalt kahe rea väljaspoolt pandavate kruvidega nr. 7 —
” ning
kruvide vahed reas võtame 3 cm. Siin tuleb iga
kruvi suputamiseks puurida parajad pesad, mis
hiljem korgime nähtamatuks kinni tammepuust
korgikestega veekindla liimi abil.
Peale postikeste L ja küljeseinte A paikakinnitamist passime mõlemate postikeste valtside
sisse e e s s e i n a B (joion. 33-a B ). Kinnitada
tuleb eessein B tekitala ja tekiplankude otste kül
ge täpselt nagu küljesein A tdkitoe ja tekiplangu
külge.
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Joon. 33-c.

Asume l a e t a l a d e märkimisele, mis töö
sooritame täpselt nagu eelpool on kirjeldatud (vt.
TK nr. 12 — 37. a.- tekitalade märkimise kohta,
kasutades iga nummerdatud laetala kohta jooni
sel antud kõrgust xy (vt. joon. 33-a D ), kuna
pikkuse ayb mõõdame täpselt samuti nagu tekitaladelgi.
Laetalad valmistame tollisest tammelauast, mis puhtaks hööveldatuna on 24 mm paks.
Kõik laetalad märgime keskel kõrgusega
36 mm ja otstel 25 mm. Väljasaetud laetalad
võime paigutada kohtadele, milleks enne kinni
tame seestpoolt iga iküljeseina külge
ning isegi
7~Q mm nende servadest üle tammepuust lauad
18X 60 mm — IV (vt. joon. 33-b ja 33-c) —
1
kruvidega.
Lauad IV kannavad kõigi laetalade otsi, mis
on nendesse sisse lastud poolkalasabakujulistena
ja kinnistatud ühe 2"-lise kruviga — (väljaarva
tud lühemad nr. 6 ja 7 laetalad luugi kohal).
Kasutades püstloodi,
märgime sellega 7-dä
laetala väljaspoolselt küljelt püstloodselt alla ja
väljapoole t a g a s e i n a F ninapoolse piirjoone.
Nina poole seda piirjoont mööda kinnitame
aluspõhjale kruvidega jia naeltega läbi needides
lisapõhisidestise I, ja sellele jätkuks lisakaared VI
(vt. joon. 33-b ja 33-c), mille vastu kinnistame
hiljem tagaseina F.
Kajuti teeme veekindlamaks selle läbi, et lisa
põhisidestise I jätame ilma tavaliste veeläbilaskeavadeta, ja selle läbi, et nii tema kui ka kaarte
älla paneme tiheduseks õhukese riba tinapunases
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läbileotatud vilti. (Kaared ja põhisidestise võõpame tinapunasega üle.)
Samal viisil 'teeme veekindlamaks teki ja taga
seina F ühenduskohad, kinnitades teki külge ja ta
gaseina F külge tekitalasarnased lauakesed.
Seejärele tapime lisa-põhisidestise I sisse ukse
raami (postid III ja nende sissetapitud ja nurkraudadega H kinnitatud läve II (joon. 33-c) ning
kinnistame põhisidestise I külge nurk-raudadega K.
(Järgneb.)
V a sfM M se id . k ü s i t a u s l c l c .
J. Haak, Tsdlinnas. Teie kasvuhoonete kaks
ringtruupi võib viia ühte korstnasse, kuid tõmbe
korralikkuseks eraldage suitsud korstnajalast ala
tes kuni 1 m kõrguseni- Turbaga võite kütta, kuid
turbakolde põhja tehke õhurest ning kolde seinad
ja lagi vooderdage šamottkividega.
A . Õunapuu’le, Kuressaares. P u i d u k o i
u s s i d e h ä v i t a m i n e mööbli seest pole ker
ge, sest nad elavad puidupuruga täidetud auku
des, mille tõttu mürkaine ei pääse ussideni; pea
legi need ussikesed toidavad end ainult kuivast
puidust ning loomulikult tavalised koirohud neid
ei tapa. Nende hävitamine mürkgaasidega, nagu
kloorpikriin (vt. TK nr. 1 — lk. 8) on liiga tüli
kas. Soovitatakse neid hävitada berisooli, ksülooli
või bensiiniga, mida tuleb pritsida nende augukestesse. Vanasti soovitati ehituse- ja mööblipuitu
hoida ja asetada ladvaots allapoole, s. o- vastu
pidi ta kasvule,
A , G,

FOTOKAAMERA.
Harry A . Malm.
(Vt. TK. nr. 1 — 38.)
Plaadikaamera oskussõnad.

