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maal
Dipl. ins. B. Steinberg

1 . Kaiskvee eelpuhastuse tä h t
susest
Oma praegusest kirjutusest jä 
tan välja kõige lihtsam a juhtumi,
s. o. kui majapidamise m ustus ja
raiskvesi kogutakse harilikkudes
se m ustuseaukudesse ning säält
aegajalt veetakse välja.
Kui on tegem ist suurema m aja
pidamisega või tööstusega, siis
võib sarnane mustuse kogumise
ning kõrvaldamise viis osutuda
liiga kulukaks, tervishoidlikult lu
bam atuks või isegi tehniliselt või
matuks.
Juhtum il kui talus või tööstuses
on olemas vesivarustus, on pea
alati soovitav ehitada ka korralik
raiskvee ärajuhtim ise sääde.
Siin võib tarvitusele võtta väga
mitmesuguseid viise. N äiteks ju h 

tumil kui talu või tööstus asub jõe
või suurem a oja ääres, võib ju h 
tida raiskvesi jõkke või ojja va
hest isegi ilma mingisuguse eelpuhastuseta. Sel puhul peab aga
jõest läbivoolav kõige vähem veehulk olema 250 korda suurem
jõkke ju h itav ast raiskvete hul
gast 1 ). Kui aga raiskvesi on enne
jõkke juhtim ist korralikult settimise teel puhastatud, võib lubada
2 % korda suurem at raiskvete hul
ga juhtim ist kui ilma eelpuhastuseta. Siit näeme, et isegi kõige liht
samal juhtum il on tihti vaja võtta
tarvitusele raiskvee eelpuhastus.
1) M ä r k u s . V ooluhulga m ääram i
sek s juhin tähelepanu om a 1931. a.
,,T ehnika p õllum ajanduses“ nr. 3 (11)
ilm unud k irju tu sele „Veejõu k a su ta m i
s e s t“ Ihk. 103.

38

T E H N IK A PÕ LLU M A JA N D U SES

Veel tähtsam aks muutub raiskvee eelpuhastus tööstustes, kus
raiskvesi võib m ürgitada kalu või
teha jõevee joogiks kõlbm atuks ka
sel korral, kui ta palju suuremal
m ääral lahjendatud, kui ülalpool
tähendatud.
E riti su u rt tä h tsu st omab aga
raiskvete algpuhastus siis, kui
majapidamine või tööstus ei asu
veevoolu läheduses ning raiskvesi
tuleb im m utada m aa sisse või viia
kaugem al asuvasse veevoolu lah
tise kraavi kaudu.
Sel korral osutub raiskvee eel
puhastus juba m öödapääsem atuks
ning kohalistest oludest oleneb
ainult eelpuhastuse viis.

2. Raiskvee mehaniline eelpuhajstus
Minnes •üle raiskvete eelpuhas
tuse üksikute viiside juure, peab
m ärkim a kõigepäält, et need ole-

Vähem ates oludes, nagu maal
suurem ates taludes, meiereides jm.
tuleb muidugi pea alati küsimuse
alla ainult mehaniline eelpuhastus
kui odavam.
Joon. 1 ja 2 kujutavad kaht
tüüpi raiskvee settimise kaevusid.
Joon. 1 kujutatud kaevus juurevoolav raiskvesi läbistab ühise
settimise, mudakogumise — ning
käärim ise ruumi. Selle kaevu ehitusviis on õige lihtne. Kaevust
läbivoolanud vesi on osalt juba
mädanema hakanud, väikeste mudaosakestega segatud, raskendaks
looduslikku puhastam ist lahtises
veevoolus.
Mädanema hakanud raiskvesi
imbub paremini maasse ning joon.
1 ku jutatud kaevusid on soovitav
kasutada, kui raiskvesi kavatse
takse p ärast eelpuhastam ist ju h 
tida im butam istorustikku.
Joon. 2 kujutatud kaevul on settim isruum m udakäärim ise ruum ist
eraldatud. H arilikult on sarn ast
tüüpi kaevudel vee läbivool kae
vust palju kiirem ning vesi jääb
värskeks, mis soodustab tem a pu
hastam ist loodusejõul lahtistes
veekogudes.
See kaevutüüp sobib hästi, kui
kavatsetud
on
eelpuhastatud
raiskvesi juhtida lahtistesse vee
kogudesse, nagu jõkke, kalatiiki
jne.

