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£ a a g v i m&lallid..

T TKSTEISE vastu hõõruvate masinaA J osade materjalid valitakse nii, et
hõõrumine nende vahel oleks võima
likult väike ja et kulumine langeks
ühele ja lihtsamale osale. Võllid ja
tapid valmistatakse harilikult suure
tugevusega materjalist, et nad peak
sid, vastu jõududele. Sellevastu võe
takse libislaagrite matarjaliks hulga
pehmem metall, kuna laagrite pooli
või pukse on kuulumise korral hõl
bus uuendada. Peale selle ühesugu
sed metallid, näiteks raudvõll raudlaagris, kalduvad, hoolimata korrali
kust õlitamisest, kergesti sissesööma.
Võllid ja tapid valmistatakse ena
masti terasest ja kuluvuse vähenda
miseks nende kaelad tsementeeritakse
pinnast. Laagrid tehakse malmist,
pronksist või valgest metallist. Malmlaagreid tuleb ette vähemate ja ka
keskmiste võllide juures. Laagrid on

sääljuures pikad ja surved nendele
väikesed. Bronkslaagreid tarvitatakse
tugevasti koormatud laagrites ja õõt
suvate tappide laagrite juures, mis
on tugevasti koormatud, kuid väi
kese liikumisega. Pronks on vase ja
inglistina sulatis, ta annab küll hää
sileda poleerpinna, kuid laagri pala
vaks jooksmisel kergesti kriimustab
ja rikub võlli kaela. Valgemetalli,
üldiselt igapäevases elus tuntud babiidi nime all, tarvitatakse raskesti
koormatud ja veel suure kiirusega
töötavates laagrites. Pronksiga võr
reldes on tal hulk paremusi: 1) babiitlaagrite juures on võllide kulu
mine hulga vähem kui pronkslaagrite puhul; 2) laagri kuumaksminekui babiit sulab, kuid ei riku võllikaela, mille treimine-lihvimine oleks
väga kulukas; 3) babiitlaagrite uuestivalamine ja nende passimine on hõl
bus. Babiit koosneb; inglistinast, an
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timonist ja vasest. Odavamatel sor
tidel tarvitatakse inglistina asemel
seatina. Värvilt on seatinababiit tuhmira. Babiiti on väga mitmesuguse
koosseisuga ja kõvadusega ja neid
tuleb tarvitada vastavalt laagri töötingimustele. Üldiselt mootorite laag
rite babiit olgu kõvem, kuna mootor
töötab löökidega ja pehme laagrimetall võib hõlbsasti järele andaBabiidi sulamispunkt kõigub 300 kuni
500° C.

Poolitatud laagritel puuduvad kõik
silmlaagrite puudused ja neid on
kulumise korral hõlbus koomale tõm
mata. Poolitatud laagritel on ena
masti laagri kestadesse asetatud laagri
kandepooled (istmed), joon. nr. 1,
mis on valmistatud enamasli pronk
sist ja vooderdatud seest babiidiga.

£aagpU e kcnslvuU lsicon.

Lihtsamad laagrid on kinnised,
ühest tükist ja neid nimetatakse;silmlaagriteks. Silmlaagrit ei saa kulu
mise korral koomale tõmmata, vaid
talle peab puksi sisse panema, kui
aga puks juba olemas siis taleb see
vahetada uuega. Kinniste, ühesttükist

Odavamates laagrites laagri kande
pooled puuduvad ja seal täidavad
nende ülesannet laagrikestad, kuna
babiit on valatud kestade külge. Sar
nase konstruktsiooniga kepsulaagrites võib tulla ette laagri palavaks
jooksmise ja babiidi sulamise korral
võllikaelte kriimustusi, kuna kepsud
on samuti kui võllid valmistatud te
rasest ja võivad kergesti sisse süüa,
kui lastakse mootorit veel käia, kui
babiit on juba sulanud.
Joon. 1
A — öliava, B — õlisoon, c — alumine laagri pool,
D — täitelehed

C aagvH e b in n ila tn in e j a
m in e.

laagrite halb omadus on veel see, et
masinaosi on väga tülikas lahti võtta.
Silmlaagreid tuleb ette ainult aegla
selt tiirlevate võllide juures ja seal,
kus liikumine on piiratud, nagu kolvisõrme laagrites jne.

Selleks et laagrite kulumise kor
ral oleks neid hõlbus koomale tõm
mata, on laagripoolte vahele aseta
tud terve komplekt õhukesi metalltäitelehti, mida saab kummaltki poolt
vahelt välja võtta, et laagrit oleks
võimalik parajasti kokku tõmmata.
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ioon. nr. 1. Sagedasti aga puuduvad
laagrite vahel vaheplekid. Sel puhul
tuleb laagreid kokku lasta vahelt
välja viilimisega. Viilida tuleb mõle-

Joon. 3

mait laagripoolelt ühepalju ja nii, et
laagripoolte pinnad jääksid omavahel
ja võlliteljega paralleelseks. Kui laa
ger on lastud liiga lahtiseks kuluda,
nii et on loksumist märgata, siis üksi
koomaletõmbamine ei aita, vaid enne
seda peab laagrit uuesti võllile pas
sima ja kaapima (shaaberdama).
Shaabrit on kõige lihtsam valmis
tada kodusel teel vanast kolmekan
dilisest viilist. Viilil tulevad umbes
ö — 7 sm pikkuselt hambad maha

käiata, nii et viili servad lõiketeravaks jäävad. Hää lõiketera saamiseks
peab lõpuks veel kõvasil teritama.
Laagreid passitakse harilikult sinise
värvi ja mõne vedela õliseguga, ka
võib väga hästi selleks tarvitada väi
kestes tuubikestes müügilolevat maalimisõlivärvi. Vaatame lähemalt moo
tori kepsulaagri passimist, mis ka
praktikas õige sagedasti ette tuleb,
teiste laagrite passimine toimub enam
vähem analoogiliselt.
Selleks et mootori kepsulaagrit
koomale tõmmata ja uuesti passida,
peab võtma karter lahti ja silindri
kaas maha (kui see olemas). Pääle
kulunud laagri lahtivõtmist pestakse
laager ja väntvõllikael petrooliga ning
kuivatatakse puhta kaltsuga. Selle
järele määritakse väntvõllikael või
malikult õhukese värvikorraga, võe
takse kummagi laagripöole vahelt nii
palju vahelehti (või viilitakse) välja,
et pottidega laagri kokkukeeramisel
laagripooled võllikaelaga kokku puu
tuvad.
Peale laagri kohale asetamist kee
ratakse väntvõlli 1— 2 tiiru ringi.
Nüüd võetakse laager lahti ja kaabi
takse temalt maha värvilised kohad
(kohad, mis võlliga kokku puutusid),
joon. nr. 2, kui kaapimine muidu
tülikas, tõmmatagu keps ühes kol
viga silindrist välja. Passimist kui
ka kaapimist tuleb korrata senikaua,
kuni laager on üleni värviga kaetud,
see tähendab — kannab kogu oma
pinnaga. Päris siledaks laagripinda
kaapida on võimatu, kuid tähtis on,
et laager oleks üleni väikeste värvi
laikudega kaetud. Madalad konarlused lõpulikult siledaks töötab laager
ise vähesel mootori töötamisel. See
pärast kaabitud laagreid tuleb veidi
kõvemini kokku tõmmata kui juba
siledaks töötanuid, kuna muidu peale
sissetöötamist laager jääks liiga lah
tiseks;
Kepsu võllile kinnitatult peab
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suutma kergesti ühe käega liigutada,
on aga laager liiga tugevasti kinni,
nii et raske keerata, tuleb ta lahti
võtta ja lisada kummalegi poole õhuke
vaheplekk. Olgu veel tähendatud,
et igakordsel värviga passimisel tuleb
kolb asetada silindrisse ja laager
õigetpidi võllikaelale ning laagri
pooled kokku tõmmata, nii et mär
gitud pooled jäävad ühele poole,
vaata joon. 3. Vastasel korral võib
laagri viltu kaapida, mille tagajärjel
ta hiljem palavaks jookseb ja sulama
hakkab. Enne lõpulikku laagri kokku
panemist tulevad laager ja võllikael
puhtaks pühkida ja korralikult õlitada; kuivalt kokku pandud laager
võib juba mootori käimapanemisel
sisse süüa. Peale selle peab laagripoldid kõvasti .kinnitõmbama ja mut'
rid splintidega pidurdama, eriti täh
tis on see kepsulaagrite juures. Ei
ole splindid õieti pandud, siis hakka
vad nad loksuma, kuluvad katki
ning kukuvad aukudest välja. Hiljem
pidurdamata mutrid põruvad kergesti
lahti, mille tõttu kogu mootor võib
puruks lennata. Õiget splintide ase
tamist näitab joon. 4.
Kaabitud ja koomale pingutatud
laagrit lasta alul, enne kui masinat
koormata, töötada sisse vähemate
tiirudega. Täie tiirudega töötaval
laagril peab olema tingimata väike
vahe, n.n. „mänguruum“ võlli ja

Joon. 4
1 — vale splindi asetus, 2 — õige splindi asetus

laagri vahel, kuhu saab kiiluda õige
õhuke kiht õli, et võll jookseks õli
peal. (Mänguruum 100-mm laagriläbimõõdu juures on 0,04— 0,06 mm).
On „mänguruum“ suur ja laager an

nab loksuma, siis taotakse õlikiht
laagrist välja, mille järeldusel laager
jookseb palavaks või kulub ruttu.
C a ag v ile s u la m in e .
Laagrite palavaks jooksmise ja su
lamise põhjused võivad olla väga
mitmesugused.

Joon. 5
A — vahe babiidi tarvis, B — puust süda,
C — plekkriba

1) Kõige sagedamini põhjustavad
palavaksjooksmist halb ja must õli
ning õli puudus;
2) liiga suur surve ja kloppimine;
3) montaasi ja materjali kulud.
Väliseid laagreid kuumenemise kor
ral saab jahutada ohtralt õlitamisega. Hästi jahutavalt mõjub, kui
õlitada rasva ja grafiidi või väävli
seguga. Üldiselt bn soovitav laagri
palavaksjooksmise korral masin seisma
jätta, laager lahti võtta ja järele vaa
data. Ei ole see võimalik, siis on
hää veidi laagripolte lahti lasta.
Kuumenenud laagrite veega jahuta
misega oldagu väga ettevaatlik, sest
järskudel jahutamistel, iseäranis suurte
laagrite juures, võib tulla ette kinnitõmbamisi ja selle tagajärjel purunemisi. On laagri temperatuur tõus
nud kõrgele ja ta vooder sulanud,
tuleb laager uuesti valada.
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Laagripoolte pinnad puhastatakse
korralikult vanast ärasulanud babiidist ja tinutatakse üle tinakorraga,
vastasel korral babiit ei jää hästi
kinni.
Ärakulunud laagrites, kus
on vana babiidikord alles, villitakse
see õhukeseks ja uus valatakse vana
korra peale.
Harilikult valatakse vähemad laag
rid puustsüdame järgi, mille läbi
mõõt on veidi vähem võlli omast.
Puust süda lõigatakse saega keskelt
lõhki, lõhesse asetatakse üks või
mitu mustast plekist lehte, mille kogupaksus umbes 4 mm. Plekklehed
ulatavad laagripoolte vahele, kuhu
nad laagripoltidega kinni tõmmatakse.
Nii asetatakse puust süda plekkidega
laagri keskele, et kummagi laagripoole ja puust südame vahele jääb
ühepaksune ruum babiitvoodri tar-

ära on sulanud. Vana babiidi tükke
ei ole soovitav uuesti sulatada ja
valada, sest mitmekordse sulatamise
järgi ta koosseis muutub. Peale vala
mist., kui laager on jahtunud, tuleb
vasaraga kergelt koputades selgusele
jõuda, kas babiit on hästi kinni, ja
siis treimise teel anda laagrile vas
tavad mõõdud. Ei oie treimine või
malik, siis peab käsitsi viilima ja
kaapima.
Hiljem tuleb laager veel värviga
võllile passida (vaata laagrite kinni
tamine ja passimine).
Tähtis on, et passitud laager kan
naks kogu oma pinnaga. Laagripoolte
servadest peab laagri veidi lahti kaa
pima, vaata joon. nr. 6 , siis õli kii
lub paremini vahele ja laager ei
jookse palavaks. Igal juhtumil pea
vad olema laagripoolte servad, sa
muti ka õlisooned, hästi ümmarikuks

Joon. 6
1 — laagripoolte servad lahti kaabitud, 2 — kaabraud (saaber)

vis, joon. nr. 5. Siis aetakse laager
kuumaks, asetatakse küljega kuumale
liivale ning pealt valatakse puust
südame ja laagripoolte vahed sula
babiiti täis. Babiiti ei tohi liiga kuu
mendada, vaid ainult nii, et ta hästi

tehtud, vastasel korral teravad ser
vad kraabivad õlikihi võllilt maha,
võll hakkab jooksma kuivalt vastu
laagrit ja läheb palavaks. Samuti
olgu vaheplekid nii tehtud, et nad
vastu võlli ei ulata. Joon. nr. 1.

6
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Cliaocned-

Õlisoontega peab olema väga kok
kuhoidlik, neid tuleb teha ainult siis,
kui nad olid tehase poolt ette nähtud.
Õlisooned olgu madalad ja ümmar
guste servadega, nende otsad ei tohi
ulatada laagri servani.
Õlisooned koormatud laagripoolel
mõjuvad kahjuliselt, olgu soonte suun
ja paigutus missugune tahes; nad
vähendavad laagri kandepinda ja õlikihi paksust laagri ja võlli vahel,
laagrite temperatuur on kõrgem ja
laagrid on vähem töökindlad kui ilma
soonteta. (Koormatud laagripool kandelaagris on alumine, vaata joon.
nr. 1, kolvisääre laagris koormatud

pool on kolvipoolne). Õlisooned koormamatutes laagripooltes on kahjutud,^
kuid üldiselt mitte väga tarvilised..
Nad on õigustatud ainult õige väi
keste kiirustega töötavates laagrites.
Pikemates laagrites üksik õlisoon
koormamatus pooles aitab paremini
ühtlaselt õli võllile kanda kogu laagri
pikkuses. Tavotiga õlitamisel on tal
veel suurem tähtsus, kuna tavott on
paks ega jookseks muidu nii hästi
laiali, vaata joon. nr. 1 .
Peab tähendama, et laagrite pas
simine ja valamine on kaunis täpne
ja aegaviitev töö. Algajal, kellel puu
dub vilumus ja abinõud, on raske
seda omal käel korralikult teha.

‘Rwikis ja nisu
annavad praeguste hindade juures põllupidajale k o rra lik k u sissetulekut.
Seepärast tõstke ru k k i ja nisu saake. Mida paremini on haritud
ja väetatud teie kesa, seda suuremat saaki annab teile rukis ja nisu.
Kesa h a r im in e : suve jooksul vähemalt kaks korda läbi künda,
künnid kohe maha äestada, vahepeal kultivaatoriga või vedruäkkega läbiajada, nii et kesa ei läheks rohtuma. Seemendamisega mitte jääda hiljaks,
sest oras peab talve alla minnes olema tugev.
Kesa v ä e ta m in e : niihästi rukis kui nisu nõuavad hästi väetatud
maad, siis tõotavad nad ainult kõrget saaki. Väetuseks anda enne jaani
päeva 30— 35 tonni laudasõnnikut või komposti. Peale selle aga tingimata
kunstväetisi: 1 V2 kotti kaalisoola 40 °/o ja 3 kotti superfosfaati. Seda
külida korraga 1—2 nädalat enne seemendamist kesale. Kevadel lisaks
1 kott salpeetrit pealtväetisena.
Selline harimine, väetamine ja hoolitsemine annab saaki vähemalt
2000— 2500 kg (120—150 puuda) teri hektarilt, mille hind on 300— 500
krooni.