Joon. 2. K ülgvaade (esivaade oli toodud eelmises n u m b 
ris, m illega üh tu v a d käesolevagi joonise n u m b r id ).
3. O b je k tiiv ila u a põiktõstekruvi. 4. L u k u vedru. 5. Objeiktiivilaua püsttõstekruvi. 6. A jaketas. 8. K atik. 10. K a a 
mera kere. 13. A v akan g .
14. K an d e raam i kandekang.
15. Lõõts. 16. K eerinupp. 17. Rööbas. I 7-a. R ö ö p a jä tk
kaam era keres. 19. T õm bepide. 20. K an d e raa m i (U-standard i) põ h ila ud . 30. K a n d e rih m a aas. 34. K anderihm .
36. K a a m e ra lu k u keel. 40. T uhm klaas. 42. K aam era
p õh ilaud . 44. O b jek tiiv. 45. P õ h ila u a hing. 46. Jalandikruvi pesa. 4 7. K an d e kang i spiraalvedru. 48. Kandeka n g i näps.

Kaamera silm, objektiiv, on paigutatud kati
kusse.
Inimese silm reageerib täpselt nii nagu
katik; kui pigistada silmad poolkinni, pilukile,
muutub nägemisvõime teravamaks- (lüihinägeline
inimene pigistab instinktiivselt silmad pilukile, ei
vähegi paremini näha). Nii lon asi kaameragagi.
Katiku keskele (seepärast nimetuski tsentraalkatik) on ehitatud ava, mis koosneb üksikutest, sirbitaolistest, üksteisega ühendatud mellidest^).
Katiku avaskaala osuti nihutamisel paremale kao
vad sirpjad mellid katiku sisemusse ja objektiivi
valguse-läbilaskeava muutub suuremaks. Nihuta
misel vasakule muutub ,,valguse-aken“ vähemaks.
Kuna me teame, et suurest aknast pääseb rohkem
valgust ruumi kui väikesest, siis peaks ka igaühele
selge olema, et läbi suure ava saame kiiremini tar
vilisel määral valgust juhtida filmile kui läbi väi
kese.
Katikule on graveeritud skaala diafragma
numbritega, m ida nimetatakse diafragma- ehk
avaskaalaks, ehk -astmikuks. Avakangi nihuta
misel nihkub ka avaskaalal jooksev osuti ja osu
tab avatud oleku määra (numbrit avaskaalal).
Peegelkaamera oskuissõnad.

RullHlmkaamiera oskvussõnad.

Joon. 3. K ülgvaade.
I . K aam era keres on n äid a tud ülesrulliv film ik ääv ühes
võtm ega. 2. Lõõts. 3. K atik. 4. K atik u ajaketas. 6. O b je k 
tiiv. 6. P õh ila u a jalg. 7. P õh ilaud . 8. R u llfilm i kulg a lu 
miselt film ik ääv ilt ülemisele.

Joon. 4.
I. T u h m tla a s i lu u p (s u u re n d u s k la a s ). 2. Peegel v aata
miseks silm akõrguselt (uue m a te l tü ü p id e l juh tris itig a ).
3. T uhm klaas. 4. Reflekspeegel. 5. T uh m klaasi objeiktiiv. 6. K atik. 7. P ild io bje ktiiv. 8. M ah ak eritav film i
kääv. 9. A v a ta v a k a a m e ra p õ h ja riiv.
10. Jala n d ik ru v i *
pesa. 11. T uh m klaasi v a rjan d i avavedru. 12. K aam erae
kaaslaud.
13. Ülesikeriv film ikääv .
14. F ilm i kontrollaken (n n . ,,p u n an e ak e n “ , mis on uuem atel kaam eratel
kaetud luugiga, sest p u n an e klaas ei ole valgusikindel pankrom aatilise film i suhtes).
15. Ju h tp la a t (suru b film i
fo o k u s e p in n a le ).
0