3. Eelpuhastusikaevude suuruste
imääraimine

nevad raiskvee om adustest kui ka
kohalistest oludest.
Kõige lihtsam eelpuhastus on
mehaniline — settimise teel.

Kaevude suuruste määramisel
on p äätäh tsu s raiskvees sisaldu
vatel mudaainete kogul ning m u
da omadustel. Harilikul m ajapida
misest saadud raiskveel võib võtta
umbes 2 % m ustusainet.
Raiskvee hulga m ääram isel a r
vatakse meie oludes:
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1 inim ese k ohta — 60— 100 1 ööpäevas
1 suurloom a „
—
50 1
„
1 väikeloom a „
•—
81
„
koolides 1 õpilase k oh ta 2 1
„
tapam ajades ig a tapetud
suurloom a kohta 300— 400 1

Tööstuses tuleb arvestada raisk
vete hulka päevase veetarvituse
järele.
Üldiselt on soovitav tallide ja
tööstuste vesi enne eelpuhastam ist
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1) Kaevu kogum aht peab olema
võrdne 2—3-päevasele raiskvee
hulgale.
2) Ujuv muda tuleb kõrvaldada,
kui ta kiht on kasvanud ^¡5 -rii ko
gu kaevu sügavusest.
3) Põhjam uda peab kaevust
kõrvaldama, kui ta kihi paksus on
kasvanud umb. 1/3 kaevu veesüga
vuseni.

Jääram .

4) Juure- ning äravoolud pea
segada m ajapidam isest saadud
raiskvetega, kuna harilikult see vad olema v arustatud põlvtorudeannab parem at settimise effekti. ga, nagu näidatud joon. 1 , et ära
Kuid on olemas snn ka erandeid, hoida nende ummistumist.
5) Kõige vähemad mõõdud on
ning olgu seetõttu öeldud, et alati
on soovitav tööstuste raiskvee sää- seejuures:
dete projekteerim isel küsida nõu
I kambril — 1000 1 ning
eriteadlastelt, kuna muidu võivad
II kam bril — 500 1.
ju h tu d a mõnesugused äpardused.
Jahutusveed ja muu puhas vesi
b) Joon. 2 kujutatud kaevudel
peab muidugi juhtim a äravoo (nn. Em scher-tüüpi kaevudel ehk
lusse otse, jä tte s välja eelpuhas- kiirsettim ise kaevudel), kus raisk
tussääde, et teda m itte ilmaaegu vesi kiire läbivoolu ning eraldatud
koormata.
m udakäärim ise ning -kogumise
Mis puutub eelpuhastuskaevude ruumi tõ ttu jääb värskena:
suuruse määramisse, siis on mõõ
1) Settimisruum i m aht peab
duandvad järgm ised normid:
vastam a 2-tn. raiskvee hulgale.
a)
Joon. 1 kujutatud kaevudel 2) M udakäärimisruumi suurus
(nn. m ädanem iskaevudel):
35—70 1 1 elaniku kohta.
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3)
Seejuures kõige vähemad mail valm istatakse vabrikutes.
mõõdud o n : settim isruum il 400 Mõned neist kaevudetüüpidest on
kuni 500 1 ning m udakäärim isruu- päris kõlbulised, kuid suurem osa
ei kindlusta tegeliselt hääd settimil 800—1000 liitrit.
Mis puutub raiskvee settimis- mise effekti.
kaevude ehitusviisi, siis võib see
Üksikasjaline kaevude ehitusvii
muidugi olla väga mitmesugune, side kirjeldus oleks viinud meid
olenevalt sellest, missugune ehi liiga kaugele ning selletõttu piir-,
tusm aterjal on kohapääl kõige dusime ülaltoodud 2 süsteemskeeodavamini kättesaadav.
midega. Kui aga keegi lugupeetud
Väga lihtsad ja kergesti üles- lugejatest on enam huvitatud mi
ehitatavad on kaevud valmis be- nu kirjutuses käsitatud teemist,,
toonrõngastest, kuid neid saab siis palun esitada vastavaid küsi
hõlpsasti enam asti ainult suurhn- musi ajak irja toim etuse kaudu
ning katsun neile võim alust mööda
nades.
Maal on tihti kõige sobivam ehi ajak irjas vastata.
Käesoleva kirjutuse järg u pü
tada neljanurgelist kaevusid pae
kivist sementsegul. Tähtis on see hendan raiskvee ärajuhtim ise ning
juures, et kaev oleks veetihe. Sa kasutam ise viisidele, katsudes see
m uti peavad kaevud olema hästi juures võimalikult rohkem pidada
kaetud, et vältida raiskvee kül silmas maaolusid. Samuti puudu
mum ist väikese läbivoolu juures. ta n vee erilisi puhastusviise nii
Viimastel aastatel on ilmunud palju, kui nad võivad omada tä h t
väga palju kõiksugu nn. kiirsetti- sust ka vähem ates tööstustes, koo
misega kaevude tüüpe, mida välis lides, haigem ajades jm.
(Järgneb.)