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

iUusmüiividle clMilatnisesi
J. Kirsimägi.
es mõnda ehitist kavatseb püsti
K
tada, sel tuleb kõigepäält alusmüü
ride ehitamisega alata. Ei ole ükskõik,
kuidas seda teha, sest alusmüür on
tähtsaim hoone osa ja kui ta õieti ei
ole tehtud või nõrk on, siis ei pea
vastu ka teised hooneosad, kui nad
ka kõigeparemini on ehitatud. On
hoonel alus nõrk ja vajub, siis võivad
vajuda seinad viltu, nendesse tekivad
praod, uksed ja aknad ei käi enam
tihedalt kinni, kuna piidad ühes sein
tega viltu vajuvad, lagedesse tekivad
praod ja ahjud võivad vajumise läbi
vigastatud saada, hoone ei pea enam
sooja ja võib saada äärmisel juhtu
mil elukardetavaks.
Maapind on oma koostuselt ja kan
devõimelt väga mitmekesine.
Hääks ja tugevaks aluspõhjaks ehi
tiste alusmüüridele loetakse kihivahedeta kaljut, nagu meil sagedasti
ettetulevad paas ja liivakivi, ja sellejärele vähemalt 2 meetri paksust savi-

Nõrgaks aluseks on vesiliiv, turvas,
raba ja soo ning täidetud maa.
Õuede rajamisel ja hoonete aseta
misel tuleb valida ehitiste alla, kus
see võimalik, enam-vähem kõrgem ja
kuivema põhjaga koht, kus põhivesi
asub vähemalt IV 2 m sügavusel.
Sagedasti tuleb ette juhtumeid, kus
maapinna lähedal algab kõvem kiht —
paas, kuid see on nii õhuke ja vahel
isegi alt veega tühjaks uhutud, et ta
hoone raskust ei kanna. Kui lähedu
ses on varem püstitatud raskemaid
hooneid ja need kauemat aega kor
ralikult püsinud, siis võib nende jä
rele maapinna kandevõime üle otsus
tada. On maapõhi aga tundmatu, siis
tuleks see enne ehitamist läbi uurida.
Selleks kaevatakse maasse 3—4 m
sügavused augud või puuritakse katseaugud maapuuriga ja märgitakse üles,
missugusel sügavusel mingisugused
maakihid leiduvad. Kõige otstarbe
kohasem on teha seda kaevukaeva-

Juon. 7.
1. Alusmüür kiviseina all kesk
mise põhjaga maas.
2. Alusmüür pehme põhjaga
maas, alt kruusaga täidetud.

kihti ning 1 V2 m paksust kruusa- või
liivakiht].
Keskmise väärtusega aluspõhjaks
on savisegune liivamaa ning põlluja aiamaa, kus põhivesi ei ulata alus
müürini.

misel, siis on see töö ka teisest küljest
kasulik.
Kui sügavale alusmüür ehitada,
oleneb maapinna kandevõimest ja
hoone raskusest. Üldine nõue on, et
alusmüür peab ulatuma nii sügavale.
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kus kindel kandev aluspind algab ja
kus maa enam ei külma, s. o. alla
poole külmetusjoont. Külmetusjoon
on meil mitmesuguses sügavuses, mis
tingitud maapinna koosseisust ja põhivee lähedusest. Kuiv liivane maa
külmetub harva 60 sm sügavuseni ja
seal püsib täiesti nii sügavale ehita
tud alumüür. Liivakassavine maapind
külmetub kuni 1,20 m ja savine maa
pind kuni 1,50 m sügavuseni. Ainult
mõnel lagedal ja niiskel kohal võib

Joon. 8.
Paisumisfuug betoonseinas ('pealtvaadej.

ette tulla, et maa lumevaesel talvel
pikaldase külmaga sügavamalt kül
mub. Iseäranis tähtis on, et savises
ja liivakassavises maapinnas oleks
alusmüür külmetusjooneat sügavamal,
sest savi imbub sügisel vett täis ja
külmades paisub ning kergitab ühes
ka müüri üles, kui ta selle all kül
mub. Kevadel pääle sulamist langeb
müür jälle tagasi. Sarnaste kergitamiste tagajärjel tekivad müüridesse
praod, mis ajajooksul ikka enam laie
nevad. Kergematele puuehitistele,nagu
sõrestikseintega või vähemad palk
seintega küünid, kuurid, aidad j. m.
kõrvalhooned, ei ole kergitamise taga
järjed kardetavad.
Pragude tekkimise põhjuseks võib
veel olla mitteühtlane vajumine, mis
tuleb sellest, kui mõni osa hoonet on
kõval aluspinnal, teine aga nõrgemal,
näit. täidetud maas.
Alusmüüride ehitamiseks on mit
mesuguseid viise ja tehnilisi võtteid,
sellejärele, missugusesse maapinda ja
missugusele ehitisele seda tehakse ja
missugused materjalid saadaval.
Siin kirjeldan ainult neid ehitamis-

viise, mis võivad tulla tarvitusele maaehitiste juures. Praegu meil tehakse
suuremalt jaolt nii, et kaevatakse
1^/2 või 2 jala sügavune kraav maasse,
aetakse see raudkivimürakaid või
munakive kuivalt täis kuni maapin
nani ja siis müüritakse selle pääle
kividest lubjasegul või tambitakse be
toonist alusmüüri maapäälne osa, n. n.
sokkel. Sarnane ehitusviis ei ole õige
ja põhjustabki igasuguseid väljavajumisi.
Kõva põhjaga maas eemaldatakse
päält lahtine murenenud osa ja ha
katakse kohe alusmüüri, kui see
tuleb külmetusjoonest kõrgemale,
lubjasegul müürima või tambitakse
ta betoonist, milles 1 osa sementi
ja 10 osa lisaaineid.
Keskmise põhjaga maasse kaeva
takse alusmüürilaiune kraav allapoole
külmetusjoont ja asetatakse kraavipõhja kive, kas suuremaid või vähe
maid, kuid ikka kihtideviisi. Kui
põhja on asetatud kivikiht, siis täi
detakse tühjused kivide vahel vähe
mate kivikestega, kruusaga või lii
vaga, kuni kiht päält tasaseks saab.
Kivid asetatakse nii, et nad mitte ei
liigu, vaid igaüks oma asemele kind
lalt lamama jääb. Alumisele kihile
laotakse samal viisil järgmised. Vähe
malt 30 sm maapinnast allpool tuleb
juba hakata lubjasegul müürima. Soo
vitav oleks lisada lubjasegule vähe
sementi, iseäranis raudkivimüürituses.
Sement kõvendab sidet segu ja kivi
vahel. On alusmüür maapinnani val
mis, siis müüritakse tema peale sa
muti lubjaseguga maapäälne osa —
sokkel. Betoonist müüri ehitamisega
tuleb alata samuti vähemalt 30 sm
allpool maapinda. Et betoon tempe
ratuuri muutuste mõjul palju rohkem
paisub ja kokku tõmbub, siis ei või
terve hoone pikkusel katkestamatult
müüri valada, vaid mõnda kohta
jäätakse n. n. paisumisfuugid. Selleks
lõpetatakse sein ühel kohal alt otse
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üles ära, asetatakse tõrvapapp vahele
ja tehakse jälle edasi. Tõrvapapp
eraldab müüriosad üksteisest ja teeb
fuugi tihedamaks. Paisumisfuuki ei
lasta otsekohe põiki müürist läbi,
vaid vändakujuliselt, nii et müüri
kokkutõmbumisel selles vahet ei teki.
Pehmes maapinnas püütakse jao
tada hoone raskus suuremale pinnale
ja selleks otstarbeks tehakse alus
müürile alla laiem alus ehk tald.
Kuivemas maapinnas võib selleks
olla mõnejalapaksune liivakiht, mis
kõvasti kinni tambitakse. Niiskes ja
allikatega maas tehakse tald betoo
nist. Sellele alusele müüritakse alus
müür. Kuna siin kraav laiem tuleb
kaevata, siis aetakse see ühes alus
müüri ehitamisega mulda täis, mis
tugevasti kinni tambitakse. Vesiliivases maas tehakse samuti betoonist
alus. Seal võib võtta õige lahja be
tooni: 1 osa sementi 18 osale lii
vale. Nagu näha, on pehmes maa
pinnas ehitamine õige kulukas ja
tuleb ainult siis tarvitusele võtta,
kui teisi võimalusi ei ole.
Nagu eelpool tähendatud, võivad
kergemate puuhoonete alusmüürid
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madalamad olla, et odavamini läbi
saada. Et ka madala alusmüüri juu
res vajumist ette ei tuleks, tehakse
nurkade ja seinte alla vähemalt 2
meetri kaugusele üksteisest kivipostid, mis nõutud sügavusele ulatavad
ja vajumist ei lase ette tulla. Postide
vahed tehakse kergema ja madalama
müüriga või valatakse kinni õhukese
betoonseinaga. On soovitav üldiselt
iga ehitise juures teha nurkade ko
hale ikka sügavamad alusmüürid,
sest kui nurgad kindlad, seisab terve
hoone kindlamini.
Alusmüür ja sokkel puutudes kokku
maapinnaga imevad endisse sealt
niiskust. See niiskus tungib seintesse
ja ruumidesse rikkudes nii ühtesid
kui teisi. Niiskuse takistuseks pan
nakse kas alusmüürile või soklile,
või mõlemale isoleerkiht. Kõige oda
vamaks isoleeraineks on kahekordne
tõrvapapp ja kasetoht, kus seda ker
gesti saada. Suuremate ehituste juu
res tarvitatakse isolatsiooniks 1 sm
paksust asfaltkihti ja tinalehti.
Isoleerida tulevad ka vähemadki
hooned, sest isoleerkiht hoiab nad
kuivad ja pikendab nende iga.

Kuidas hanadt bcmmikul ise
hatMamajasl välja pääsevad.
H. Masing
tahavad kanad ka
Suvehommikutel
namajast kaunis vara välja tulla
siblima ja toitu otsima. Et kanade
väljalaskmine nii varasel hommiku
tunnil tüli ei teeks, seadsin oma
kanamaja väljalaske-augule automaatluugi, mille kanad ise avavad, kui
välja tulla tahavad.
Kuidas seda tegin?
Seesmise seina külge panin pugemisaugu ette luugi, mis soonte (s)
vahel üles ja alla liigub. Luugi ripu

tasin terasvedru (v) otsa, mille val
mistasin umbes 2 m pikast ja 1,5 mm
paksusest terastraadist, keerates selle
ümber
läbimõõduga sirge raudpulga, nii et vabalt rippudes luuk
pugemisaugust kõrgemal asus (joon. 1).
Pugemisaugu alumise serva külge
kinnitasin hingedega jooksulaua (j),
umbes 75 sm pika ja nii laia kui
pugemisauk (joon. 9).
Jooksulaud
võiks hästi kerge olla. Minul oli ta
tehtud vineerist. Luugi alumisesse
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serva lõin laia ja madala obaduse,
nii et see lauapinnast umbes 1,5 sm
välja jäi.
Jooksulauale kinnitasin

kahe kruviga raudpulga (r), mille
ots üles painutatud, nagu näha joon. 9.
Pugemisaugu sulgumiseks lükkan alla
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luugi (1) ja tõstan üles jooksulaua (j)
tagumise otsa, nii et raudpulk (r)
obaduse (o) taha hakkab ja luuki
all kinni hoiab (joon. 9-D). Jooksu
laua tagumise otsa ülevalhoidmiseks
saaglsin tema tagumise serva sisse
1 sm laiuse pilu. Pilu kohta riputa
sin laes rippuva nööri (n) otsa teras
plekist
painutatud
klambri
(k)
(joon. 9-B), mille lauaserva pilu va
hele pigistasin ja mis laua otsa üleval
hoiab. Kui kana hommikul lauale
hüppab, ei suuda terasklamber laua
ja kana raskust kanda, libiseb pilust
läbi ja lauaots langeb maha. Raud
pulk annab obaduse vabaks ja luuk
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— vedrust tõmmatud — kargab üles.
ja avab pugemisaugu.
Õhtul peale kanade magamamine
kut tuleb luuk sulgeda ja jooksu
lauale natukene teri puistata. Neli
viis hommikut meelitasin kanu tera
dega jooksulauale, edaspidi oli kana
del amet selge ja mingit meelitamist
enam tarvis ei oliiud. Terve suve
jooksul vist pole rohkem kui 2 — 3
korda luuk avamata olnud ja siis ka
ainult väikese rikke tõttu klambri
juures.
Soovitan proovida kirjeldatud sea
det, ta ei nõua kulusi ega ole raske
teha.

HaudLalac cbifamiscsl ja cihu"
vahetusest laudas
J. Kirsimägi
a g e d a s t i võib panna tähele, et
talvel karjalauda lagi ja vahel ka
S
seinad lähevad niiskeks, mõnikord
isegi nii suurel määral, et vett tilka
dena laest alla sajab.
Niiskus, mida seintel ja laes näeme,
ei tule mitte väljast, vaid laudaõhust,
kuhu ta satub loomade väljahingami
sest ja sõnnikus leiduva niiskuse
auramisest. Soe õhk võib mahutada
silmale nägematu auru kujul suure
mal määral niiskust. Loomulikul või
kunstlikul õhuvahetusel väljub see
niiskus ühes laudaõhuga. Kui õhk
jahtub, väheneb tema niiskusmahutavus ja osa niiskust peab eralduma,
muutudes uuesti veeks (kondenseerub).
Kui näeme laudalaes veetilku, siis
tähendab see, et lagi on külm ja ja
hutab lähedalolevat õhku ning see
heidab endast osa niiskust, mis ko
guneb lae külge. Sama võib ka seinte
juures juhtuda, kui need õhukesed
või halvasti tehtud.
Üleliigne niiskus on kahjulik loo
madele ja hävitab enneaegu hoone

puuosi. Niiskuse all olevad kohad
löövad seenetama, pehkuvad ja mä
danevad ruttu. Sellepärast peab võtma
abinõusid tarvitusele, et temast lahti
saada. Esimeseks tööks on laudalagi
soojapidavaks teha ja siis õhuvahetus
korda sääda.
Suurema osa hiljem ehitatud lau
tade juures võib näha, et seinad on
enam-vähem rahuldavalt ehitatud,
kuid laed on puuduliselt tehtud. Need
on laotud õhukestest laudadest vaheldi aampalkidele ja see on kõik.
Külma kaitseks on vähe sarnasest
laest. Tema soojapidavust püütakse
tõsta sellega, et sügisel aetakse lauda
pääle põhku või heinu. Kui need
kevadeni sääl võiksid olla, siis oleks
neist abi ka. Siin peab tähendama,
et sarnasele laele ainult aluspõhku
kõlbab panna, kuna heinad ja söödapõhk rikutakse läbi lae tungivast
sõnnikuaurust ja -lõhnast, nii et loo
mad neid ainult näljaga ja vastu
meelt söövad.
S e a b u ju lin e la u d a la g i peaks
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olema soojapidav, et ei tuleks ette
ülalkirjeldatud niiskuskogumist; õhu
kindel, et sõnnikuaur ja -lõhn läbi
ei tungiks ning laudapääl olevat
loomatoitu ei rikuks; tule või vähe
malt süttimiskindel, nii et tuleõnne
tuse korral aega jääb loomi päästa;
sileda alumise pinnaga, ning lõpuks
kõikide nende omaduste juures odav
ja vastupidav.
Praeguste ehitusmaterjalide hin
dade juures saab ehitada puust kõige
odavama lae.
on
h õ ig e bohaaem la u d a le peene
matest lõhkisaetud palkidest — poolpalkidest — lagi. Poolpalgid serva
takse nööri järele kirvega ja laota
takse aampalkidele ümmarguste pool
tega ülespoole, vaheldamisi ühe latv
ja teise tüvi kõrvuti. Selle lae pääle
tambitakse 10— 13 sm paksune savi
kiht. Savi sõtkutakse läbi ja lisatakse

Joon. 10.
Ülal: poolpalkidest lauda lagi. All: laudadest ja
pindadest lauda lagi.

hulka sõtkumise ajal tublisti lühikeseksraiutud õlgi, saepuru, või lina
luid. Need lisaained teevad savikih
kergemaks ja tõstavad tema soojusi
pidavust. Sarnaselt mõne lisaainega-

segisõtkutud savi.laotatakse laele ja
tambitakse kinni. Kuivades tekivad
savisse praod. Et neid kaotada, tuleb
tampimist korrata nii kaua, kuni savi
kuiv ja pragusid enam ei teki. Väga
soovitav on veel kuivanud ja siledakstehtud savipind üle tõrvata. Sarnane
lagi vastab eelpoolloetud nõuetele.
Altpoolt lubjatakse lagi valgeks. Kir
jeldatud lage kujutab joonis 10.
Nagu tähendasin, on meil ehitatud
suurem osa laudalagesid laudadest.
Laudadest ei tehta neid mitte selle
pärast, et sel mingisuguseid paremusi
oleks, vaid ehitusmeister on soovi
tanud nii, sest see on hõlbus teha ja
naabritel on ka nii, ning palgid saidki
laudadeks saetud. Laudadest lagede
ehitamisel tulevad aampalgid tiheda
malt asetada — 1 meetri laiuse va
hega, muidu hakkavad laed nendel
käies kõikuma. Lauad laotakse ena
mait jaolt vaheldi aampalkidele, s.o.
alla laotakse vähemalt lV 2-tollised
lauad umbes 3 tolli laiuste vahedega
ja nendele vahedele laudpinnad,
vaata joon. 10. Laudadele tuleb jälle
savikiht panna,. kui savi pole lähe
dalt saada või teeb temaga katmine
raskusi, siis võib ka õhema kihi
teha, ainult nii paksu, et ta vahed
kinni kataks ja päält laepind sile
daks jääks. Sel puhul tuleb aga laele
veel 4— 5-tolline kiht saepuru laotada
soojuse hoidmiseks. Saepurule tuleb
segada 25 osale üks osa peenikest,
pulbriks kustutatud lupja. Süttimise
puhul ei ole aga sarnane lagi enam
nii kindel kui eelpoolkirjeldatud. Et
saepurul põhukandmisel hõlpsam käia
oleks, tehakse vastavasse kohta lau
dadest tee.
Õ buvabefuae lä b ta u s peaks iga
ühele selge olema. Laudas kinnihoitav
loom vajab palju rohkem värsket
Õhku kui inimene, kes sagedamini
välja liikuma pääseb. Kuivas, kuigii
jahedamas õhus kosub loom pare
mini kui soojas ja sealjuures niiskes,.
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Tikutud õhus. Lihtsamaks õhuvahetusabinõuks on õhutõmbetoru. Harilik
ühelõõriga laudtoru ei täida neid nõu
deid. Külma ilmaga võib tähele panna,
et just õhutoru lähemas ümbruses
on lagi kõige niiskem. Sarnane nähe
põhjeneb sellel, et torus jahtub õhk,
ja kuna külm õhk on raskem kui
soe, vajub ta allapoole. Torus liigub
õhk vastupidi soovitud sihile. Külm
õhk jahutab lae toru läheduses ja
selletõttu koguneb niiskus sinna.
Üldse töötab ühelõõriga õhutõmb6toru
väga tujukalt. Otstarbekohane onn.n.
Muiri-toru. See on vaheseintega nelja
ossa jagatud laudkorsten. Ta töötab
palju paremini ja tema läheduses ei
kogune lakke niiskust, sest et sääl
alati õhuliikumine on. Väljast tuleb
värsket õhku lauta ja laudast eemal
dub õhku ühes niiskusega. Joonisel 11
on näidatud Muiri-toru ehitamine.
See on laudtoru kahe diagonaalse
vaheseinaga, s. o. nurgast nurka nelja
kolmnurkse lõõriga. Alumine ots
ulatab vähe laest allapoole lauta ja
on alt kinni, kuna avaused on teh
tud igale küljele, et korstnast tulev
värske õhk kohe ülevalt alla ei voo
laks, vaid lae all edasi liiguks ja
sooja õhuga seguneks, enne kui ta
loomade juure ulatab. Ülemine ots,
mis pealpool katuseharja, kaetakse
jälle laega ja lõõrideavaused on igal vas
taval küljel. Need avaused on kaetud
laudrestiga (n.n. jalousie). On vaja
pidada silmas, et vaheseinad tingi
mata ulataksid korstna kattelauani
üleval, muidu ei ole neist üldse
mingit kasu. See toru töötab nii, et
kahest tuulepoolsest lõõrist tungib
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värsket õhku lauta, kuna kaks alltuule asuvat lõõri laudast õhku välja
tõmbavad. Tuulega töötab see (ja
üldse kõik) korsten tugevamini. Sel
puhul tuleb lõõride alumises otsas
olevaid klappe või siibreid koomale