Meil, m elli —

lestakene, naastukene, pr. lamelle.
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See humbei* õšütab nii säritlbšiaega kui ka saadiava
pildi teravusepiirkonda.
Liialduseta võin ütelda, et suurem osa fotoharrastajaid ei tea veel seda, et säritlusaja numb
rid (ajaviälted) ja avanumbrid on täiesti üksiteisega laulatatud. Ajavälte-numbrid on iga järg
mine number umbes poole vähem eelmisest, sest
ajaskaalal leiduv number

1

2

l'0 525

50

tähendab teoreetiliselt

1

Võ

V 25

V 50

kuid tegelikult annab ajavältuse

1

Ava numbritega on asi täpselt samasugune.
Need numbrid vastavad objektiivi säri jõule
(Lichtstärke). Väikseim number ühtub alati ob
jektiivi täie särijõuga. Kui näiteks objektiivi täissärijõud on 2,8, siis algab ava ka sama numbriga.
Kui nüüd pildistaja on leidnud säritlusaja teatud
ava jaoks, ütleme näiteiks väikseima ava 32 jaoks
1 sekund või 2 või 4 või 8 sekundit jne., siis on
käes vajalik säritlusaeg ka kõikide teiste avade
jaoks, nagu seda näeme piltlikult järgnevast tabe
list ;
Särijõunumber avaskaalal

1)

V.

V.

Vs

V 16 V 32

100 jne.
Vloo

sek.

Ve. sek.

rust, kuni tiihmklaasil esinevad teravatena nii esi
mene kui ka viimane mees. Ava vähendamisest
ei muutu pildi suurus, vaid valgusehulk tuhmklaasil.
Et ava vähendamisega objektiivi
,,aken“
muutub üha väiksemaks, siis pääseb ka vähem
valgust filmile, ja kui esialgse ava (ütleme 4) pu
hul oleks toime tuldud säritlusajaga Vioo sek., siis
ava 5,6 puhul oleks juba vaja säritleda
sek.
ja ava 8 puhul
sek. jne.
Kuna aga suurem osa filmikaameraid pole va
rustatud tuhmklaasiga, siis ava vähendamisest tin-

ehk lühidalt A V A

M ida väiksem num ber, seda suurem s ärijõ u d ; välisvalguse täis särijõ u d on

Sellest näeme, et meil on tegemist seoses ole
vate numbritega: iga järgmine särijõunumber
on eelmisest poole nõrgem ja iga ajanumber eel
misest käheli suurem (vajalik säritlusaeg pikem).
A va on ühtlasi teravustaja. Oletame, et pii-

00 ~ lõpmatuse märk.
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diistatakse 1Ö meest, kes seisavad hanereas üks
teise taga.
Tuhmlklaasil pildi teravustanud esi
mesele, näeme, et järgmine on juba veidi ebaterav, teine veel segasem kuni viimasest pole õieti
midagi enam näha. Et sellest üle saada, seks teravustatakse keskmises kauguses olevale objektile
ja nihutatakse seni ava'kangi, vähendades ava suu^

1.

jn e .

gitud teravuse juurdevõitu kontrollida oma sil
maga ei saa ja siin peab siis juba tarvitatama sü
ga vusteravuse tabelit. Selline tabel on objektiivi
iga tulitäpikauguse (fookusekaugus, Brennweite)
kohta teine ia uuematele kaameratele on see juur
de lisatud. I Toon näitena vaid Ühe tabeli minu
koostatud ,,£esti Koto-Almanakist V “ v a s t u 
v õ e t a v a i m a teravuse kohta, mille abil saa- CTj
me kaugusskaalat kasutades üksteisest eemal ole- ^
vaid objekte siiski enamvähem teravatena filmile. ^
Näiteks, on pildistatava eseme lähim punkt
kaamera objektiivist 6 meetrit, kaugeim aga 20 ^
meetrit kaugel, siis peab a,paraadi meetriskaala
9 ^ /2 meetri peale teravaks seatama, et niimioodi ^
saavutada vastuvõetavat teravust kogu 6-^20
meetri vahelise kauguse pealt.;4
^ K,es aga ei täha tegeleclä' tabelitega, see pi
dagu üh't väikest reeglit meeles: teravusta ava 9
peale, siis 4-^-8 m kauguse piirkonnas tuleb kõik
teravana filmile. Täpsemalt saame seda kätte
järgmisest tabelist pisikaamerate kohta, eeldades,
et tarvitatakse a v a 9.