Ja a Z to iä m in e fa faähddbeidL
J. K irsim ä g i

Jääd kasutatakse soojal ajal pii
ma, liha, kala ja paljude muude
toitainete jahutam iseks, et need
kauemini värsketena hoiduksid.
E riti maal, talum ajapidam istes,
kus saadusi produtseeritakse, on
vajadust jahutusruum i ja külma
panipaiga järele. Kõige kohasem
selleks on jääkelder, kus hoitakse
jääd ja kus leiduvad ruumid to it
ainete paigutamiseks. Keldri puu
dumisel püütakse hoida jääd su
veks teiste abinõude varal, et seda
siis vähehaaval võtta toitainete
juure või soojuskindlatesse kappi
desse panemiseks.

Jääkuhi

Iseäranis kipuvad toitained k er
gesti rikki minema suve lõpul. Sel
lepärast peab jääd koguma nii
suurel m ääral, et seda sügiseni
jätkub. Jä ä alalhoidmiseks on vaja
takistada teda kokku puutum ast
välise sooja õhuga ja m aapõhjaning jää sulam isest tekkinud vee
ga, on vaja hoolitseda õhuvahetu
se eest jääruum is, jä ä laduda tihe
dalt ja juhtida eemale vihmavesi.
Kui puudub kelder, siis on kõige
hhtsam jääd hoida kuhjas. Jääkuhjale valitakse puude või hoo
nete läbi päikese eest v arja tu d
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koht. K uhja alus tehakse niisugu
ne, mis soojust ei lase jä ä juure
pääseda, kuid jä ä st sulanud vee ja
vihmavee läbi laseb. Selleks on
kõige kohasem kruusane või liiva
ne maapind. Veetihedas m aapin
nas, nagu savi, kaevatakse jääkuhja suurune umbes 30 sm sügav
auk, mis keskpaiga poole sügava
maks läheb. Sügavam ast kohast
kaevatakse välja kraav või renn,
mis jä ä s t sulanud vee eemale viib.
Auk ja renn täidetakse kruusaga
või selle puudumisel sõreda liiva
ga vähe kõrgemale kui maapind.
Sellele laotakse hagu või 50 sm
paksune tu rb ak ih t või sam a m a
terjali, millega kaetakse jääkuhi.
See kiht omakorda kaetakse õlge
dega või laudadega, et hoida jääd
m äärdum ast.
Niiviisi valm istatud alusele lao
takse külma ja kuiva ilmaga jäätükid tihedalt üksteise kõrvale ja
pääle, nii et võim ahkult vähe va
hesid jääks. Kui siiski vahed jä ä 
vad, mis m öödapääsematu raiu
tud jäätükkide ladumisel, siis tam 
bitakse need lund täis ja valatakse
soolase veega üle, mis soodustab
külmumist. Pehmema ilmaga on
soovitav sam aks otstarbeks ripu
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seista. Siis kaetakse ta esiteks
õhukese õlekihiga ja sellele 35—50
sm paksune kiht kas turbam ulda,
linaluid, haganaid või saepuru,
m issugust m aterjali juhtub käepä
ra st olema. Lõpuks kaetakse kuhi
üleni vähem alt 35 sm paksuse mul
lakihiga ja tem a üm ber kaevatak
se väike kraav, et vihmavesi sin
na nõrguks ja m itte kuhja alla ei
satuks. K uhja võib ka nii katta,
et jääle laduda 35—50 sm paksu
ne õle- või pillirookiht ja sellele
turba- või mullakiht, nii et üldine
kattekihi paksus oleks vähem alt
70 sm.
K uhjadest võetakse jääd hom
mikuti enne päikese tõusu ja alus
tatak se võtmisega päält ning põh
japoolt küljest. Alumisest kihist
ei hak ata jääd enne võtma, kui
sellel lasuv kiht otsas. Pääle jä ä
võtm ist kaetakse kuhi igakord jä l
le hoolega kinni. K uhjas hoidmise
puuduseks on, et kui kuhi juba
kord on lahti võetud, siis jä ä sääl
hakkab kiiremini sulama. Sellepä
ra s t võetakse ta alles hilissuvel
lahti, mil jääd kõige enam vaja.
Tehakse ka m itu kuhja, et teised
puutum atult seisaksid kuni ühest
võetakse. Joonisel 3 on näidatud
jääk u h ja lõige.
J ääm aja

tada üksikute jäätükkide vahele
soola. Mõned katavad suurtest
tükkidest laotud jääk u h ja väljast
peenemate tükkidega, mis kinni
tam bitakse. Külmade ilmadega
võib jääkuhi mõni päev lahtiselt