Nelja lõõriga

Joon. 11.
õhuvahetuse korsten karjalaudale
^Muiri toru).

lükata. Korstna välisseinad tulevad
kahekordsed teha ja vahe saepuruga
või mõne muu soojapidava ainega
täita siis ei mõju temperatuurimuutused korstna tegevusse.
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Vanivclli F f k e f e s f
(Vastuseks küsimusele).
Ins. V. Nurk.
kaelad kuluvad
VÄNTVÕLLIDE
tööga mitte ühtlaselt, vaid ühest-

küljest rohkem kui teisest, kusjuures
kulunud võlli kaelad jäävad eliptilisteks. See tuleb sellest, et jõud, mis
mõjub kepsu kaudu võllile, ei ole
alati ühesuurune. Näiteks mootoritel
kõige tugevam surve vända laagrile
on plahvatustaktil (takti alul), kuna
teistel taktidel ta on hulga vähem.
Eliptiliseks kulunud võlli järele on
võimatu laagrit passida, sest kui
ühestküljest tõmmate laager parajasti
kinni, on ta teisest liiga lahtine.
Teiseks võllikaela veaks on krii
mustused ja sooned, mis tekivad,
kui laagrisse satub kas .liiva või
mõnda muud kõva puru. Sarnased
sooned ja kriimustused on kardeta
vad laagrile ja nad peab tingimata
kõrvaldama.
Ellipsid kui ka suuremad kriimus
tused kõrvaldatakse võllidelt treimise
teel. Peale treimist võllikaelad veel
lihvitakse siledaks. Vähemaid krii
mustusi ja konarlusi saab kõrvaldada
ainult lihvimisega, muidugi võtab
see hulgarohkem aega. Kus ei ole
treipinki käepärast, kõrvaldatakse
ellipsid ellipsklupiga. Kui ka see abi
nõu puudub, siis tuleb ellips välja
võtta käsitsi viilimisel.
Et kindlaks teha ellipsi suurus ja
leida laiem külg, mõõdetakse võlli
kaela mõne täpsema mõõduriistaga
või mikromeetriga. Kõrgemad kohad
villitakse ettevaatlikult maha, kont
rollides alatasa mõõduriistaga, kuni

võll on täiesti silindriline. Lõpuks
viilimiskonarlused kõrvaldatakse lih
vimise teel.
Võllidelt „ellipsi väljavõtmine“ käsetsi nõuab tööliselt hoolt, vilumust
ja kannatust, et võllikael tuleks täi
esti ‘silindriline ja kontsentriline eel
misele; sellepärast võib niisugust
tööd teha ainult meister, kes sellega
vilunud.
Lihvimine on iseendast lihtsam
operatsioon, seda toimetatakse smirgelpulbri, õli ja lihvimistangide abil.
Lihvimistangid
koosnevad kahest
hingedega või nahkrihmaga ühenda
tud kõvast puuklotsist. Klotsidele on
tehtud vastavalt võlli jämedusele
poolsilindrilised õnarused, joon. 12— 1.

Lihvimise juures õli- ja smirgelseguga määritud võllikael pigistatakse
tangide õnarustesse ja liigutatakse
tange edasi-tagasi senikaua, kuni
võll on sile. Paremaid tagajärgi an
navad niisugused taögid, mille lihvimisõnarad on vooderdatud vasega,
mis võlli järele üle treitud, joon.
nr. 12 — 2 .
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Uhinguie lävuantMeifc esitamise
hcned. mu.ud.cfuA iulumaksuscu"
dtwise jävgi
ä e s o le v a aasta l. veebruarist
maksma hakanud maksustamisK
korralduse seadus muudab senist
maksustamiskorda. Käesolevas kirju
tises tahame käsitada seda seadust
seisukohast, kuivõrd see puudutab
masinatarvitajate ühinguid.
Kuna masinatarvitajate ühingute
aastane puhastulu (ülejääk) pea eran
ditult ei ulatu üle Kr. 1200.—, siis
on nimetatud ühingud tulumaksu
vabad ja olid kohustatud rahaministri
määruse põhjal („Riigi Teataja“ nr.
31/32 — 1925. a.) esitama iseäralisele
tulu- ja ärimaksukomiteele registree
rimiseks igal aastal hiljemalt 15. maiks
möödunud aasta aruande 1 eksem
plaris. Uue seadusega on senine ise
äraline tulu- ja ärimaksukomitee kao
tatud ning maksustamist teostab
maksudevalitsus maksu- ja tolliins
pektorite kaudu kohtadel.
Majandusministri määrusel („Riigi
Teataja“ nr. 5 ja 8 — 1932. a.) on
asutatud kohtadel, maksuinspektorite
tegevuspiirkondades, tulumaksukomisjonid igas maakonnalinnas ja eri
komisjonid Narva ja Põltsamaa lin
nades.
Vastavalt asukohtadele tuleb uue
seaduse kohaselt masinatarvitajate
ühingutel (kelle puhastulu ei ületa
Kr, 1200.— ) saata üks eksemplar
aastaaruannet hiljemalt 15. maiks
kohalise maakonnalinna tulumaksukomisjonile. Eranditeks on: 1) Viljan
dimaal: Adavere, Imavere, Kabala,
Kurista, Kõo, Lustivere, Olustvere,
Pajusi, Rutikvere, Soosaare, Sürga
vere, Taevere, Uue-Põltsamaa, VanaPõltsamaa ja Võisiku vallad, kus asu
vatel ühingutel tuleb saata aruanne

Põltsamaa tulumaksukomisjonile ja
2) Virumaal: Narva, Kose, Skarjatina,
Vasknarva, Auvere-Joala, Peetri, Vai
vara, Illuka, Jõhvi, Voka, Järva,
Kohtla, Mäetaguse ja Iisaku vallad,
kus asuvatel ühingutel tuleb saata
aruanne Narva tulumaksukomisjonile.
Siin nimetamata Viljandi- ja Viru
maa valdades asuvatel ühingutel
tuleb aruanne saata maakonnalinna
tulumaksukomisjonile.
Samuti tuleb ühingutel, kelle puhas
tulu Kr. 1200.— ja üle selle esi
tada nüüd senise iseäralise tulu- ja
ärimaksukomitee asemel,
vastava
maakonnalinna maksukomisjonile hil
jemalt 15. maiks deklaratsioon ühingu
möödunud tegevusaasta tulule üle
(deklaratsiooni blankett on trükitult
saada komisjonidelt). Ühes deklarat
siooniga tuleb esitada:
1) aastaaruanne, milles peab sisal
duma bilanss aruandeaasta alguks
ja lõpuks ja tulude ning kulude arve,
2) ärakiri peakoosoleku protokol
list, kus aruanne kinnitatud ja
3) revisjonikomisjoni otsuse ära
kiri aruande läbivaatamise kohta.
Nende andmete põhjal komisjon
määrab kindlaks ühingu maksualuse
tulu ja maksta tuleva tulumaksu
summa, ning teatab sellest ühingule.
Juhtumisel, kui ühing ei pea komi
tee otsust õigeks, võib ebaõige mak
sumäära pärast esitada kaebtus.
Kaebeasutiseks tulumaksu alal on
majandusministeeriumi juures maksupeakomitee. Maksupeakomitee otsu
sele võib kaevata administratiivkohtu
korras riigikohtule. Kaebuste esita
mise tähtajad on endiselt kahenäda
lased.
S —.
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ÜtntnaregustcalMjud.c dxilamia^sH
' (Vastuslküsimustele).

J. Kirsimägi!]
telliskiviahjud ehi
ÜMMARGUSED
tatakse harilikult plekist kesta
sisse.

Tehakse ka ümmargusi pott-

Plekist kestaga, vÕi nagu harili
kult öeldakse — plekkahjude levi
mist on põhjustanud nende odav
hind, mis tingitud lihtsast ja hõlp
sast ehitusviisist ning vähemast materjahkulust, kuna nad harilikult te
hakse vähema mahuga kui pott- ja
telliskiviahjud. Oma vähema mahu
poolest on nad sündsamad vähema
tes tubades, kus peab ruumiga kok
kuhoidlik olema.
Et plekkahjude lõõrid õhemate
seintega tehakse, kui harilikkudel

Joon. 13.

ahje, kuid nende ehitamine, nagu
üldse pottahjude ehitamine, tuleb
kallim plekiga ümbritsetud ahjudest.
Ümmarguse pottahju tarvis tulevad
valida vastava läbimõõduga ahju
jaoks valmistatud potid. Enamjaolt
müüakse neid tervete komplektidena.
Ahjude plekist kesti tehakse sile
daid ja lainelisi. Laineline kest an
nab ahjule suurema välispinna, mille
tõttu soojus kiiremini köetavasse
ruumi üle läheb. Plekist kestaga
ümbritsetatakse tihti ka kandilisi
ahje.

Joon. 14.

ahjudel, siis lähevad nad küttes ruttu
soojaks, aga jahtuvad ka kiiremini
kui massiivsemad pottahjud, mille

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES
pärast peab neid sagedamini liütma.
Kas üks või teine ahi sama soojuse
saavutamiseks pikema aja kestes
rohkem kütteainet nõuab, on raske
öelda. Kütteaine kulu oleneb suu-
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(v. joon. 13). Selle pääle asetatakse
esimene pärisrõngas, mille küljes
õhukindel ahjuuks. Selle rõnga sisse
müüritakse ahjupõrand, küttekolle ja
selle võiv. Esimese rõnga pääle tu-

Joon. 15.

rel määral korralikust tööst ja õigest
kütmisviisist. Suurem ahi tarvitab
korraga enam kütet ja seisab kauem
soe, sama hästi ehitatud vähem
plekkahi võtab korraga vähem kütet,
kuid teda tuleb selle eest tihedamini
kütta.
Plekkahjude ehitamine sünnib järg
miselt : kõigepäält asetatakse kohale
kesta alumine rõngas, s. o. ahju
sokliosa, ja müüritakse see täis tel
liskividega savi abil, jättes alla tühja
ruumi, et materjali kokku hoida

levad veel paar rõngast ja karniisiosa. Nendes on lõõrid. Kesta rõngaste
kõrgus on 71 sm, s. o. 1 arssin.
Sokli- ja karniisiosad ning mõnikord
ka päälmine rõngas tehakse mada
lamad.
Joonistel on näidatud mõned tüübilised ümmargused ahjud. Joonis 13
näitab lihtsat ümmargust kindla koldepõhjaga ahju. Koldest A tõuseb
suits lõõri B kaudu, läheb kõrval
oleva lõõri läbi alla ja nii üles-alla
liikudes annab edasi soojuse lõõri-
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seintele ning läheb lõpuks käigu D
kaudu korstnasse. Peale kütmist su
letakse see käik peltadega. Siin on
üldse 6 lõõri (v. alumine joon.13), mis
asetatud kiire kujuliselt. Seda tüüpi
ahje nimetatakse Utermanni ahjudeks
meisiri järele, kes neid esimesena
hakkas ehitama.
Joonis 14 kujutab restiga ümmar
gust ahju. Kolde A all on tuharuum
teise vähema uksega. Siin on lõõride
kuju ja jaotus teistsugune. Esimene
lõõr B viib suitsu koldest üles ja 2

ahi ühtlaselt soojaks läheks. Sarnase
ahju läbimõõt on harilikult 67 sm.
Et siduda tugevamini telliskive, müü
ritakse nad püsti, nagu näha alumi
sel jooksul.
Suurema läbimõõduga ahjud luba
vad kasutada sisemist õhukambrit,
nagu näha joonisel 15. Potisepad ni
metavad neid silindriga ahjudeks, ol
gugi et õhukammer harva silindrikujuline tehakse. Joonisel on toodud
kallaku koldepõhjaga restiga ahi.
Lõõride ehitus on samasugune kui

järgmist lõõri C viivad selle korraga
alla, kus nad ühinevad ja juhivad
suitsu käigu D kaudu korstnasse.
Esimese lõõri seinad tehakse pakse
mad —
telliskivi; tagumiste lõõ
ride seinad ^/4 telliskivi paksud, et

eelmisel ahjul, kuid keskele on ase
tatud plekist kast (silinder) — Õ,
mille alumine ja päälmine ots ühen
datud restide või klappide kaudu
toaõhuga. Nii saab lasta lõõride si
semistesse vaheseintesse kogunenud

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES
soojuse tubadesse. Klappide asetust
ja õhu liikumist näeb joonisel 15 pa
hemal üleval. Paremal on näha lõõ
ride ehitus ja suitsu liikumine, mis
nooltega tähendatud. Sarnase ahju
läbimõõduks on kõige parem võtta
80 sm. Ahju kolle on vooderdatud
tulekindlate kividega.
Viimane joonis 16 kujutab vaates
ja mitmes püst- ja ristlõikes toa
nurka ehitatud kahekordse põlemi
sega ümmargust ahju, mis on täie
lisemaid tüüpe sel alal. Nende ah
jude üldpõhimõte ja omadused, sa
muti kui eelmistelgi, on kirjeldatud
„Tehn. Põllum.“ 1931. a. nr. 1 (9).
Siin on asetatud esimene lõõr, mille
kaudu suits koldest tõuseb, keskele,
ja selle ümber rõngana allatõmbav
lõõr. Suits koguneb kolde põhja
alla ja läheb säält käigu kaudu korst
nasse. Sisemise lõõri asetus ja eral
damine ahju välimisest kestast on
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tagatiseks, et ahju kunagi lõhki
kütta ei saa. Sisemise lõõri sein
tesse kogunenud soojus ei pääse
korstnasse, enne kui ta on puutunud
kokku ahju välisvoodriga, mis ta
enesesse võtab ja eluruumi edasi
kannab. Sarnaseid ahje on meil
alles vähe ehitatud, kuid tagajärjed
lubavad neid ainult kiita.

Telia-’ ja öle^hdiiaveskid
J. Pillikse
'AGÜ on täienenud kõik tööriis
tad ja- masinad, nii on tehtud palju
N
täiendisi ja uuendisi ka veskitööstuses..Kui varemalt oldi rahul käsikivil
hõõrutud jahuga ja uhmris tambitud
kruupidega, siis nüüd ei lepita enam
veskis jõuga kivide abil valmistatud
jahudega ja tangudega, vaid nõutakse
valtsveskil jahvatatud jahu ning püüli
ja kruubimasinal kooritud kruupetange. Siiski on püsinud kõik need
tera peenendamise viisid samal põhi
mõttel, s. o. tera peenendamine jahuks
sünnib kahe lõiketera vahel, kus jahu
jämeduse määrajaks on lõiketerade
kaugus teineteisest või hõõruvate
pindade vahe, olgu siis lõiketeradeks
võetud kas loomulikud või kunstli

kud kivid või terasvaltsid. Neil viisi
del on halb külg, mida kuidagi kõr
valdada ei saa, s. o. hõõruvate pin
dade soojenemine suure hõõrumise
mõjul, mille tagajärjel viljas olev
niiskus (vesi) auruiis muutub ja pee
neid jahuosi kliistriks muudab, mis
siis kivi lõikepinna külgi kleebib ja
kivide lõikevõimet halvab. Nendest
puudustest on vabad uuemad, teise
põhimõttega valmistatud veskid, mis
tulid tarvitusele Ameerikas ja ka meil
on mõned tarvitusel. Nendel veskidel ei ole viljaterade peenendajaks
kaks teineteise ligi käivat tera või
pinda, vaid viljateri löövad siin jahuks
kiirelt tiirlevad serviti latid oma kan
tis nurkadega, kuna jahu jämeduse
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määrajaks on lattide ümber asetatud
terassõela augud. Latid on tehtud
160— 180 mm laiustest raudlattidest
(paksus 6— 8 mm), (v. joon. nr. 17)
mis on asetatud serviti risti kujul
90° nurga all võlli külge.