Kuna aga vaga paljudel fotöharrastajatel puu
dub vastav tabel, siis katsun siin niisuguse tuua,
mis käib nii väikese filmkaamera kui ka 6 X 9 cm
standardkaamera kohta, kusjuures ruumi puudu
sel kasutan tarvitatavamaid avasid' 9, 12,3 ja 18.

s. t. am atööril, kes on moodsa
Zeiss Ikon k aam e ra o m an ik |
Sellest ongi tin g itud kiire tö ö 
tam ine,

sest parem

käsi tera-

vustab objektiivi, mis on ü h e n 
datud

optilise

kuna

vasak käsi

teravustajaga,
vajutab

kaa

m era kerel leiduvale päästikule
— ■ sealsamas
hoiavad

m õlem ad

ikindlalt

käed

kaam erat

B|

Selle oivalise Zeiss Ikon 4,5X6
cm

kaa m e ra

n im i

on

SU P E R

IK O N T A II ■ A lb a d a n ä id ik |
Seadeldis
seks I

kaksikvõtete

v ä ltim i

P an kindel film iaken |

Zeiss Tessar 1 : 3,5 |

Compur-

R apid k atik k u n i ^/soo sek. |
N õudke prospekti fotoäridest või
Zeiss

Ikon

esindusest:

&.

------------ -----------

A.-S. KA PSI
Ko.
Talliinm, H arj u 46.

remat miomenti peab valitama, kuna aupaklikust
kaugusest saab isegi ^/loo sek. spordiülesvõtteid
teha.
(Järgneb,)
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‘B i h l i o g v a € & f i a ,
R A A D IO T E H N IK A Õ P P E R A A M A T .
A . Kalmus ja V . Is&ako.
Nüüdsel raadioajastul
oli ammugi tarvidus
eestikeelse raadioala õpperaamatu järele.
Ins.
R. N eudorfi (Tooma) sulest ilmunud seni põhja
likema raadio-õpperaamatu trükk on ammugi juba
läbi. Seepärast on uue raamatu ilmumine kõigiti
tervitatav ja vajalik.
Kõnealune töö on õieti esimene kapitaalne
töö raadiotehnika alalt eesti keeles. Autorid an
navad lugejale selge pildi raadiotehnikas esine
vaist nähtustest, selgitades neid praktiliste näide
tega.
Lgp. ins- F. Olbrei kirjutab raamatu saate
sõnas: ,,Pole vähematki kahtlust, et käesiolevat
raamatut ootab lugejaskonna soe vastuvõtt, sest
autorid on koostanud oma töö suure armastusega
aine vastu ja rakendanud selle küllalt keerulise
tehnika seletusisse oma suured pedagoogilised ko
gemused ning lugejaskonna nõrkade külgede
tundmise.
3 fe ie

la s r e j€ ife le .

läb iv iim in e nõuta va s ulatuses osutus võ im a tu k s Inseneri

1. Lugejate küsimuste peale meil tarvitatavate
rriärkide puhul teatame, et:
mär<k I artikli lõpus tähendab, et see artikkel on
lõppenud, kuna artikli järgnemise puhul
seisab harilik punkt (.).
märk
arvude vahel tähendab, et iga arv nende
kahe arvu (näit. 2-f-3 m) vahel kõlbab.
2. Toimetusele saadetavatest kirjadest võime
vastata vaid neile, kus on küsimus väljendatud
küllalt selgelt ning mis kannavad lugeja numbrit,
täpset nime ja aadressi. TK tolimetus.