Parem ini kui kuhjas on jä ä
kaitstud sulamise eest selleks ehi
tatu d keldrites ja jääm ajades, mis
ühtlasi sisaldavad kühna ruumi
toitainete hoidmiseks. Kus m aa
pinna olud seda võimaldavad, s. o.
kus m aa kergesti vett läbi laseb ja
kus jä ä st sulanud v e tt on võimalik
ära juhtida ning kus ei ole k arta
põhjavee tungim ist keldrisse, sääl
ehitatakse jääkeldrid täiesti või
suurem alt osalt maasse. Madalas
ja veetihedas m aapinnas, kus need
võimalused puuduvad, läheb keldri
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ehitamine kulukaks, sellepärast
püstitatakse säärasel juhtum il jä ä
hoidmiseks m aapäälne ehitus —
jääm a ja (joon. 4).
Odavaim ja lihtsaim jääm aja on
kujutatud joonisel 5. Selle ehita
miseks valm istatakse puust alusraam , millesse tappidega lastakse
sarikate otsad. Ülemised sarikate

otsad lastakse vähem asse raam i
üleval. Sarikatele lüüakse lattidest
või lauapindadest roov, millele lao
takse turbatükkid est kallak sein.
Sein kaetakse mullakihiga. Turbasein ja m ullakiht on kumbki 50 sm
paksud. Jääm aja põrand tehakse
lattidest ja põrandaalune sarnane,
nagu jääk u h ja alune. Põhjapool
sesse külge tehakse jääm ajale
sam asugune tu rbatükkidest ja
m ullast seintega käik jä ä võtmi
seks ja täitm iseks. Käigul on kaks
ust. Nii sisemine kui ka välimine
uks kaetakse paksu õlgmatiga, et
soojus käigu kaudu jä ä juure ei
pääseks. Joonisel on näidatud jä ä 
m aja lõige käigu kohalt ja mõõ
dud m eetrites. Niisuguses suuru
ses jääm aja vastab keskmise talu
nõuetele.
Jääkeldrid.

Jääkeldrid ehitatakse maasse.
E hitusm aterjalideks on kohase
mad kivid ja betoon. Seinad teh ak 
se kas paest, põllukivist, betoon-

kividest või betoonist. Põrand kas
samblaga laotud põllukividest, tel
liskividest või tam bitakse betoo
nist. Sellele põrandale tehakse
jääruum is lattidest põrand, millele
jä ä laotakse ilma muu alusm ater
jalita. Lage on kõige hõlpsam va
lada betoonist. Laele katteks pan
nakse tõrvapappi, sellele savikiht
ja lõpuks muld, mis sam uti seinu
ümbritseb.
Joonisel 5 on näidatud jääkeldri
põhiplaan, lõige ja vaade. Kelder
on ehitatud poolest saadik maasse
ja august väljakaevatud muld on

kasutatud keldri katteks. Ees on
keldril trepiga sissekäik, mille lagi
on keldri om ast kõrgem ja millel
on vähem mullakate. Trepilt pää
seb keldri eesruumi ja sellest tah a
jääruum i. Eesruum is parem al pool
on külm ruum riiulitega toitainete
hoidmiseks. See on ühendatud ka