Joon. 17.
Õle- heinaveski ristikujuline tiivik

Lattide otsad on lõigatud lõhki,
keeratud kahelepoole laiali ja tsementeeritud kõvaks. Latid või selkombel
valmistud ristik tiirleb 2000-2500tiirulise kiirusega minutis, kusjuures
otsad purustavad peeneks kõik, mis
lattide ette puutub. (Muidugi mitte
kõike üldises mõttes).
Et lattidel kuluvad liikumissihis
olevad eespoolsed nurgad, siis tuleb
kulunud lattide asemele vahetada
uued, milline ülesanne on küllalt
tülikas.
Sellepärast on hakatud tarvitama
vahetatavaid terasotsasi, rais kruvidega
lattide külge kinnitatakse. Neil otsa
del võib üht otsa neli korda ette
pöörda. Peeneks löödud jahu juhi
takse tigu elevaatori abil vendilaatorisse, säält õhuga jahukogujasse ning
kogujast kotti. Selkombel valmistatud
jahu ei lähe kunagi kuumaks, olgu
terad kuivad või toored.
Nagu eelpool kirjeldatust selgub
ei piirdu sarnase veski ülesanne mitte

Üksi viljaterade jahvatamisega jahuks^
vaid siin võib jahvatada ka muid ai
neid. näit. õlgi ja heinu. Iseäranis
viimaste ülesannete täitmisel oleks
meil sarnasel veskil suur majandus
lik tähtsus. Kuna praegu peekoni ja
kanamunade hinnad on madalad, meie
aga siiski neid alasid kaotada ei või,
siis jääb meie pääseteeks püüda või
malikult odavamalt produtseerida.
Siin aitaks õige palju kaasa heinaõle-jahu, iseäranis talvel, kui puudub
muu haljas toit. Sarnaseid veskeid
on meil töötamas mitu, ja nagu
kuulda, kasutavad neid ümbruskonna
põllupidajad rohkesti. Esimene selle
kohane sääde nõutati mõne aasta
eest Ambla veskisse Ameerikast. Ka
valmistab neid üks meie veskitöösturitest ja neist töötavad mitmed näit.
Viljandis, Narvas, Ristil j. m. Eestis
valmistatud veski hind on Kr. 1500,
kuna Ameerikast toodult see tuleb

Joon. 18.
Tera-õle-heinaveski pealt lahti võetuna

Üle poole kallim. Sarnane veski on
kohane kasutada peaasjaliselt õle-
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heinaveskina laiemas ringkonnas, kus
on olemas suurema jõuline veski või
jõumasin (traktor, lokomobiil jne),
sest veski tarvitab jõudu 20 H.P. ja
rohkemgi ning võib jahvatada vilja
jahuks tunni jooksul 1200— 1300 kg
ja heinu-õlgi 400—500 kg.

€ c s fi
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Kõikides veskiasjandusse puutuva
tes küsimustes antakse soovijatele
pikemalt seletusi igal ajal selle lehe
toimetuse poolt nii kirjaliselt kui ka
leheveergudel. Kirjalistele küsimus
tele tuleb lisada 10-sendiline post
mark.

T e h n ilis e J c c F e Z e v a lv e S d f s i
s ^ s f 1 0 3 1 . o L a s la t l

liikmete arv on 3365. Juha
SELTSI
tuse esimeheks on H. Mossa, abiesimeheks J. Hünerson, peainseneriks
J. Verus.
Järelevalvele allusid 1931. a.: 3942
katelt, 356 aurumahutit, 344 tõsteabinõu ja 3817 elektriaggregaati.
Järelevaatusi teostati; katelde juures
4127, aurumahutite juures 176, tõsteabinõude juures 216 ja elektriaggregaatide juures 3228. Õnnetusjuh
tumeid oli kolm. Uuel Lanzi lokomobiilil Uni veri saeveskis, Tartus,
rebenes halva konstruktsiooni tõttu
otsseina käänak. 2 töölist, kes said
kergeid põletishaavu, on tervenenud.
Väljaspool harilikku järjekorda vaa
dati läbi kõik pärast sõda sarnaselt
ehitatud Lanzi ja Wolfi lokomobiilid,
kusjuures vigastuste tekkimise esi
mesi tundemärke konstateeriti 55 kat
last 24 katla juures. Kõigile nendele
lokomobiilidele, ka tervetele, nõuti
lisakinnitusi. Ajaliselt on meil vananenudpiiritusvabrikute katlad ja nende
töövõimsuse üle otsustatakse plek
kide proovimistega riiklikus katsekojas. 1931. a. tehti 12 proovi kus
juures 8 vana katla plekid osutusid
kõlbmatuteks. Elektrisäädete juures
oli 1 surmajuhtum. Õhuliini posti
püstitamisel artellivanem omavolilisel
talitamisel sattus pinge alla ja suri.

Tõsteseadetes oli 1 õnnetusjuhtum,
kus tööline kukkus tõstetooli kaevusesse; vigastused olid kerged.
Selts on teostanud seltsi liikmetele
ja ka üldsusele kasulikke proove.
Raudplaatide metalliga keetmise kat
setest selgus, et keetmisoskus on meil
veel liiga madal. Autogeenilist keet
mist katelde juures võiks lubada ai
nult parandamiseks, elektriliselt keet
mist ainult söövete täiteks. Piimatalitiste jõu- ja soojussäädete proo
vid näitasid, et on väga palju või
malusi kulude kokkuhoiuks. Selts
kirjastas peainsener J. Veruse raa
matu „Aurukatlad“, kogus andmeid
elektrisäädete ajakohasemaks kasuta
miseks, korraldas kursusi ja loenguid,
andes seltsi liikmetele suurt abi säädete otstarbekohasemaks kasutamii
seks.
— m.
J . I^ t t h k e ls c n i
d c l t l v i i ö ö s t u s
TALLINNAS, V. Pärnu mtiL. 15.

KSnetr. 460-57

Teeb kõiki elektri alal olevaid töid. Näi
teks : akknmulaatorlte laadlmlsl, parandusi
ja uute valmistusi. Elektri valgustuse sisse
seadeid ja parandusi automobiilides, ärides,
korterites ja tehastes. Magneetode parandusi
ja magneedi raudade magneilseerlmlst.
Piksekaitsjate valmistusi. Dünaamode
ja mootorite punumlsi. Lukusepa töid.
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ladia 'pvägikaat?
(VASTUS KÜSIMUSELE)

J. Kirsimägi.
a a l , kus köök asub harilikult
alumisel korral, on mustavee
ärajuhtimine võrdlemisi hõlbus, sest
torustik tuleb lühike. Parem on juba
maja ehitamisel veetorustiku aseta
mist silmas pidada ja selle tarvis
alusmüüri augud Jätta. Valmis hoo
nes tuleb püüda torustiku säädmisel
võimalikult vähema hoone lõhkumi
sega toime saada.
Must vesi, solk, pesuvesi jne., mida
ühesõnaga nimetatakse raiskveeks,
valatakse köögi seina külge kinnita
tud raiskveekaussi, millest ta toru
kaudu voolab väljaspoole maja maasse
ehitatud raiskveekaevu, kust ta oma
korda juhitakse majast eemale mõnda
kraavi või lastakse maasse imbuda,
nii et tal ei ole võimalust joogiveekaevu tungida. Maal võib raiskvett
kasutada maa väetamiseks.

M

Raiskveekausid on valmistatud mal
mist või rauast, seest emailleeritud.
Avaus kausi põhjas, mille kaudu vesi
torusse läheb, peab olema varustatud

kindla sõelaga, et suuretükiline prügi
torusse ei pääseks seda ummistama.
Et toru kaudu raiskveekaevust paha
lõhna kööki tagasi ei tungiks, varus
tatakse torustik tingimata veesulustega. Joon. 19 on kujutatud raiskveekauss a, mille all on veesulus,
n.n. trapp (v. joonis, 19b). See kujutab
enesest ümmargust karbikest, mil
lesse juhitud äravoolutoru ots, mis
ulatab karbi põhjast vähe kõrgemale.
Selletõttu jääb toru otsa ümber alati
osa vett seisma. Toru otsa kohale
on asetatud sellest vähe laiem kellukesekujuline kate, mille alumine serv
ulatub toru otsast allapoole vette.
Selletõttu õhk pääseb ainult kellu
kese alla, aga ei saa edasi tungida,
kuna all on veekiht ees. Teistsuguse
suluse, n. n. sifooni sünnitab sama
mustaveetoru, millel kaks käänu sees.
Teine kään on kõrgemal, kumeru
sega ülespoole (v. joon. 19 c), sellepärast
esimeses käänus seisab alati vesi,
sinna koguneb ka torusse sattunud
liiv ja raskem prügi. Et seda vahete
vahel eemaldada, tehakse käänudele
avaused, mis suletakse vindiga varus
tatud vaskkorgiga.
Kui köögi all on kelder, siis võib
toru köögist keldrisse juhtida ja säält
läbi alusmüüri maa seest raiskvee
kaevu. Kui seda ei saa, siis tuleb
valmis hoone juures toru seinast läbi
välja juhtida ja säält kaevu. Sel
puhul tuleb torule laudkast ümber
teha ja see täita saepuru, linaluude
või mõne muu soojapidava ainega,,
et toru talvel kinni ei külmaks.
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Kui puhtaveekaev ja keldrid on
kaugemal ja maapind sarnane, et
raiskveel ei ole võimalust neisse tun
gida, siis võib raiskveekaevu seinad
laduda kuivalt kivist, nii et vesi läbi
seina maasse saab imbuda. Kaev
tehakse vähemalt 2 m sügav, üm
margune või kandiline. Kui kaevu
ümbruses maapind ei jõua kõike vett
vastu võtta, siis juhitakse kaevust
raiskvesi torukaudu kaugemale, las
takse toru mitmes harus laiali ja iga
haru lõpetatakse väikese imbumiskaevuga. Viimane võib olla kividest
laotud või lihtsalt maasse kaevatud
vana semenditünn, mille seintesse
tehtud augud. Ei või vett raiskvee
kaevu läheduses eelpooltähendatud
põhjustel maasse lasta imbuda, tuleb
kaev teha tihedate seintega, näit.
betoonist või kividest semendisegul
müüritud ja veekindla krohviga kroh
vitud. Kaevu põhja ja seinte ümber
tuleb sarnasel korral tampida tihe
dalt ‘ vähemalt 8 tolli paksune savi
kiht. Sarnasest kindlast kaevust juhi
takse vesi kaugemale.
Raiskvee juhtimiseks köögist kaevu
tarvitatakse malmist või tinast toru
sid. Raiskveekaevust vee eemale juh
timiseks tarvitatakse odavamaid toru
sid: keraamika (savist põletatud, gla
suuritud), semendist ja puust (lauda
dest) tõrvatud torusid.
Ehitatakse veel erilisi kindlaid
kaeve, kus raiskvesi kauemat aega
seisab ja temas leiduvad orgaanihsed
ained ära kõdunevad ning peaaegu
värvitu ja lõhnatu vesi järele jääb.
Maal tuleb neid harvem tarvis, kuna
seal ikka võimalusi leidub raiskvee
teisiti ärajuhtimiseks. Nendest järg
mises numbris.

'D iiügiltasf. Tehakse iVs-tollistest punnitud laudadest kast kahe
põhjaga. Esimene põhi, mis kõrge
mal, tehakse avaustega, et vedelad
osad läbi valguksid. Alumine põhi
tehakse vähe kallak ja selle mada
lamast äärest juhitakse välja toru,
kust põhja valgunud vedelik ära jook
seb. Kui raiskveekaev olemas, siis

Joon. 20.
Prügikast

juhitakse toru sinna. Toru ots kae
takse restiga. Toru võib teha tõrva
tud või fenolaadiga imbutatud lauda
dest ja rest traadist. Prügikast kae
takse äravõetava kaanega, millesse
vähem luuk tehakse, et prügiviskamisel ei oleks tarvis alati rasket
kaant tõsta, mida tehakse ainult kasti
tühjendamisel. Kast kaetakse seest ja
väljast tõrvaga või fenolaadiga. Joo
nisel 20 prügikasti lõige, millest selle
ehitus selgesti näha.
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Tellimisel või ostul palume mainida ^Tehnikat Dõllumajanduses^
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J. Pillikse.

arvu rohkenemisega
JÕUMASINATE
majapidamistes mootorite näol kergib tarvidus kasutada ära võimalikult
rohkem mootorite tööjõudu. Üheks
tähtsamaks alaks on siin tingimatult
jahvatastöö. Nüüdsel ajal, kus vilja
(pääle müüdava rukki ja nisu) peaasjaliselt loomatoiduks tarvitatakse,
teeb küllalt raskusi kaugemal veskil
käimine, eriti kibedal tööajal ja hal
bade teedega. Ka võib olla küllalda
seks veski soetamise põhjuseks otse
kohene majanduslik tulu jahvatushinna näol, mis eriti tunduv kohtades,
kus puuduvad suuremajõulised vesi
veskid ja ühes sellega konkurents.
Mootor ja aurujõulistes veskides on
lihtjahu jahvatamise hinnaks harili
kult 8— 10 senti 16 kilolt (puudalt),
milline hind küllalt võiks põhjustada
veski soetamist.
Küsimine seisab siin peaasjaliselt
selles, milline peaks olema veski, mis
rahuldaks koduse veski nõudeid ja
nimelt: 1) peaks olema hõlpsasti pai
gale asetatav, 2) ei tohiks olla hin
nalt kallis, 3) peaks olema lihtne
käsitada ja 4) peaks vastama jõutarvituses enamuses olevatele jõumasinatele.
Sarnaste väikeveskide vajadus põl
lumeestel pole uus, vaid on olnud
päevakorral mujal juba ammu. On
konstrueeritud mitut tüüpi väikeveskeid, millest mõned meilgi tutta
vad ja tarvitusel. Arvesse võttes meie
majanduslikke olusid nii aineliselt kui
ka praktiliselt, tuleks siin peatuda
mõnede konstruktsioonide juures.
Serviti kividega veskid. Need ves
kid on teatavat poolehoidu leidnud
oma lihtsa konstruktsiooni, odavuse

ja käsitusviisi tõttu. Loomajahu veskidena täidavad nad oma ülesandeid
rahuldavalt, kuid veskideks, mis ra
huldaksid meie majapidamise nõU'
deid täieliselt, neid küll pidada ei saa.
Juba tera purustamine serviti kividel
nõuab kividelt eritingimusi nii kulu
mise kui ka lõikeviisi suhtes, mis
tõttu kulumine ja jahu omadused
küllalt normaalsed olla ei saa. Ka on
sarnastel veskidel harilikult väikese
läbimõõduga kivid (200—450 mm) ja
seega lõikepind liiga väike, kus jahu
produktsiooni saab tõsta ainult sun
nitud lõike ja suurte tiirude abil, mis
mõju ei jätta avaldamata jahu oma
dustele, eriti niiske ja poolniiske vilja
jahvatamisel. Serviti kividega veskide
levimise põhjuseks on olnud küll
rohkem nende odav hind kui ots
tarbekohasus. (Hind 220—350 kr.)
Praktilisemad on igatahes veskid
altjooksuga. Horitsontaalsed kivid või
maldavad palju otstarbekohasema terajaotuse kivi lõikepinnale. Pealegi või
maldab altjooksuga veskil veski
konstruktsioon tarvitada suurema läbimõõdulisi kive, misläbi suureneb lõike
pind, andes teradele võimaluse minna
üle sundlõikelt loomulikule lõikele.
Selle tagajärgedeks on suurem läbitöötamisvõime ja rohkem loomulik,
normaalne jahu, mis suure sundhõõrumisega pole kuumaks aetud.
Senini on puudunud küllalt aja
kohased altjooksuga lihtsad ja oda
vad väikeveskid, mille kivide läbi
mõõt ei ulatuks üle 600—650 mm.
Viimasel ajal on ilmunud müügile
mõnede välis vabrikute altjooksuga
veskeid, mis tõotavad rahuldada eel
tähendatud nõudeid. Kuid hind tahab
küllalt kõrge olla (400—450 kr.),
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mis ei soodusta leida kehval ajal
küllaldaselt ostjaid.
Ka kodumaal on püütud ülalmai
nitud nõudeid rahuldada mõne meie
veskiehitaja poolt. Nende ridade kir
jutaja on mõnegi kavandi valmista
nud, kus on püütud saada võimalikult
lihtne, odav ja praktiline veski. On
jäädud peatuma viimase mudeli juurde,
mis on küllalt lihtne ja ka hinnalt
ei ole kallim kui serviveskid. See
veski on valmistatud puust raamis
tikku. Alumine keerlev kivi kuulkaelalaagril, kuna ülemine on kinni
tatud ülestõstetava lae (kaane) külge
kolme tellitava kruviga, mille abil
sünnib kivi reguleerimine. Lagi kin
nitatakse raamistiku külge kahe tu
geva hinge ja kahe poldi abil. Regu
leerimise ajal on kividel kõik küljed
lahti, mis lubab näha ümberringi kivi
lõikepinda, seega võimaldades kind
lat ja ühetasast reguleerimist. Veski

kivide läbimõõdud on võetud, nii kui
eelpool tähendatud, 600— 650 mm.
Sarnast veskit saab tarvitada igasu
guse jahu jahvatamiseks, nii loomakui leivajahu, võib teha isegi lihttangu ja ülesõelajahu sellekohase
lisasäädega. Teda saab tarvitada mit
mesuguse jõu juures, alates 3— 5 HJ
kuni 10— 15 HJ, kusjuures aga pro
duktsioon oleneb jõu suuruse koha
selt säätud veski tiirude arvust ja
lõikepinna korraldusest. Kui koduselt
valmistada, siis ei tule sarnane veski
kuigi kallis, eriti kui tarvitada rihma
vedu pillile. Hääd kivid 650 X 160 mm
naxos-kvarts lõikeseguga maksavad
Tallinnas parimas kivi valamise töö
kojas umbes 70 kr. ja raudosad sama
palju või veidi rohkem, selle järele,
missuguseid raudosi valitakse.
Järgmises numbris toome veski
raamvärgi joonistuse.
(Järgneb.)