„T chniha U ivjastu s“
p õ h ik iri

k o ja p õ h ik ir ja alusel. Loodam e, et uu te jõ u d u d e ju u r d e 
tu le k u l tehniliste käsira am a tute kirja stam in e läheb n ü ü d
jõ u d sa m in i, seda enam , et on ju b a koostatud rida k äs i
k ir ju u u te raa m a tu te jaoks,
dest oleks nim etada:
M ü ü ritö ö d e käsiraam at —

E hitu sko n stru ktsio o nid —

V ärvid e tehnoloogia -- Potisepa k äsiraam at -- Elektrom o n taa ži käsira am a t -- Laudsepa töö d -- L ukuse pa k ä 
siraam at -- Betoonieriteadlase käsiraa m a t -- M etallide
tehnoloogia -- Treiali- ja

freesimise tö ö d -- Keevita-

m istööd I osa.

registreeritud

S isem inisteerium i

k.

a.

poolt

ra a m a tu id

ja ergutada

selliste

koostam ist --

ülesanne, m ille seadis endale T e hn ika K õigile, k u id m ille

J. M ARTINSON
T A R T U , N a r v a tä n . 63

Telefon 12-07

eeltellimiste

tingim ustest

teatatakse

C ie n d u s .

koosoleku 11. skp. Ü hisus ,,T eh n ika K irja stu s“ on asu
ta tu d Inse nerik oja liikm e te p o o lt eesm ärgiga k irjastada

R a a m a tu te

T K --nr. 3 veergudel.

27. nov. 37. a., pidas Inisenerikoja ruum es o m a asutava

tehnilisi

misi võivad ha k a ta ilm u m a

paari-kolm e k u u pärast. K irju ta m ise l olevatest k ä s ik irja 

Nende raam atute ilm um ist võib loota alates aprillist

K o o tte v a liiv
m ille

Ligi poolteist aastat kestnud viimistlustöö teo
se kallal on igati tunnustusväärne, kuigi kolmesa
jal leheküljiel on raske kokku võtta tervet teaduseharu, mida 40 aasta eest veel polnud olemas, kuid
tänapäev annab leiba kümnetele miljonitele ini
mestele ning rakendab viljakale tööle m iljardi
tesse ulatuvaid kapitale.
Eriti tänulik peaks olema autoreile meie teadushimuline noorsugu, kes seni on pidanud oma
teadusjanu kustutama võõrkeelseist allikaist, mis
võivad olla küll laiema sisulise ulatusega, kuid siis
ka rohkem laiali valgunud aine käsitamisega, sest
seda võimaldab aine rikkalikkus.“
Raamatu tehnilist korrektuuri on teinud kõi
gile ,,raadiomeestele“ tuntud hr. A. Isotamm.
Raamat sisaldab 17 peatükki, algades elektrotehnika-algmõistetest ja lõppedesi saate jaamadega
ning suundsaatmisega ja raadiogoniomeetriaga.
Raamat on trükitud heal paberil, sisaldab 3 I 9
lehekülge ja ta hinnaks on 4 krooni.
Ühestki kooli- ega muust raamatukogust ei to
hiks ülalrcimetatud raiamat puududa.
R . Prükkel.

T K nr. 1 -- 38. a. palum e paran dad a järg m in e tr ü k i
viga: lk.

16, alt 8 rida on trü k itu d

...prof.

h. c. . . .

-- peab olem a . . . . dr. h. c. . . .

Šveitsi S. R. 0. kuul- ja rulllaagrid • Autotarbed • Traktori
osad ® Rullkelid® Rihm ad ® Õlid®
Tihendusinaterjalid

Meie k a a n e p ilt k u ju ta b väikest tra k to rit (vt. lk. 4 6 ) .
T O IM E T U S : Vastutav- ja pe ato im etaja; ins. A .
ins. H . N orm an, tel. 476-92,
K U U L U T U S T E H IN N A D :
V i lk. 40 kr..
V2
K aantel ja tekstis
Ilm us trükist 17. veebruaril 1938. a.

G rauen.
K aasto im etajad :
ins.
A . V ellner,
tel.477-00/52,
keeleline ko rrektor J. R o on e m aa, tel. 477-60/270.
lk. 20 kr., % lk. 10 kr.,
Vs lk.
6 kr.,
V ig
lk.
3 kr. 50 s.
50% ja vastu teksti 25% kallim .
T rük ik o d a J. Roosileht & K o Tallinnas, L ü h ik e jalg 4.