T E H N IK A PÕ LLU M A JA N D U SES

he väikese luugikese kaudu jääruumiga. Üks luugikestest asub
paari jala kõrgusel põrandast ja
teine lae läheduses. Ülemise kaudu
läheb soojem at õhku jääruum i ja
alumise kaudu tuleb säält külma
õhku asemele. Luuke avatakse
tarbekorral. Luukide asemel ase
tatakse tihti püsti jääruum i jä 
medam tin ast toru, mille üks ots
alt, teine ülevalt külma ruumi suu
buvad. Kuna toru on üm britsetud
jääga, siis jahtub tem as leiduv
õhk ja langeb alla, kuna ülevalt
soojem at õhku
asemele tu n 
gib. Nii sünnib torus, kui avau
sed lahti, õhuvool ülevalt alla.
Pääle selle tehakse külma ruumi
jahutussäädele vastaspoole seina
õhu väljatõm be korsten, mis keld
ri katusel lõpeb. E esruum ist kes
kelt läheb uks jääruum i, mille
kaudu sünnib viimase täitmine.
Muu osa eesruum ist kasutatakse
ainete hoidmiseks, mis vähem kül
ma vajavad. Ained, mis võimali
kult külm em at ruumi nõuavad,
asetatakse päris jääruum i. Kuna
sagedasti käimisega liiga palju
sooja jääruum i satub, siis ehita
takse viimasesse punnitud lauda
dest kallaku laega kast või kapp,
mille seintesse puuritakse augud
hbamisi kallakuga jääruum i. K as
ti ümber laotakse tihedalt jääd.
Sisse lüüakse konksud lihatükkide
riputam iseks ja riiulid teiste aine
te asetamiseks. K asti uks on ees
ruumi seinas ja see tehakse kahe
kordne ning tihe. Jääruum i ehita
takse õhuvahetuseks korsten, mi
da avatakse tarbekorral, kui ruum
auruseks või kopitama kipub. J ä ä 
ruumi välisseintele tehakse serviti
telhskividest või laudadest vooder
ja voodri ning seina vahele jä etak 
se õhuvahe. Jääruum i aluspõrand
tehakse keskele kallak ja m adala
m ast kohast juhitakse toru välja
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eemale, mille kaudu jä ä st sulanud
vesi ära jookseb. E t selle toru või
kanali kaudu sooja õhku jää juure
ei pääseks, tehakse toru algusesse
veelukk või nn. trapp, nagu joo
nisel näha.
Joonis 6 kujutab jääkeldrit, mi
da saab väheste kuludega ehitada
näiteks elumaja juure, mille all on
juba kelder olemas. Selleks ehita
takse ainult toitainete hoidmiseks,
tarviline ruum osalt maasse, osalt
m aa pääle. M aapäälse osa ümber
ja pääle laotakse jääkuhi eelpool
kirjeldatud viisil. Seintesse jäetud
väljapoole kallakute avauste kau
du jah u tatak se üleval õhk, mis siis
raskem aks muutudes alla vajub.
Nii seisab kelder alati jahe. .

Ü hest kantsüllast jä ä st saab
12—15 ühehobuse koormat, kahe
kantsülla m ahutusega jääruum ist
jätkub õige suure talu tarvituseks.
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V e e /e u n iC E s iiK iie s i
D ipl. ins. B. S tein b erg

Enne kui hakkam e rääkim a veejõuga töötavate m asinate tüüpi
dest, tuletam e meele veejõu m ää
ramise valemi.
See on:
N -

H . Qk
75

K usjuures :
N
k
H
ja

=
=
=
Q

veejõud hob. jõududes
jõum asina kasukraad
veekukkumise kõrgus m
= veehulk l/sek.

Nagu selgub valemist, annab
teatud veehulga ja kukkumise ju u 
res kõige rohkem jõudu see masin,
millel on parim kasukraad. Kõige
lihtsam veejõumasin — vesiratas
— omab ka kõige vähem a kasukraadi (0,4 puni 0,6).
K una uusi vesirattaid vist ka
meie oludes tem a väikese kasukraadi ning muude tehnihste hal
buste tõ ttu vaevalt keegi enam
ehitam a hakkab, läheme üle mood
sate veejõumasinate kirjeldam i
sele.
Need on veeturbiinid, mille teh 
niline arenemine viimaste a a sta 
kümnete jooksul on käinud õige
knresti, soodustatult pääasjaliselt
elektrijaam ade rohkest ehitam i
sest, Veeturbiine võib kasutada ju 
ba 0,5 m vee kukkum isest alates,
kusjuures kasutam ist on nad leid
nud ka 1500 m kukkumise juures.
Mis puutub ühest turbiinist lä
bivoolavat veehulka, siis on tu r 
biine veeläbivooluga 0,1 kuni 200
ms/sek. Seejuures on jooksja ra tta
läbimõõdud 0,1 kuni 6 m.
Enesest mõista erinevad veeturbiinide üksikud tüübid väga tu n 