Kcmbin&cviiud. reasJzülvafa
ItuUivaatcvilc
ÕLLUHARIMISES on külvamine ja
seemendamine ehk lühendatult —
põllu seemendamine põllumehe täht
samaid ülesandeid. Hästi haritud maa
võib saagi suhtes sööduks nigelaid
tulemusi anda, kui seemendamine ei
ole korrapäraselt läbi viidud. See on
peamiselt masinate teene, mis meieaja inimest edasi viinud ja tema abis
tajaks ka tulevikupäevil. Meie olude
seisukohalt võime vaevalt poole inim
põlve ajavältega tagasi arvestada, kus
üldiseks seemendamise vahendiks oli
käsitsi külvamine ja seemne maasse
kündmine harkadraga. Üks elupõline
põllumees, kes harkadraga kündmist
võrdles pitsi heegeldamisega, ei liial
danud vist töötulemuste seisukohalt.
Siis tulid põllumehele abiks kõige
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pealt eier (ekspater), siis vedruäke
ja hilisemal ajal — kultivaator. Töö
korrapärasuse ja hinna mõõdukuse
tõttu leiame meie vaevalt nüüdsel
ajal põlluharijat, kellel vedruäke või
kultivaator põllutööriistade hulgas
puudub.
Hoopis teistsugusem on pilt külvimasinate alalt. Üsna väike on põllu
meeste hulk, kes sellist oma talu
inventari on suutnud registreerida.
Peamiseks takistuseks õn külvimasinate kõrge hind. 300— 350 krooni
välja anda ei ole meie põllumehele
jõukohane,
kuigi
laialt külvaja
odavama hinna juures on vähem
praktiliseks osutunud. Nii kerkis kü
simus, kas ei leidu praktilisemat
moodust põllumehe abistamiseks.
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Pikemate katsete järele on selle
küsimuse lahendanud põllutöömasi
nate tööstus „Viku“, asukoht Tallinnas,
Koppel, Vene-Balti tehased, eritead
lased. Käesoleval kevadel katsetati
samas tehases valmistatud aparaati
ja seemendati proovitööna terve talu
põllud Rakvere lähedal Sõmeru asun
duses Rehe talus. Nimetatud külvaja
on konstrueeritud kultivaatorile, külvi
moodus — reaskülv. Saavutatud töö
tulemused on enam kui rahuldavad
— aparaat on reguleeritav kõikide
viljasortide külvamiseks, terade puis
tamine mulda on ühtlane ja selle intevsiivsus kontaktis hobuste liikumise
kiirusega. Terad langevad külviaparaadist vastavalt konstrueeritud torujuhede kaudu kultivaatori sahkade
taha, kus nad kobeda mullaga üht
laselt kaetakse. Aparaadi käsitamine,
selle asetamine kultivaatorile ja regu
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leerimine on väga lihtne ja selletõttu
on tema käsitamine kõigiti hõlbus.
Kultivaatori puudumisel võib seda
aparaati sama edukalt ka vedruäk
kega ühendada ja seemendamine sün
nib samuti reaskülvi põhimõttele ja
nõuetele vastavalt. •
Kultivaatori või vedruäkkele kom
bineeritud reaskülviaparaadi hind on
55— 70 krooni, mis teeb välja reaskülvaja hinnast kõigest Vs-ku ja poole
väikesem laialtkülvaja hinnast. Seega
hinnaliselt kättesaadav.
Põllumeestel on võimalus käesoleva
aasta näitustel selle aparaadi ja tema
töötulemustega tutvunemiseks, kuid
asjale rohkem tähelepanu pühendades
võidakse ligemaid andmeid hankida
otseselt põllutöömasinate tööstuselt
„Viku“, Tallinn, Koppel, Vene-Balti
tehased.
R. J. F.
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Aluseid uue Izaila isalikul jpiiviiuscvabvikulc. Jubf^r
z iö e r e JsKcffefeuZudfe hokUuboiuks jtiivifusevabieikus»
J. Veerus
Eesti Tehnilise Järelevalve Seltsi peainsener

Käes-ja eelolevatel aastatel tulevad paljudes meie piiritusevabrikutes uuen
damisele aurukatlad katlaplekkide vanadusest kõlbmatuks muutumise tõttu.
Statistilised andmed näitavad, et meie oludes pliritusevabriku 45-aastane
aurukatel osutub enamasti iganenuks plekkide nõrgenemise tõttu. Majan
duslik kitsikus nõuab äärmist kokkuhoidu uue riista muretsemisel, kusjuures
kokkuhoid peab olema otstarbekohane, mitte näiline ega enesepetti Kuna
uue katla muretsemisel kartuliühisuste liikmetel tuleb otsustada: katla süs
teem ja suurus, missugune peab olema küttekolle ja kuidas müürida katelt,
siis on soovitatav, et liikmetel oleks andmeid ja aluseid nimetatud küsi
muste otsustamisel. Alljärgnevates ridades on toodud rida andmeid kõdu
ja Saksamaa vabrikutest. Arusaadav on, et ei ole võimalik leida ühtlast
tüüpi kõikidele vabrikutele, anda ühtlast ettekirjutist katla ostuks. Ühisustel
tuleb uue katla muretsemisel üksikasjaliselt kaaluda ikka kõiki asjaolusid
omas vabrikus.
Otsustavamaks teguriks katla süsteemi ja suuruse vahkul on tarvi
tatav auruhulk piiritusevabrikus. Katel peab jõudma anda nõuetavat auruhulka. Tuleb aga tingimata juurelda, kas meie ei tarvita vabrikus liigselt
auru. Kas meie aparaadid on praegu tõesti täiesti korras või nõuavad vähe
mal või suuremal määral parandust. Võib olla paranduse korral väheneb
auruhulk tunduvalt. Ei ole ju mõtet muretseda ilmaaegu suurt katelt ja
lasta auru tarbetult läbi aparaatidel Aurutarvituse kohta meie piirituse
vabrikutes on võrdlemisi vähe andmeid, laiaulatuslikumaid mõõtmisi ei ole,
nagu teada, ette võetud. Eesti Tehniline Järelevalve Selts korraldas käes
oleva aasta kevadel peainsener J. Veeruse ja Kartuliühisuste Liidu ins.keemiku L. Luiga osavõtul Vodja piiritusevabrikus Vodja põllutöökooli
juhatuse lahkel vastutulekul aurutarvituse mõõtmisi piiritusevabriku tarve
teks ühe päeva jooksul.
Vodja piiritusevabrikus on seatud üles 1931. aastal Fr. Krulli auru
katel, süsteem „Pauksh“, töösurvega 8 at., küttepinnaga 35 m^. Kartulaid
tarvitatakse töökava järele 2900 kg, linnaseid 120 kg. Hentside mahud:
nr. 1 — 2300 liitrit, nr. 2 — 1800 liitrit. Kääritõrssi on 3, mahuga ä 4350
liitrit, seega hapumeski päevane hulk ümmarguselt 4350 liitrit või 4700 kg.
Destilleeraparaat on 10 pangele piiritusele tunnis. Keskmiselt saadakse
3000° piiritust päevas; proovipäeval saadi 2830° piiritust. Klopitõrre läbi
mõõt 2730 mm, kõrgus 1070 mm. Töötatakse ühe segadusega. Aurumasin,
umb. 50 aastat vana, on kinnitatud seina külge eriraamil, 2-silindriline,
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silindrite läbimõõdud ä 290 mm, kolvi käik 520 mm, tiirude arv minutis
100. Töötanud aur läheb välja vabriku masinast, kuna destilleeraparaati
lastakse värsket auru katlast või töötanud auru teisest eri aurumasinast, mis
on seatud üles valgustuse dünamo ümberveoks. Proovil seisis teine aurumasin ja destilleeraparaati lasti aur otse katlast, mis oli tarviline, et mää
rata kindlaks destilleeraparaadi aurutarvitust.
Proovimisel mõõdeti katlasse minevat vett iga 10 minuti jooksul.
Koostades katlas aurutatud vee diagrammi iga 10 minuti kohta saame tar
vitatud auruhulga üksikutel ajajärkudel. Auru laskmise aeg üksikutesse apa
raatidesse ja aurumasinasse tähendati üles ja aurutarvituse ülddiagrammist
saame võrdlemisi täpsed andmed aurutarvituse kohta üksikutes säädetes.^
Pärast harilikku tööaega lasti aurumasinat eraldi töötada, et määrata kind
laks aurutarvitus ainult aurumasina ja transmissiooni töötamisel.

Joonisel 21 on toodud aurutarvituse diagramm Vodja piiritusevabrikus proovil 3. mail 1932. a. Auru tarvitatakse kolmes osas: destilleer
aparaati, hentsidesse ja teistesse nõudesse ning aurumasinasse ja insektorisse.
iik s ib a s ja lis e lt o n a u v u la w ilu s :

destilleeraparaati ja hapumeskipumba
töötamiseks................................... 2067 kg
hentsidesse ja teistesse nõudesse . . 1162 „
aurumasinasse ja insektorisse . . . . 1733 „

41,6%
23,4%
35,0%

Kokku 4962 kg

100%,
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kusjuures
2 hentsi läheb ü ld is e lt................... ...
764 kg auru,
sellest soojendamiseks . . . 210 kg auru
„
„ keetmiseks.................... 475 „
„ läbipuhuks....................
79 „
„
munkse läbipuhumisteks lä h e b .................... 255 kg auru
pärmikambri vee soojendamiseks................108
„
„
klopitõrre ekshausterisse...........................
26 „
„
pärmi soojendamiseks...................................
9 „
„
aurumasinasse............................................... 1 6 1 3 ,,
„
insektorisse ................................................... 120
„
„
Diagrammist näeme,
etsuurim
osa aurust läheb destilleeraparaati,
aurumasinasse veidi vähem. Enamasti on piiritusevabrikutes säätud sisse
töötanud auru laskmine vabriku masinast aparaati, et vähendada auru- ja
seega küttekulusid. Hentsid tarvitavad auru lühikese aja jooksul, kuid võrd
lemisi tunduvalt.
Piiritusevabrikus on tähtis veel üksikute säädete aurutarvituse koor
matus tunnis. Lühikese aja jooksul on tarvis palju auru, näiteks munkse
läbipuhul, nagu näha diagrammil — kella 6 .®°— 8.°°, kus üksikud kitsad
ribad tõusevad eriti kõrgele.
Diagrammi järele koostasin järgmised aurukoormatuse andmed:
Aparaatidesse auru laskmisel:
Aurutarvitus 1 tunnis

Destilleeraparaadil ühes hapumeskipumbaga , 760
Munkse läbipuhumistel (kalkuleeritud) . . . 600
Hentsi soojendamiseks................................... 700
„
keetmiseks ja läbipuhuks....................170
Klopitõrre ekshausterisse (kalkuleeritud) . . .
50
Pärmikambri vee soojendamiseks (kalkuleer.) . 360
Pärmi soojendamiseks................................... 180

kg auru
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Aurumasinasse auru laskmisel:
Aurumasina enese ja transmissiooni ümberveoks 300 kg auru
Katla toitepumba töötamiseks . . . . . .
90
„
„
Külma vee pumba töötamiseks....................... 120
„
„
Meskipumpade töötamiseks ............................ 90
„
„
Klopitõrre segaja töötamiseks (kalkuleeritud) . 40 „
„
Linnaste valtside
„
„
. 40 „
„
Kartulielevaatori
„
„
. 93 „
„
Aurumasina töötamiseks kogu säädega . . .773
„
„
Suuremad aurutarvitused on destilleeraparaadi töötamisel, hentside
soojendamisel, munkse läbipuhumistel ja aurumasina tühjal käigul.
Destilleeraparaadi aurutarvitus ühes soojendamisega on 100 kg meskile:
Eestis Vodjal

41,0 kg

Saksamaal Weihenstephanis*)

40,2 kg auru

*) Raamatust „Die Wärmewirtschaft in der Brennerei“. Prof. Redenbacher, 1926.
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Vodjal on destilleeraparaadi aurutarvitus peaaegu võrdne Saksamaa
vabriku tarvitusega. Üldiselt näib siiski destilleeraparaadi aurutarvitus Vodjal
olevat suurem normaalsest ja on soovitatav kontrollida aparaati, kas ei sünni
auru kasutut läbivoolu.
Jahutisvee hulk oli Vodjal 4241 kg, vee sissevoolu temperatuur
8 ° C, väljavoolu temperatuur 57° C. Jahutisvee soojenemise soojus kalorites 100 kg meskile on:
Ees t i s
Vodjal

Weihenstephan’is

4420 kai.

f3940 kai.

Saksamaal
Rosehtitz’is

Merenthin’is

4180 kai.

2210 kaL

Vodjal on jahutuse reguleerimine nähtavasti kori'apärane.
Hentside aurutarvitus on:
Vodjal

Auruhulk hentsidesse proovil

764 kg

Weihenstephanis

429 kg

°/ o

100 kg kartulitele
100 1 meskile .
100 1 toorespiiri túsele

26.4
17.5
2,2

°/o

„ 67,7
„ 57,0
„ 56,4

39,0
30,7
3,9

„ 100
„ 100
„ 100

Näeme, et üldiselt hentside aurutarvitus Vodjal on vähem kui Saksa
maa vabrikus, kusjuures kartulite suhtes ei ole kasu nii suur kui piirituse
suhtes, millest tuleb järeldada, et meie kartulid olid suurema tärklise
sisaldusega.
Munkse läbipuhuks läheb Vodjal erakorraliselt palju auru, kuna praaga
surutakse mööda torustikku lauta, mis asub umbes 60 sülla kaugusel piiritusevabrikust. Harilikult meie piiritusevabrikutes on see vahemaa lühem.
Aurumasina tühja käigu aurutarvitus on eriti suur, peaaegu sama
suur kui aurutarvitus kasulikuks masina tööks. Seletatav on see masina
igivana konstruktsiooniga ja liigse suurusega, kuna endistel aastatel olla see
aurumasin annud jõudu peale piiritusevabriku veel teistele tööstussäädetele.
Aurutorustikud, nii värske kui töötanud auru jaoks, on isoleerimata.
Aurutarvituse diagrammist näeme, et aurutarvitus oli eriti suur esi
mestel töötundidel, kui töötas destilleeraparaat, pärastpoole vähenes see.
Katla küttepinna järele oli saadud auruhulk esimestel tundidel 25— 26 kg
ja viimastel 16 — 18 kg auru küttepinna ühelt ruutmeetrilt tunnis. Normaal
seks katla koormatuseks Pauksh, s. o. tuletorudega, aurukatlal loetakse 18
kuni 20 kg auru. Käesoleval juhtumil oli katel esimestel tundidel üle
koormatud.
K c r llc z SUUTU.S& vaää.vatais&l

on tähtis auruhulk, mis saadakse katlast normaalkoormatusel, ja peale selle
auruhulk, mis saadakse veepinna langusest. Auruhulk, mis saadakse katlas
surve langusel, on võrdlemisi väikese tähtsusega, näiteks surve langu
sel 6 atmosfäärilt 3,5 at-le saadakse Kornvall-katlas 250— 300 kg auru.
Veepinna langusest tekkival auruhulgal on aga suur tähtsus piirituse vabri
kus, kuna seal suurim aurutarvitus on hentside ja destilleeraparaadi ühel
ajal töötamisel ning siis on,seda kergem katta, kui on suurem veekogu
katlas. Sarnane suur aurutarvitus kestab ühe segadusega töötamisel umbes
2 tundi ja katla suuruse valikul piiritusevabrikusse võib lähtealuseks võtta
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just nimetatud auruhulka. Arvestades Vodja vabriku aurutarvituse andme
tega, läheks tarvis esimesel kahel tunnil 3000° piirituse ajamisel auru 2675 kg.
Järgmistel tundidel ühe segadusega töötamisel on tarvitatav auruhulk tun
duvalt vähem. Kahe segadusega töötamisel on pärast esimest keetmist auru
tarvitus vähem,
misajal jõuab katlas tõsta langenud veepinda, ja teise
keetmise periood võib teostuda analoogiliselt esimesele.
Auruhulga, 2675 kg, katmiseks kahe tunni jooksul peab katla suurus
olema:
a) Kornvall- (ühe leegitoruga) süsteemi katla juures peab küttepind
olema 35 m^.
Ühes tunnis normaalseltauru ,. . . 35 X 20 = 700 kg
Kahes „
„
„
700 X 2 - 1400 „
Veepinna langusest 150 mm võrra auru . . . . 1275 „
b) Pauksh- (tuletorudega) süsteemi katla juures peabküttepind
olema 50 m^.
Ühes tunnis normaalseltauru . . . 50 X 20 = 1000 kg
Kahes „
„
„ . . .1000 X 2 - 2000 „
Veepinna langusest 140 mm võrra auru . . . .
525 „
Surve langusest a u r u ........................................... 150 „
Mõlemate süsteemi katelde juures võib normaalselt saada^auru 20 kg
küttepinna ühelt ruutmeetrilt ühes tunnis. Veepind on aga Kornvall-katlal
palju suurem ja seepärast veepinna langusest saadud auruhulk 2— 2,5
korda suurem. Katla suurust, nagu näeme, on kerge määrata, kui on teada
aurutarvitus üksikutel aparaatidel ja säädistel.
Kahjuks puuduvad sagedasti andmed aurutarvitusest piiritusevabrikus.
Neil juhtumitel tuleb katla suurus määrata kalkulatsiooni põhjal. Arvesta
des Vodja aurutarvituse andmeid veidi suuremaks normaalsetest võiks
lugeda meie piiritusevabrikutes keskmiselt aurutarvitust vähemaks 10— 15®/o
võrra, kuid täpsed andmed senini puuduvad.
Praeguste andmete põhjal võib soovitada järgmisi
b u lla su u v u si:

1. Ühe segadusega töötamisel, kusjuures destilleerimine ja keetmine
sünnib ühel ajal.
Piiritusehulk 3000° — võib valida Kornvall-katel küttepinnaga 35 m^
või Pauksh-katel 45 m^.
2. Ühe segadusega töötamisel, kuid destilleerimine ja keetmine sünnib
mitte ühel ajal.
Piiritusehulk 3000° — võib valida Kornvall-katel küttepinnaga
30 m^ või Pauksh-katel 40 m^.
3. Kahe segadusega töötamisel, kusjuures destilleerimine ja keetmine
sünnib ühel ajal.
Piiritusehulk 4000° — võib valida Kornvall-katel küttepinnaga
30 m^ või Pauksh-katel 40 m^
Piirituse hulga ja segaduste arvu järele tuleb valida Kornvall-katel,
küttepinnaga 25—40
või Pauksh-katel, küttepinnaga 35—50 m^. Suu
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rema veepinna saamiseks katlas peab mõlemal katlal kere läbimõõt olema
küllaldaselt suur, näiteks Kornvall-katlal, küttepinnaga 35 m^, kere läbi
mõõt 1600-mm pikkuse juures — 6500 mm ja Pauksh-katel, küttepinnaga
45 m^, kere läbimõõt vähemalt 1650-mm pikkuse juures 3100 mm. Paukshkatlal peab olema keskel vahe tuletorude vahel, laiusega vähemalt 280 mm
torude välispindade vahel, et inimene pääseks katla sisse puhastamiseks ja
järelevaatamiseks. Ei ole mõtet lasta ehitada Pauksh-katel väikese kerega,
et tuleks odavam. Tegelikus elus läheb sarnane katel kallimaks.
Meie piiritusevabrikutes on praegu suures ülekaalus Kornvall-katlad,
neile järgnevad arvuliselt kombineeritud katlad, kuna Pauksh-katlaid on
võrdlemisi vähe. Katlad on säätud üles peamiselt 1880— 1890. aastatel.
Ühel osal, nimelt 18 vanal Kornvall-katlal, on keskmine küttepinna suurus
36 m^. Küttetehnika on teinud aga suuri edusamme võrreldes selle ajaga,
mil seati üles need katlad, seepärast võime julgesti valida veidi vähemad
katlad (näiteks 5 m^ võrra) kui senini tarvitusel olevad, kusjuures auru
saame ikkagi küllaldaselt.
K a s v a lid a Kct^nvall'’ või '^aulesb'’s ü ste e m i h a fel

seda tuleb otsustada individuaalselt. Mõlemal süsteemil on oma paremusi
Ja puudusi, siin tuleb otsustada arvestades kohalisi tingimusi ja katelde
ostuhindu:
Kornvall

Pauksh

Puhastus vee poolt
kerge
raske
„
tule poolt
raske
kerge
sobiv
Kalgi toitevee juures
mitte sobiv
sagedamini
Vigastusi katlakere juures
harva
Korrashoiukulud
vähemad
suuremad
Kivisöeküttele
sobiv
mittesobiv
Põlevkivi- ja turbaküttele
sobiv
sobiv
Puuküttele
vähem sobiv
rohkem sobiv
Küttekulud
suuremad
vähemad
Katla pindala
. suur
väike
„ müüritis
suurem
vähem
Katlaruum
suurem
vähem
Kokkuvõttes võib öelda, et Kornvall-katel tuleb valida seal, kus katla
toitevesi kalk ja kütteaine odav, kuna Pauksh-katel on soodus seal, kus
katla toitevesi pehme ja kütteaine kallis.
K a lla aavaaurve: piivilu s& vabvibus

ei tarvitse olla üle 6 at., kuna hentsidesse laskmisel tuleb seda vähendada
3— 3 V2 atmosfäärini. Aurumasinad ning torustikud on suurel osal piirituse
vabrikutel ehitatud vähematele survetele, kus surve tõstmine üle 6 at nõuaks
juba suuremaid ümberkorraldusi. Aurumasin töötab 6-at. surve juures veel
võrdlemisi rahuldavalt ja surve tõstmine mõne atmosfääri võrra ei ole
sugugi nõuetav.
¡kavalisttroovi ü k sik a sja lised , a n d m e d

on toodud alljärgnevalt tabeli kujul.
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Vodja piiritusevabriku aurukatla aurutisproovi andmeid.

Aurutiseproovi päev : 3. mai 1932. a.
. Pauksh
Aurukatla süsteem
Ehitanud tehas .
. A. S. Fr. Krulli masinatehas
. 1931
Ehituseaasta . .
. 35
Küttepind
i katla kere all harilikud
Küttekolde süsteem
' \plaanrestid
„
restipind
. mm-m- 850 X 1700 = 1,44
restipinna ja katla küttepinna suhe . . 1 : 24
restide elavpind m ^ ................................. 0,44
elavpinna ja kogupinna suhe
..................Vs
maht m ^ ....................................................... 1,4
kuusepuud

I. periood II. periood Kogu
haokUte
puukUte proov

Kütteainekulu sissekütmisel . . . kg
„
proovil
. . .
„
keskm.lt.lm^restip.
kg
Veekulu proovil............................ kg
Aurutatud vett kütteainega proovil .

100
920

935

1855

235
2560
2413

153
2402
2402

188
4962
4815

--

—

703
568
1 tunnis kg/tt 921
Aurutatud vett kütteainega
1 tunnis 1 m^ küttepin. kg/t, m 26,3 16,2 20,1
9,5 40,0 24,0
Toitevee te m p e ratu u r................°C
4,2
3,9
Auru surve................................... atü
4,1
2,62 2,57 2,60
Kütteaine aurutusearv................
2,48 2,58
2,66
„
„
norm. aurule
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Õhu temperatuur katlaruumis . . °C
Korstnasse minevate gaaside tempe
ratuur .......................................°C
Korstnasse minevate gaaside CO2
°/0
02
%

,

co

»/o

Korstnasse minevate gaaside õhu
ü l e k a a l ........................... ... . X
Tõmme restide p e a l ................... mm
enne s iib r it ................... .....

11,0

14,0

13,5

267
7,5
13,0
0,4

253
5,4
15,1
0,6

260
6,2
14,3
0,5

2,5
4

3,4
2,5
4

3,0
2,5
4

64,5

46,8

54,6

26,2
8,4

28,8
6,4

28,5
5,0

18,0

11,9

S ooju seb ilattsa (^lo^lo)

Kasutatud katlas soojust

0/0

Kaduma läinud soojust
a) korstnasse minev, gaasidega . ®/o
b) mittetäielisest põlemisest . . °/o
c) rest. läbikukkunud põlematud
ained, müüri kiirgamine jne. . %
Kokku

5,9

0/0 100,0

100,0 100,0
(Järgneb)

Käesolevas kirjutises e tte tulnu d trük iv e a õiendus:
Leheküljel 31 Hentside aurutarvituse tabelis peab olema:
Vodjalj

100 kg kartulitele
100 1 meskile .
100 1 toorespiiritusele

26.4 kg— 67,7 0/0
17.5 „ — 57,0 7o
2,2 „ — 56,4 °/o

Weihenstephanis

39,0 k g - 100 0/0
30,7 „ — 100 %
3,9 „ — 100%

Vanemal likitpi UavAevUtavfuli"
võlmismasina ümbevehilamisesl
ARTULIVÕTMISTÖÖ kiirendami
seks ja tööjõu kokkuhoidmiseks tar
vitatakse mitmesuguseid kartulivõtmismasinaid. Meil on kõige rohkem levinenud Harderi masin (joon. 22),
millel hargid monteeritud tähekujulisele kettale. Harkidele kindla suuna
andmiseks on nad varustatud keppi
dega. Joonisel 22 toodud Harderi
masin tarvitab töötamisel 3— 4 ho
bust. Sagedaseks nähteks tööajal on
keppide murdumine, mille uuenda
mine väga tülikas ja aegaviitev.

K

Uuematel Harderi kartulivõtmismasinatel (joon. 23) on see puudus
kõrvaldatud, samuti on nad kergemad
töös ja tarvitavad ainult 2 hobust.
Sellel masinal on harkide asemel
vedrupiid. Uut kartulivõtmismasinat
prooviti 1928. a. Tähtvere riigimõisas
ja katse tulemused näitasid, et see
masin on meie oludes kõige kohasem.
Kuna vanemate kartulivõtmismasinate asetamine uutega on seotud
suurte kuludega, siis kergib küsimus,
kas ei saaks vanu masinaid ehitada
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ümber vastavalt uutele kartulivõtmismasinateie. Mas. Ühingute Liit astus
läbirääkimistesse A/S. Fr. Krulli masi-

omanik ise või lasta külaseppa ase
tada nendega vanad masinaosad ja
seega läbiviia ümberehitust vähemate

Joon. 22
Vana Harderi kartulivõtmismasin.

Joon. 23. Uus Harderi kartulivõtmismasin.

nateehituse vabrikuga. Kokkuleppel
vabrikuga ja Kuusiku põllutöökatsejaamaga toodi Kuusikult vabrikusse
üks vanemat tüüpi Harderi kartuli
võtmismasin, mis ehitati ümber, ase
tades hargid vedrupiidega. Ümberehi
tatud masinat proovitakse Kuusiku
põllutöökatsejaamas. A/S. Fr. Krulli
vabrikus on vana masina ümberehi
tus teostatud nii, et tellides vabri
kust uued osad, võib iga masina

kuludega. Ümberehituseks vajalised
masinaosad nimelt uus võll ja uus
rumm 32 piiga lähevad maksma
Kr. 29.—. Peaks vaja olema uus
hambaratta paar, siis maksab see
Kr. 11.— . Uus tera maksab Kr. 3.50.
A/S. Fr. Krulli vabrik ehitab ka uusi
kartulivõtmismasinaid (joon. 23), mis
on müügil hinnaga Kr. 170.— .
V. L.

Kuullaagvitcga viljapcltsMi.''
masinad
tarvitamine põllu
KUULLAAGRITE
majanduslikkudes masinates kas
vab iga aastaga. Paremad viljapeksumasinad on täieliselt varustatud —
ka puistajate võlli vändad — esimeseklassi kuullaagritega. Niisugustel ma
sinatel on jõu ja määrdeaine tarvi

tus vähem, korrashoid odavam ja
masin töökindlam kui lihtlaagritega
viljapeksumasinatel. Edasipüüdjad as
jatundlikud põllumehed nõuavad viljapeksumasinaid, mis üleni varustatud
kuullaagritega, kuna niisuguste masi
natega on saadud häid tulemusi.

37

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES
Igaüks, kes viljapeksumasinat kasu
tab, teah, et masina kere allub vä
hemal või suuremal määral kuju

laagreid, millest allpool pikemalt,
spetsiaal põllumajanduslikkude masi
nate jaoks kaht tüüpi, kahereaga ise-

Joon. 24.

Joon. 25

muudatustele. Samuti peab arvestama
mitte ühtlasel ja tõukelisel koorma
tusel võllide elastilise deformatsioo
niga. Neis töötingimustes töötab kuul-

reguleeruvaid kuullaagreid, mis üldist
poolehoidu võitnud ja nimelt viljapeksumasina laager koonilise hülsiga.
(joon. 24) ja viljapeksumasina laager

Joon. 26

laager hästi, kuna ta on iseregulee
riv ning vastavalt masina suurusele
ja võllide koormatusele on võimalik
valida kohase tugevusega laagreid,
mis kindlustavad masinale pikka
tööiga.
Rootsi kuullaagrite vabrik SKF
valmistab peale puistajate võlli vända-

pikema sisemise rõngaga (joon. 25).
Esimesel nimetatud laagril (joon.
24) on sisemise rõnga auk vähe
kooniline ja samuti on ka kooniline
hüls, mis ühest kohast pikuti läbi
lõigatud. Lüües laager koonilisele
hülsile saadakse lihtne ja kindel
laagri kinnitus võllile.
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Joon. 25 toodud laagril on mõlemalepoole sisemise rõnga pikendus,
millel ühelpool sissefreesitud nuut.
Asetades see laager võllile pole
tarvis, et laager istuks täiesti kinni-

Joon. 27

lise hülsiga on axiaalne nihkumine
võllil kõrvaldatud monteerimise vii
siga, millest eelpool nimetatud, kuna
aga laagrid pikendatud sisemise rõn
gaga vajavad kindla paiga fikseeri
miseks stif tide , asetamist rõnga
nuutidesse. Stiftid tulevad nii ase
tada, et võllile oleks võimalus pikutisihis nihkuda 1 mm võrra. Kui aga
isegi väike võlli liikumine axiaalsihis
on lubamatu, -siis on laagri montee
rimiseks mitmesuguseid teisi teid,
mille kirjeldamine siin pole võimalik
ruumi puudusel.
Seni kirjeldatud kaks laagrit on
kohased vähematele ja keskmistele

selt, nagu see nõuetav teiste radiaalkuullaagrite juures. Seega on saavu
tatud kergendis monteerimisel. See

Joon. 29

Joon. 28

on võimalik sellepärast, et ¿sisemise
rõnga pikenduse tõttu surved kantakse
üle suurema pinna abil. Selle laagri
monteerimisel on küllalt, kui laager
vabalt võllile asetatav, kuid siiski
ilma õhuvaheta.
Viljapeksumasinaj laagritel kooni

viljapeksumasinatele, kuna suuremate
juures tarvitatakse kaherealisi isere
guleeruvaid (kinnitushülsi) pingutushülsi ning mutriga laagreid. Montee
rimisel tõmmatakse pingutushülsimutter tugevasti kinni, kusjuures
selle lahti põrumise takistamiseks on
mutri ning laagri sisemise rõnga
vahel kaitseplekk. Suuremate masi
nate trumlite jaoks tarvitatakse sa
gedasti kaherealise isereguleeruvaid
laiemat tüüpi kuullaagreid, millel
silindriline avau^ sisemises rõngas.
Sõelakasti- ja puhastajatevõlli vän-
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dalaagreid valmistab S. K. F. vabrik
ühe- ja kaherealistena, koonilise ava
usega ja poolitatud pingutushülsiga
joon. 26. Need laagrid, vastandina
teistele SKF-laagritele, ei ole iseregu
leeruvad.
Kuullaagrite paremus puistajate
võlli vändalaagritena, võrreldes libislaagritega, on õige suur. Libislaager

Joon. 31

kulub võrdlemisi lühikese ajaga, kuna
kuullaagril isegi mitmeaastasel tarvi
tamisel ei teki õhuvahet, mis kutsuks
esile kloppimist ja rahutud masina
töötamist. Tüliftad tööseisakud, mis
vajalised raskelt juure pääsevate laag
rite õlitamiseks, langevad ära, kuna
kuullaagreid tuleb õlitada ainult üks
kord töö hooajal.
Joonisel 27 on toodud sõelakasti
vändalaager ja joon. 28 puistajate
võlli vändalaager. Joonisel 29 on näi
datud, kuidas asetada vandale kuullaagrit.
K u u lla a g v ile

moLsmaasa movt''

l&evimis&l
tuleb pidada silmas, et laagrisse ei
satuks prügi. Seepärast on soovitav
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vabastada laager pakkematerjalist
just enne kohale asetamist. On aga
sattunud laagrisse kogemata, hooletul
käsitamisel metallilist puru või liiva,
siis tuleb laager bensiinis põhjalikult
puhtaks pesta ja siis kuivatada.
Koonilisehülsiga viljapeksumasina
laager peab tugevasti kinnitama võl
lile või tapile. Peale seda kui hüls
on paigutatud oma kohale, lüakse
laager torutüki abil (joon. 30) kaunis
tugevasti hülsile. Et aga hüls sääljuures ei nihkuks paigast, hoitakse
teda kinni torutangiga (joon. 30) või
vastava klambriga (joon. 31]. On

laager kohal, siis lüakse hülsi nurgad
ülespoole (joon. 32), et laager ei saaks
paigast nihkuda.
Kuullaagri korrashoiust ja õlitamisest vaata „Tehn. Põllum.“ nr. 2/3,
1930. a. lehk. 46.
V. L.
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^ C L s in a if a w if a L je if c ^ ilh iw M g u i^
€ is i€ i€ ä j€ t m is c s l j a a p v e p i c f c u n i s e s f
PUUDUSI JA JUHATUSI
(Järg „Tehn. põl.“ nr. 12 kirjutisele)
A. Rapp
iiw e p id a m is e

u} la b ls u s e s l

o r r a l i k arvepidamine Masinatarvitajate ühingus on tarviline:
K
1) selge ja õige ülevaate saamiseks
ühingu majanduslikust tegevusest ja
seisukorrast, 2) maksvate seaduste
nõudel.
Ka üksik põllupidaja on sunnitud
tegema sageli kirjalisi ülestähendisi
oma majandusliku tegevuse alal (sest
võimatu on kõike meeles pidada),
mis ongi arvepidamine (kuigi mitte
reeglipärane) algelisemal kujul, kuna
edumeelsemad põllupidajad on võtnud
tarvitusele korrapärase arvepidamise
ja seks koondunud Põllumajandus
liku Raamatupidamistalituse ümber.
Veel tähtsam aga on korrapärane
arvepidamine ühingul, kuna omanik
— liikmete koosseis — sageli muutuv,
rääkimata pea iga aasta vahelduvast
juhatusest. Kahjuks paljudes Masina
tarvitajate ühingutes pannakse veel
väga vähe rõhku korralikule arve
pidamisele ning leidub veel ühin
guid, kus peale puuduliselt peetud
kassaraamatu teisi
arveraamatuid
üldse ei leidu. Seejuures seletatakse
ühingu juhatuse poolt, et neil on
korras ja selge kõik ja suuremat
arvepidamist enam vaja ei ollagi.
Kui aga siis ühingu juhatuselt selgi
tust nõuda peale kassa saldo veel
muude varade, nõudmiste, kapitalide
ja kohustiste üle, siis seda ikkagi
anda ei suudeta, ehk kui suudetaksegi,
siis enamalt jaolt pärastisel revidee
rimisel selgub, et see tõele ei vasta.
Kui ühingu juhatus mitte täiesti

hoolimatu ei ole ühingu tegevuse
juhtimisel, siis ta ikkagi kirjalisi
ülestähendisi ühingu tegevuse alal
tegema peab, sest kõike meeles
pidada on võimatu. Sarnased üksi
kutele paberi tükkidele tehtud mär
kused võivad aga kergesti kaotsi
minna ning sageli ei saa neist nende
tegijad hiljem isegi aru,. rääkimata
veel teistest — uutest juhatusliikmetest. Loomulik, et sarnases olukor
ras asju ajades võib^ juhatus sageli
ühingule suuri kahjusid teha, mis
mõnikord võib isegi tunduvalt mõju
tada ühingu likvideerimisele minekut.
Selle asemel et teha märkusi üksi
kutele paberitükkidele, tuleb sääda
sisse ja pidada vastavaid arveraa
matuid. Korrapärane arvepidamine ei
võta sugugi rohkem aega kui juhus
likkude märkuste tegemine, kuna ta
märksa hõlbustab juhatuse asjaaja
mist, võimaldades igal ajal ülevaate
saamist ühingu majanduslikust tege
vusest ja seisukorrast, teiste sõna
dega : aruande ja äriseisu kokku
seadmist.
ÜLwet»id.€tmise
b ) m õ iste st