••

Eesti Metsa ja Tselluloosi A-ü.
Tallinn, Pärnu mnt. 10/6.
TELEFONID:
Juhatus: 429-96, 432-76,
Kontori juhataja: 430-61,
Tehnika osakond: 474-50,
Kehra tehas: 308-00.
ostab

piiramata hulgal

SULFflflTPUID
pikkusega 1,00; 2,14 ja 2,44 mtr.
H i n n a d : Kehra tehase laoplatsil
5— 10 sm jämedad Kr. 6.50 rm
üle 1 0 , ,
,,
,,
7.00 ,,
Vastuvõtul raudteejaamades arvestatakse eelpoolsetest hindadest vastavad tegelikud
kulud maha.
Lähemaid teateid, ja pakkumistega pöörata A /ü kontori: Pärnu mnt. 10— 6, Tallinnas,
telef. 474-50 või 308-00 (Kehras).

Kella villaketramis& kudumistööstus
Tallinn, Soo 2 7,

telef. 461-01 ja 438-35,

valmistab tuntud headuses
M E E ST E R A H V A PALITU
JA Ü L IK O N N A R IID E ID
NING N A IS T E R A H V A
M A N T LIR IID E ID .
moodne

sisseseade,

teediline
vilu n ud

kõ rg e k v a li

tooresm aterjal
tö ö jõ u d

K eila

riide

ning

kindlustavad
headuse.

T@ l®S®si

EHITUS

AS.

B E TO N

3 C IS " ^ i

Kohvik „ASKO“

TÄLLINN,
Viru Í. 13, telef. 461'64 ja 467-62

Tallinn, Pärnu mnt. 6/40
telefon 442-66
U

U

E

S

T

I

Ä IZ Ä ,T U D
M U Q A-yÄTES

AVARATES
teostab igasuguseid betoon-,

R

U

U

M

E

S

raudbetoon- ja hooneteehitusi, valmistab projekte ja
eelarveid.

® M OODNE SISSESEAD E «

Alaii värsked pagari- la k on 
diitri saadused.

A-S. „VOLTA TEHASED“
K O D U K E S K JA A M : TEL.- 477-66

TALLINN, SOO 2 7

# ELEK T RI masinad ja apa
raadid.
9 ELEK T RI keevitus-aparaadid alalisele ja vahelduvale
voolule.
% Ventilaatorid igaks otstar
beks.
# Iseimevad tiibratas pumbad.
O Gaasikaitse kurnad.

C H A M P IO N tehased vailmistavad juba 28 aastat üksnes süüteküünillaid. C H A M P IO N I eesmärgiks on olnud alati, valmistada
ainult üht toiodet ja teha seda siis kõige täiusllikumalit. Selle püsi
vuse tagajärjel eelistab maailma automobilistide ja autotehaste
valldav osa C H A M P IO N süütelküünlaid kui parimaid. Ainult
Ameerika Ühendriiges on 180.000.000 C H A M P IO N I igapäevases
tarvituses. C H A M P IO N I tehaste 'laboratooriumid töötavad pidevalllt selleks, et parandada süüteküünallde valmistamiseks tarvitata
vaid materjale, et viimistleda süüteküünilla kõige tähtsamat osa ■
—
isolaatorit, et täiendada süüteküürila üldist konstruiktsiooni vastavalt moodsate plahvatusmootörite ehitamise viimastelle nõuetele.
C H A M P IO N I SILLIM AN IT-ISO LAA TO R
on seni tuntud isoleerainetest parim- Sillimanit-isoilaator omab oma koosseisu ja erilise
kuju tõttu kõige kõrgema isoleervõime j!a suurima vastupanu igasugustele mehaanilis
tele ja temperatuuri mõjudele. Kuna maailma ainus sillimanitkaevaindius, mis asub
Ameerika Ühendriiges, kuulub C H A M P IO N I tehastele, on C H A M P IO N ka ainuke süüteküünal, mis valmistatud sellest erimaterjalist. Oma esmajärgüHise materjali ning teadusHikult katsetatud vailmistusviisi tõttu töötab C H A M P IO N s,üüteküünall mistahes tempera
tuuri ja kompressiooni juures ühtlaselt ja tagab omalllt poolt ühtlast temperatuuri ja
kompressiooni ning elektroodide normaalset töötamist. C H A M P IO N süüteküünla oma
dused püsivad muutmatud igasugustes tingimustes. Kasutage C H A M P IO N süüteküünlaid!
Elsindus Eestis:

A-S. A. RO SEN W A LD & Ko.
TARTUS