Igas majanduslikus tehingus on
kaks poolt: saaja ja andja. Kuid saa
mine või andmine võib olla kahesu
gune: 1) ühes vastava kohustise või
nõudeõiguse tekkimisega või 2) ilma
selleta (näiteks kinkimine). Seega ei
ole ainult tähtis see, millised väär
tused on kellegi käsutuses, vaid ka,^
kellele need kuuluvad — mis teel
need tekkinud. Nii siis iga majan
dusliku tehingu puhul tuleb arve
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pidamises teha kaks ülestähendamist
ehk avada kaks arvet, teha kaks
sissekannet vastavatesse raamatu
tesse. Kuid see, kes oli varem saaja
võib olla teinekord ka andja või
jälle ümberpöördult, sellepärast peab
igal arvel olema ka kaks poolt, osa
(pahem ja parem)
Arvepidamises on reegliks, et arve
saajat poolt nimetatakse debetiks ja
andjat poolt kreditiks. Samuti on
üldiseks kombeks et arve debetiks
tarvitatakse arve pahemat ja kredi
tiks paremat poolt.
Nii edasi minnes näeme, et kõikide
varade ja nõudeõiguste tekkimine
tuleb kanda üheltpoolt vastavate ar
vete debetitesse, kuna teiseltpoolt
ühes varade ja nõudeõiguste tekki
misega ka vastavate kohustiste või
kapitalide tekkimine tuleb kanda vas
tavate arvete kredititesse. Nii näiteks
tuleb kanda ühisusel liikmelt osa
maksu saamine kassa arve debetisse
ja osakapitali arve kreditisse. Ostab
ühisus masinad, kuid võlgu, siis tuleb
teha vastav sissekanne varanduse
vallasvara arve debetisse ja võlausal
dajate arve kreditisse.
Ümberpöördult jälle kõikide varade
ja nõuedeõiguste vähenemine tuleb
kanda vastavate arvete kredititesse
ning kapitalide ja kohustiste vähe
nemine vastavate arvete debetitesse.
Näiteks ühisusel masinate ostuvõla
tasumine tuleb kanda kassa arve
kreditisse ja võlausaldajate arve debetisse.
Igakord aga ühes varade ja nõude
õiguste tekkimise või vähenemisega
ei teki ega vähene teiseltpoolt kapi
talid ja kohustised, vaid ühede va
rade ja nõudeõiguste suurenemisega
vähenevad teised, mis võib juhtuda
niisamuti ka kapitalide ja kohustis
tega. Näiteks ühisusel tuleb liikmelt
saadud viljapeksu võlg kanda kassa
arve debetisse ja võlgnikkude arve
kreditisse.
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Nii ühe väärtuse suurenemisega
väheneb teine. Tasub ühisus masi
nate ostuvõlga veksliga, siis tuleb
see kanda võlausaldajate arve debe
tisse ja maksuvekslite arve kreditisse.
Näeme, et ühe kohustise vähenemi
sega tekib või suureneb teine.
Kulud, j a tu lu d

Iga äriline ettevõte asutatakse sel
leks, et saada mõnesugust majandus
likku tulu. Et aga saada tulu, tuleb
teha ka kulusid ja sageli mitmesugu
seid muid majanduslikke tehinguid.
Nii laenude või osamaksude saamine
ei ole tulu, sest raha tuleb küll kas
sasse, kuid varem või hiljem tuleb
seda samal hulgal osamaksude või
laenude tasumiseks jälle välja anda;
teiste sõnadega: ühes väärtuse tek
kimisega tekib ka kohustis. Samuti
ei ole masinate ostmine veel kulu.
Ostetakse kohe makstes rahas, siis
ühe väärtuse (kassa) vähenemisega
suureneb, tekib teine (varandus); os
tetakse aga võlgu, siis ühes väärtuste
(varandus) suurenemisega suurenevad
ka kohustised.
Kuludeks ja tuludeks võivad olla
ainult sarnased majanduslikud tehin
gud, mis ühes varade või nõudeõi
guste suurenemisega või vähenemi
sega teiseltpoolt ei suurenda ega
vähenda kapitale ega kohustisi. Näi
teks palgamaksmine masinistile vähen
dab ühisuse varasid (kassat), ilma et
ühes sellega väheneksid ka kohus
tised või suureneksid muud varad
või nõudeõigused, — seega on see
kulu.
Viljapeksu tasu saamine või saa
mata tasude võlgnikkude arvele üles
võtmine on tulu, kuna see suurendab
ühingu varasid või nõudeõigusi (kas
sat või võlgnikke), ilma et ühes sel
lega suureneksid ühingu kohustised.
Eeltoodust näeme, et kõik kassa sisse
tulekud ei ole veel tulud ja välja
minekud kulud, samuti ka seda, et
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kõik tulud tulevad kanda vastavate
arvete kreditisse ja kulud debetisse.
ikvuamte fa äviaeis

Arvestades kõiki ühingu majanduslikke
tehinguid tema majandusaasta jooksul,
saame teatava hulga sissekandeid
vastavate arvete debetites ja kreditites. . Võttes kokku kõikide arvete
debet- ja kreditpoolte sissekandeid
saamegi ülevaate ühingu majandus
likust tegevusest ehk teiste sõnadega
— aruande, mis näitab, kuivõrd on
muutunud (suurenenud, vähenenud,
uusi juurde tekkinud) majandusaasta
jooksul kõik ühingu varad, nõude
õigused, kohustised ja omakapitalid.
Ükski arve ei saa rohkem anda
kui tal on. Nii ei saa olla kassa välja
minek (krediti kokkuvõte) suurem kui
sissetulek (debeti kokkuvõte). Samuti
ei saa ühing võlgu või osamakse roh
kem tagasi maksta, kui neid on saa
dud, s. 0. nende arvete debetpoolte
kokkuvõtted ei saa olla suuremad
kui kreditpoolte kokkuvõtted.
Eeltoodust järgneb, et kõikidel
nendel arvetel, mis näitavad ühingu
varasid ja nõudeõigusi, peavad olema
suuremad debetpoolte kokkuvõtted,
kuna kõikidel nendel arvetel, mis
näitavad ühingu omakapitale ja kohustisi, peavad olema suuremad kre
ditpoolte kokkuvõtted. Selgub aga
kokkuvõtetest teist, siis on kindel, et
sissekannetes on vigu tehtud.
Erand on ainult arvega, mis näitab
ühingu majandusliku tegevuse taga
järgi, see on üldise kulude ja tulude
(nimetatakse ka kahjude ja kasude
arveks) arvega: vahel on debet-kulud
suuremad, teinekord jälle kredit-tulud
suuremad. Teine erand võib juhtuda
siis, kui kellegi kohustised ühingu
vastu (ühingu nõudeõigused) ja ühingu
kohustised tema vastu kantakse läbi
ühisest arvest, mispuhul võib juh
tuda, et kord võlgneb ühing sellele

isikule või asutisele, teinekord jälle
isik või asutis ühingule.
Nagu eelpool nägime, tuleb teha
iga majandusliku tehingu puhul
ühingu arveraamatutesse sissekandeid
kahekordselt: ühe arve debetisse ja
teise arve kreditisse. Sellest järgneb,
et võttes kokku kõikide arvete debet
poolte ja kõikide arvete kreditpoolte
kokkuvõtteid, peame saama võrdsed
kogusummad. Jääb vahe, siis on jäl
legi kindlasti sissekannetes vigu teh
tud. Eelpooltähendatud arvete kokku
võtete koguaummat nimetatakse arvete
üldiseks läbikäiguks.
Arvates maha arve suuremast kok
kuvõtte poolest vähema, saame vahe,
mis näitab arve seisukorda ja mida
raamatupidamises nimetatakse sal
doks. Vahet, mis saadakse siis, kui
arve debetpool on suurem, nimetatakse
debet-saldoks, ja vahet, mis saadakse,
kui arve kreditpool on suurem, nime
tatakse kredit-saldoks.
Arvete debet- ja kreditpoolte kok
kuvõtete võrdlusest nägime,.et kõik
arved, mis näitavad ühingu varasid,
ja nõude õigusi, annavad debet-saldod,
ning kõik arved, mis näitavad ühingu
omakapitale ja kohustisi, annavad
kredit-saldod, kusjuures üldine ku
lude ja tulude arve võib anda vahel
debet- ning vahel kredit-saldo, s. o.
näidata puudu- või ülejääki.
Arvates välja kõikide arvete sal
dosid ühisele ajale, saamegi ülevaate
ühingu majanduslikust seisukorrast
ja tegevuse tagajärgedest, mida raa
matupidamises nimetatakse äriseisuks,
kuid tarvitatakse ka nimelisi — „ar
vete seis“ ja „bilanss“.
Nagu igal üksikul arvel, nii ka
äriseisul on kaks poolt: üks pool
näitab ühingu käsutuses olevaid väär
tusi (varad ja nõudeõigused), teine
näitab, mis teel need saadud, kellele
need kuuluvad (kohustised ja oma
kapitalid). On esimene pool suurem,
siis sellest järgneb, et ühingul on
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tekkinud ülejääk, kusjuures see vahe
peab võrduma üldise kulude ja tu
lude arve kredit-saldole ja äriseisu
tasakaalustamiseks kantakse äriseisu
vähemale poolele. On teine pool
suurem, siis sellest järgneb, et ühin
gul on tekkinud puudujääk. See va
he peab võrduma üldise kulude ja
tulude arve debet-saldole ja ka see
kantakse äriseisu tasakaalustamiseks
äriseisu vähemale poolele. Raama
tupidamises nimetakse äriseisu esi
mest poolt aktivaks ja teist poolt
passivaks. Nagu eelpooltoodud selgub,
moodustavad kõik arvete debet-saldod aktiva ja kredit-saldod passiva
summad, kusjuures mõlemite kokku
võtted peavad olema võrdsed. Raa
matupidamises on kombeks, et äri
seisu pahemale poolele kantakse
aktiva ja paremale poolele passiva.
3 z>ve a va m iaesl,

lõp & ta m isesl
j a siaaekannef& f&g&miseat

Arve avamisel vastavasse arveraa
matusse tuleb kõige pealt arve kesk
kohale ülemisele reale tähendada
arve nimetis ning arve pahemale'
poole servale sõna „debet“ ja pa
rema poole servale sõna „kredit“.
Nummerdatagu kohe peale tarvitu
sele võtmist iga arveraamatu lehe
küljed ja kinnitatagu nende arv vii
masel leheküljel ühingu juhatuse
poolt.
Iga sissekanne arveraamatus peab
sisaldama: kuupäeva ja aasta, kui
see muutunud on, sissekande sele
tuse ja summa, mis tuleb kirjutada
seks arveraamatusse joonestatud vas
tavatesse lahtritesse. Sissekande kuu
päevana tuleb alati tähendada vas
tava majandusliku tehingu (seda
tõestava tokumendi), kuid mitte sisse
kande tegemise kuupäev, milles eriti
väga sageli eksitakse.
Arve lõpetamisel arvatagu välja
esiteks arve saldo ja kirjutatagu see
arve vähemale poolele, ühtlasi tä
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hendades sissekandesse arve lõpeta
mise kuupäeva ja sissekande sele
tusena sõna „saldo“. Siis võetagu
kokku debet- ja kreditpool ja kirju
tatagu need kokkuvõtted kohastiku
arve mõlema poolte summade alla.
Mõlemate poolte kokkuvõtted, kui
enne kokkuvõtmist on arve vähe
male poolele juure kirjutatud saldo,
peavad tulema võrdsed. Kummagi
kokkuvõtte ette (sissekande seletuse
lahtris) tuleb kirjutada sõna „bilanss“,
mis tähendab „tasakaal“.
Uuel majandusaastal tuleb arve
avada sama summaga (saldoga), mil
lega ta lõppes, kuid arve vastaspoo
lel. Sissekanfle kuupäevana tuleb
tähendada ühingu majandusaasta esi
mene kuupäev. Näiteks : 1932. aasta
jaanuar 1, saldo 40.—
Üvia&isu aelguaeal j a
tc&liauaoal

Tähtis ei ole ainult, et äriseis
oleks õige arvepidamise vormi nõuete
seisukohast, vaid veel tähtsam on,
et äriseis tõesti ka selgelt ja õigelt
kujutaks ühingu majanduslikku seisu
korda.
Majanduslikud tehingud ja selle
tagajärjel tekkinud varad, nõudeõi
gused, kohustised ja omakapitalid
on oma iseloomult vägagi erinevad.
Igal ühingul on seda parem togutseda, mida enam tal omakapitali ja
vähem võõraskapitali (kohustisi) ning
teiseltpoolt seda parem, mida enam
kohustiste täitmiseks kergelt reali
seeritavaid — rahaks tehtavaid —
väärtusi. Sellepärast tulevad ka kõik
oma iseloomult erinevad summad
äriseisus eraldi näidata, nagu: kassa,^
raha pangas, nõudevekslid, võlgni
kud, osamaksud teistes asutistes,
väärtpaberid, vallasvara, kinnisvara,
tagavarad, maksuvekslid, võlausalda
jad,
osakapital,
tagavarakapital,
amortisatsioonikapital jne., kui neid
olemas.
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Veel tähtsam kui äriseisu selgus
on tema 'iõelisus. Äriseisu tõelisusse
võivad mõjuda päämiselt kaks asja
olu : 1) kui ei ole arvestatud kõik
ühingu kulud ja tulud ja muud ma
janduslikud tehingud. Näiteks saa
mata viljapeksutasude arvestamata
jätmisega kujunevad tulud vähema
tena kui nad tõeliselt on olnud, teiseltpoolt varanduse mitteamortiseerimisega kujunevad jälle kulud vä
hematena, kui nad tõeliselt on olnud.
Kuid mitte ainult kulude ja tulude
seisukohast ei ole majanduslikkude
tehingute arvestamine tähtis. Näiteks'
kui veksliga võlga tasudes see ar
vestamata jäetakse, siis sellega var
jatakse ühingu majandusliku seisu

korra raskenemist, kuna võlausal
dajate asemeie on tekkinud maksuvekslid. 2) võib äriseisu tõelisusse
mõjuda aasta vahetusel enne arvete
lõpetamist üldise inventuri ja selle
põhjal vastavale arvestuste tegemata
jätmine, nagu lootusetute nõudmiste
ja kaotsiläinud või kõlbmatuks muu
tunud varanduse kustutamine jne.
Muidugi ei ole eeltoodul olulist tähttust kui on tegemist ainult mõne
krooniliste summadega.
J ä r g n e b : milliseid raamatuid ja
kuidas pidada, arvepidamise tõenda
vatest tokuraentidest, tähtsamatest
sagedamine ettetulnud vigadest arve
pidamises ning kuis neid selgitada
ja parandada.

T c o ic c liie < I e vaamal mastnatav'
vliaiaie ühingule
A. Rapp

Paljudes masinatarvitajate ühin
gutes jäetakse suur osa saadaolevaid
viljapeksu ja muid töötasusid võlgu,
ilma et võetakse nõudeõiguse tõendiseks tööandjalt allkirja tehtud töö
hulga ja maksta oleva summa üle.
Tehakse küll vahel märkusi üksiku
tele lehtedele, need võivad aga ker
gesti kaotsi minna ning oma sega
suse tõttu pahandusi sünnitada töö
andjatega. Nii võivad jääda mõnedgi
töötasud arvestamata ja kätte saa
mata, Reviteerimis .ei on tulnud ette
mitmedki juhtumid, kus ühingutel
selletõttu kaotsi läinud suuri sum
masid, Sellepärast tuleb alati igalt
tööandjalt — masinate kasutajatelt
kohe peale töö lõppu allkiri võtta
talle tehtud tööhulga, selle hinna ja
maksta oleva summa kohta. Selleks
on olemas ka vastavaid trükitud töötähtede raamatuid. Iga töötähtede
raamatu leht koosneb kahest poolest:

kontsast, mis jääb ühes tööandja all
kirjaga ühingule ja ärarebitavast poo
lest, mis antakse tööandjale.
Hiljuti ilmusid trükist Eesti Ühis
tegelise Liidu kirjastusel uued töö
tähtede raamatud, mille paremuseks
võrreldes endistega on see, et nende
järele saab võtta vastu tööandjatelt
ka töötasu. Selletõttu kaob masinis
til tarvidus ühes töötähtede raama
tuga ka kassasissetulekute kviitungiraamatu' kaasaskandmine.
Pääle selle on uued töötähtede
raamatud oma kaustalt (lehtede ar
vult) õhemad kui endised ja masi
nistil ei pruugi karta, et viimased
lehed enne välja rebeneksid, kui raa
mat täis saanud. Raamatu puuduseks
on vaid see, et ei ole tähendatud kohta
tööaja märkimiseks, kuid selle võib kir
jutada tööandjanime(mitte allkirja)ette.
Tuleb hoiduda sarnase töötähtede
raamatu järele eelmiste aastate töö
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tasude vastuvõtmisest, kuna see ajaks
segi kassaarvete õiendamise korra ja
kassa tõendavad tokuraendid. Eel
miste aastate töötasusid võib võtta
vasta üldise kassa sissetulekute kviitungiteraamatuga. Veel parem ja õi
gem on, kui ka kõiki neid jooksva
aasta töötasusid, mis ei tasuta töö
tegemise päeval, võetakse vastu mitte
töötälitede, vaid kassa sissetulekute
kviitungite raamatutega.
Töötähtede raamatu vorm on nii
võrd selge ja arusaadav, et osutub
üleliigseks anda juhatusi selle pida
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miseks — täitmiseks. Jääb vaid soo
vida, et kõik masinatarvitajate ühingud
aegsasti enne algavat viljapeksu hoo
aega muretseksid sarnaseid töötäh
tede raamatuid. Neid võivad ühingud
tarvitada ka muude tööde, nagu
künni, saagimise jne. juures. Iga
majandusliku tehingu kohta peab
olema vastav tõendis — tokument,
milleks käesoleval juhtumil on töö
andja allkirjaga töötäht, ning valida
jääb ainult, kas seks tarvitada trüki
tud raamatut või kirjutada käsitsi.

Uus üecjpingi niidumasin Q 2
T u ielihu ll u u e tü übilin tt

Kõik niidumasina hammasrattad^
võllid, sidur ja siduri sõrmed asuvad
õlikarpis.
Kõik tähtsamad laagrid saavad
automaatselt määritud õlikarbist.
Tolmu ju õliUind&l bummus>^
vufuafes f e u p p

Kõik ülekandehammasrattad on pai
gutatud õliga täidetud tolmukindlasse
karpi, kus nad õli sees töötades väikse
mat õerumist sünnitavad, nii kiirelt ei
kulu ja mustusega ei täitu. Senistel
masinatel olid hammasrattad lahtised,
täitusid tolmuga ja liivaga, mille
tõttu kulusid kiirelt ja masin oli
raske vedada. Selle tõttu on uus
Deeringi niidumasin kerge vedada ja
väga vastupidav.
Siduv ju d iffe re n lsiu u l

Sidur, mille abil võimalik vikatit
käima panna ja seisma jätta, kuid ka
differentsiaal, mis varemalt asetus
sõrmede ja vetrude näol suurte ra
taste rummudes ja mille ülesandeks
pöörangute võimaldamine, on nüüd
asetatud ka õlikarpi. Selletõttu ei
kulu need osad nii kiirelt, kui va
nema tüübiliste masinate juures.

Tsextlvuulnc ju uutem u u tn c
m ä ä v im in e .

on suureks paremuseks uuel Deeringi
niidumasinal. Kolm peatelje rulllaagrit
ja mõlemad kepsuvõlli pronkslaagrid
saavad määritud hammasrataste kärpis
olevast õlist automaatselt. On vaid
vaja täita igal aastal hammasrataste
karp umbes 2^/2 liitri õliga, ning
tähtsamate laagrite korralik määri
mine on kindlustatud. Sellega ei saa
kokkuhoitud mitte ainult aega, vaid
sellega on kindlustatud ka tähtsa
mate laagrite korralik määrimine.
S^ulenleevilud u u lom u u lse
Ucjtau fu v ik u li ubcndua

on ka suureks Deeringi masinate
paremuseks nagu meie seda oleme
juba praktikas näinud viimaste 2— 3
aasta jooksuL See kepsu ja vikati
ühendus võimaldab kiiret vikati va
hetust, sest puuduvad poldid ja mut
rid, millede lahti keeramine ja kinn
kruvimine on tülikas ja aegaviitev
Vikati peamuna ja kepsu palede va
heline surve on alati tarvilistes pii
rides ja selle tõttu saab ärahoitud
materjali kulumine.
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Kepsu ülemine ots on vetruv, selle
tõttu on kepsu töötamine elastiline
ja igasugused vikati ja kepsu murdu
mised ärahoitud.
Suur kahest pronkslaagrist koos
nev kepsu vändalaagei kindlustab
kepsule püsiva ja kindla laagerduse
ja pika töötamise iga.
Vikati tõstekangide käsitamine on
lihtne fa kerge. Kangide abil on või
malik vikatit tõsta püstloodi istmelt.
Vikatit tõstes üle 30° lakkab vikat
töötamast automaatselt.
Tevas&sl tiis e l,

mis valmistatud peeneseinalisest torust
on kerge ja vastupidav ületades kau
gelt endised puust tiislid, mis ker
gesti murdusid ja kõdunesid.
Peale eelpoolnimetatud uudiste
on uuel Deõringi niidumasinal veel
palju
vähemaid
konstruktiivseid
täiendusi, nii et see masin on täieli
kult uudis.

M a L s in a d . s e a t a g u

ü isa apavaadiid. j a o sa d

Uut Deeringi niidumasinat võib
iga põllumees kasutada viljalõikajana,
muretsedes selleks hasplitega lõikeaparaati, mis
oma ehituselt ka
täiesti lahku läheb endistest lõikeaparaatidest. Ta on kaalult kergem
ja tema töö on korralikum.
Uuele Deeringi niidu masinale on või
malik juure muretseda tiisli tugi rat
taid ühe ehk kahe rattaga. Tiisli tugiratas on tähtis just vähemate hobuste
rakendusel, sest nende juures on
raske tiisli esimest otsa nõutud kõr
gusele rakendada (38 tolli). Tugirattad vabastavad hobused tiisli raskusest.
Uus Deeringi niidumaain 4V2’ kaalub 329kg
„
„ lõikeaparaat4V2*
„
86 „

Eelpool kirjeldatud konstruktiivsed
uudsused annavad Deeringi niidu ma
sinale kerge käigu, suure vastupida
vuse ja hõlpsa käsituse. Uus Deering
on tehnika viimane sõna, mis ei jäta
põllumehel enam midagi soovida.
Ilmub müügile lähemal ajal. — m.

v ilja jp e k s u k s

a e g s a s ti

t iS ö h o v d .a
Paljudki masinatarvitajate ühingud kui
ka eraisikud panevad oma masinate kor
rashoiule väga vähe rõhku ning alles
viimasel minutil enne algavat viljapeksu
hooaega leitakse, et masinad ei ole töö
korras. Siis rutatakse esimesena kätte
saadava töökoja omaniku või montööri
juure kes juhust kasutades kõrget hinda
võib võtta, kuigi töö headus sageli soo
vida jätab.
Leidub küllaltki veel motoriste ja ma
siniste, kes vaevalt tunnevad masina
tega ümberkäimist, kuid
veel vä
hem nende remonteerimist. Sageli ka
masinajuht enda huvides teeb end targe
maks ja nii mõni väike viga, mida õigel
ajal ei parandata, võib pärast nõuda
suurt kulu ja tekitada tööseisaku. Sar
naseid juhuseid on küllaltki ettetulnud

ja ka sarnaseid, et masinate paranda
mise eest on maksetud mitmekordselt
rohkem, kui seda on olnud normaalsed
tööhinnad, tööväärtus. Seepärast lastagu
aegsasti enne viljapeksuhooaega erapoo
letut asjatundjat masinad ülevaadata, või
vähemalt suuremate remontide tegemi
sel talt nõu küsida.
Siin juures olgu tähendatud, et Masi
natarvitajate Ühingute Liit (Estonia pst. 27,
Tallinnas) saadab nõudmise korral ko
hale vilunud asjatundjaid masinate üle
vaatamiseks, remondi vajaduse, suuruse
ja selle hinna kindlakstegemiseks, vä
hemate remontide tegemiseks ja hin
damiseks. Tasu võetakse kindlate Liidu
peakoosoleku poolt maksmapandud nor
mide järele, mis märksa odavamad kui
eraettevõtjate-montööride omad.
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C iba su ilsefam isea l.

Hbju. bültniaeal

K ü s i m u s : Kuidas ehitada lihasuitsetamissääde kinnise kerisega saunaahju
juure?
'
H. K-k.
Vastus: Saunas võib toimetada lihasuitsetamist ilma erilise säädeta. Liha
riputatakse sauna lae alla, kusjuures ahju
köetakse lehtpuuhagudega või puudega,
lastes suitsu sauna. Lõpuks tehakse ka
dakasuitsu Jihale parema maitse andmi
seks.
On veel võimalus ehitada vähemaid
suitsetamiskambreid elumaja pööningule
ja kööki soojamüüri või truubi juure, kus
liha ja kalade suitsetamine erilist vaeva
ega küttekulu ei nõua, vaid see toimub
ühes toiduvalmistamisega. Sellest pike
malt järgmises numbris.
K.

K ü s i m u s : Millal kulub puid vähem
pliidis ja ahjus põletades, kas siis, kui
puud võimalikult peenikeseks lõhutud
või kui on jämedamad halud? A. M-g.

^IcU babi m a a b iv ia l baviaega

K ü s i m u s : Kas on otstarbekohane
ehitada plekkahi maakivist kerisega ja
kas võib teha kerist ilma peldita, sest
pealt võib suitsu tuppa lasta. Kas võib
kerist puhastada lõhkeainetega, kui see
tahmaga ummistub?
R. M.
V a s t u s : Eluruumide kütmiseks ehi
tati kerisega ahje tol ajal, kui paremaid
veel ei osatud teha. Nende ehitus tuleb
küll vähe odavam, sest kerise jaoks võib
põllult kive korjata, kuna lõõride tarvis
tuleb osta telliskive raha eest, kuid ke
risega ahi nõuab enam küttematerjali, ja
seda enam, kui kerisekivid tahmaga kae
tud. Kerisega ahjudel tehakse kerisele
uks, mille kaudu soojust tuppa lastakse
ja tarviduse korral kerisekive puhasta
miseks välja võetakse. Selle ukse kaudu
tungib vahel suitsu ja alati tHhmalõhna
tuppa. Kui uks ära jätta, siis ei pääse
kerise juure, milles tarvis vahel kive
vahetada, sest mõned kivid pudenevad
kuumendamise juures peeneteks sõme
rateks. Kerist saab lõhkeainete äbil pu
hastada, kuid siin tuleb olla õige ette
vaatlik, et ühes tahmaga ka ahju lõhki
ei põruta. Puhtuse ja kütteainete kokku
hoiu mõttes on soovitav ilma keriseta ja
lõõridega ahjud ehitada. Samas lehes
leiate selleks juhatusi.
J. K,

V a s t u s : Üks ja sama hulk puid võib
põlemisel ühesuuruse hulga soojusüksusi
tekitada, olgu ta peeneks lõhutud või
jämedamates halgudes. Peeneks lõhutud
puud põlevad kiiremini ja annavad tea
tud soojushulga lühema aja jooksul,
jämedamad halud põlevad pikemat aega
ja annavad vähema leegi ning madalama
temperatuuri küttekoldes, sest nende põlemispind, kuhu õhk ligi pääseb, oh vä
hem kui peenekslõhutud samal hulgal
halgudel. Ahju küttes saab kõige kokku
hoidlikumalt toimida, kui alguses panna
parajad jämedad halud põlema ja kui
need juba tukkideks põlenud, siis enne
ahju kinnipanekut peenemaid pilpaid
pääie visata, et lõpuks hästi kuuma leeki
saada. Ahi tuleb aga kohe kinni panna,
kui pilpad söele põlenud. Tukid põlevad
kinnises ahjus edasi.
Pliidis läheb vaja mitmekesist tempe
ratuuri. Ühe toidu valmistamiseks on
vaja pikaldast madalamat soojust, teine
nõuab Kõrget lühemaajalist soojust. Esi
mesel juhtumil tuleb paar-kolm jämeda
mat halgu alla panna, teisel— pliidikolle
peenemaid puid täis panna. Suppide val
mistamisel, mis kauem keeda tahavad,
saab kõige vähema puudekuluga läbi,
kui alguses suur tuli alla teha. Ning kui
supp juba keeb, siis ainult vähest tuld
hoida, et keemine kogu aeg kestaks. J. K.
Sauna jpcvandaal

K ü s i m u s : Mul on saunapõrand tse
mendist, kuid selle veaks on alaline külm
olek. Falun asjatundjatelt juhatust, mis
ainest (välja arvatud puu) oleks kõige
parem saunapõrand teha. Puupõrand on
küll soe, aga ta mädaneb ruttu ja läheb
selletõttu kalliks.
„Tehn. Põllum.“' lugeja.
Vast us : Et teie betoonist ehitatud
saunapõrand astudes külm ja ebamugav
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ei tunduks, tuleb ta katta lattidest res
tiga. Katta tulevad vähemalt need osad,
millel käiakse, kuna lavaalune ilma võib
jääda. Resti valmistamiseks võetakse
keskmiselt 2 V2 tolli laiused ja 1 tolli
paksused hööveldatud latid ja naeluta
takse põõnadele V4—V2 tolli laiuste va
hedega, et vesi läbi pääseks. Saooal ots
tarbel lattide servad hööveldatakse vähe
libamisi.
Põõnad asetatakse sarnases
sihis, et nad pesuvee äravalgumist ei
takista. Restid tehakse nii suured, et
neid tarbekorral hõlbus ära võtta, kui,
näiteks, alumist põrandat vaja puhastada.
J . K.
S fic o fo F z j a b u l a m i s e a l .

K ü s i m u s : Minu kasutada on 8h. j .
„Petter“ nahvtamootor, millel on termo
sifón jahutus. Viljapeksu ajal kus tuleb
tihti, peale lühikeseajalist töötamist, ühest
kohast teisa kolida, on termosifon jahutus
tülikas, kuna tuleb vesi välja lasta sõidu
ajaks (täiega raske vedada) ning uuel
kohal täita. Veel suuremat tüli teeb see
veevaeses kohas, kus tuleb vett kaugelt
juure kanda..
Ülaltoodud arvesse võttes arvan pa
rema olevat kui veeringvoolu teostada
pumba abil, sest see võimaldab vähema
veehulgaga läbisaamist, kuna selle juures
võib vett läbi õhu juhtida nööride kaudu
nagu see teostatud „Sandbäcken“ mootori
juures.
A. K—b.
Vast us : Teie nahvtamootorile võib
küll pumbaga jahutusseade peale ehitada
ja sellega mingit halbu nähtusi kaasas ei
käi. Pumbaga jahutus on üldiselt parem
termosifoonilisest jahutusest, kuna ta või
maldab ühtlasemat mootori jahtutamist
ja vee tasapind jahutusveenõus sealjuures
pole nii tähtis. Oma keerulisema kons
truktsiooni tõttu läheb pumbaga jahutus
seade kallimaks termosifoonjahutusest.
Pumbaga jahutusseade juures tuleb
jahutamist nii reguleerida, et jahutussärgist välja voolava vee temperatuur ei
oleks liiga madal, mille tõttu mootori
võimsus tunduvalt langeks. Vee tempera-

Parim
sõberon

tuur olgu umbes 70—80®C järele. Vee
pumbaks soovitame kasutada Pärnus M.
Seileri mootoritehase poolt valmistatud
kolbepumpa.
V. N.

^iU s& k ailse lest.
K ü s i m u s : Missugunepiksekaitseelu
majale oleks kõige kindlam õnnetuste
ärahoidmiseks? Olen näinud neid kahe
suguseid; ühed kujutavad endast üle
katuseharja tõmmatud traati ja teised —
üht pikka ehk mitut lühemat katusele
asetatud varrast. Kumb neist on otstarbe
kohasem ja kuidas seda üles seada? Minu
maja kõrgus katuse harjani on 9,5 m,
pikkus 12 m ja laius 8,5 meetrit. J. B
V a s t u s : Sirge katuseharjaga (ilma
korstendeta ja tornita) hoone on küllal
daselt kaitstud pikse vastu, kui katuse
harja mööda on viidud juhe (traat, vitsraud ehk plekkriba), mille ots on korra
likult maaga ühenduses. Täiesti ülearused
on sarnasel korral katuseharjale asetatud
püüde vardad. Asub aga hoone harjal
torn ehk korsten, siis tuleb need kaista
järgmiselt: harjajuhe küljest viidagu
Iforstent ehk torniseina mööda ülesse
haru mille ots ulatagu ligikaudu 15 sm
üle korstna ehk tornitipu. Juhe otsa ei
tarvitse kullata. On torn plekkkatusega
ehk korstna ots kaetud plekiga, siis on
küllalt kui need ühendada katusejuhega.
Hädaohtlikkuse mõttes on täitsa ükskõik,
kas katusejuhe on kinnitatud naeltega
harja külge ehk asub tugede abil sellest
eemal. Juhe jämedus olgu vähemalt 50sm2.
Kujult sobivaks on tsingitud vitsraud,
näit. 1 X Vi tolli ehk mitmekortseks kee
ratud telefonitraat.
Tähtsamaks nõudeks piksekaitse ehi
tamisel on korralik maaühendus. Hea
maaühenduse mõttes peab piksejuhe ots
ulatama põhjavette, näit. kaevu ehk mustusvee auku. Suurema kokkupuutepinna
saamiseks põhjaveega tuleb kinnitada juhe
otsa metallplaat ehk kimp traati.
Lähemalt piksekaitsete kohta vaata
„Tehnika Põllumajanduses“ juuli-september 1930.
A. V
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