duvalt üksteisest, olenevalt kasu
ta ta v a st veehulgast ning -kukku
misest.
Üksikud elemendid on kõikidel
turbiinidel siiski sam ad: võll, mille
külge on kinnitatud jooksjaratas
ning mis asub kahel laagril, jooks
ja ra ta s ning ju htivratas. Kõrge
kukkumisega turbiinidel (Peltonratastel) on ju h tiv ratta asemel
düüsid.
Pääle selle on madalkukkumise
turbiinid tavaliselt
varustatud
tõm betoruga, mis kergendab nen
de sisseehitam ist ning annab te a
tud parem usi jõe veepinna kõikumistel. Turbiinide tüüpidest on
praegu tarvitusel: 0,5—40 m kuk
kumise juures Francis- ning propellerturbiinid, 40 m alates kuni
kõige suurem ate võimalikkude
veekukkumisteni — Pelton-turbiinid.
Meie oludes, kus on tegem ist ta 
valiselt veekukkum istega m itte

üle 10 m, tulevad küsimusse F ra n 
cis- ja propellerturbiinid. Nendest
on esimesed meil juba küllalt levinenud, kuna propellerturbiinid
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omai uudsuse tõ ttu ei ole leidnud
veel seda tähelepanu, mida nad
väärivad.
Jättes propellerturbiinide kirjel
dust
ning
kasutamisvõimalusi
järgm ise kirjutuse hooleks, rääg i
me praegu Francis-turbiinidest.
Joon. 7 kujutab Francis-turbiini
püstvõlluga, mida kasutatakse ta 
valiselt kuni 3 m veekukkumisel.

Suurema kukkumise juures k a
sutatakse enam asti horisontaalvõlliga turbiine, nagu kujutatud
joon. 8.
Horisontaalvõlliga turbiinidel on
see paremus, et jõudu võib edasi
anda otse rihmaseibi kaudu, kuna
püstvõlliga turbiinidel tuleb ta rv i
tada vahepääl veel koonusrattaid
(vaata joon, 7).
Ainult väikestel püstvõlliga tu r 
biinidel on eduga tarvitusele võe
tud keerlemissuuna
muutmine
poolkeeratud rihm a abil (vaata
joon. 9). Sarnane jõuülekanne on
kõige sobivam väikestele valgustusdünaamodele ning teistele m a
sinatele, mis töötavad ühtlase
koormatusega, nagu ketram is- ja
kudumismasinad ja m. s. Tööstus
tel aga, kus m asinate koorm atus
võib kiiresti tõusta või langeda,
nagu saeveskites, ei ole jõu üle
kandmine turbiini võllilt tööstusmasinale poolkeeratud rihm a abil
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võimalik. Praktiliselt on jõu üle
kandmine poolkeeratud rihm a abii
võimalik kuni 30 hob. jõuni.
E riti suure tiirude arvuga töö
tav ad turbiinid võimaldavad ase
tada jõutarvitava masina nendega
ühele võllile. Francis-turbiinidel on
see harilikult võimalik aga ainult
suurte veekukkumiste juures. Propellerturbiinid annavad selles m õt
tes tunduvaid paremusi, nagu seda
järgnevas kirjutuses võime leida,
kus toon ka vastavad võrdlustabelid.
Pääle jõu ülekandmise küsimuse
on täh tis ka jõu reguleerimise kü
simus. N äiteks kui koorem langeb
50% võrra, siis hakkab turbiini
ra ta s tiirlem a palju kiiremini, mis
mõjub segavalt tem aga ühendatud

Joon. 9.

m asinate töösse. Tühjal käigul
tiirleks turbiini ra ta s kaks korda
kiiremini kui normaalkoormatusel.
E t ära hoida ebasoovitavaid ta g a 
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järgi ja hoida turbiini tiirude arv võib veesammas torus katkeda
ühel tasemel, peame vastavalt ning turbiin hakkab töötam a a i
koorm atuse langusele vähendama nult temal oleva veesurvega.
turbiinist läbivoolavat veehulka.
Samuti ei ole soovitav paiguta
Selleks on Francis- ja propeller- da turbiin liiga ülemise veepinna
turbiinidel ju h tiv ratta labidate länedusse, sest sääl tekivad keeri
pöörlemise mehanism, mis lubab sed, missugused tõmbavad õhku
vähendada või suurendada ju h tiv  turbiini ning takistavad tema tööd.
r a tta labidate vahesid ning seega
Juurevoolu kanal peab eraldata
takistada või soodustada vee läbi ma tõstevarju abil turonniKaevust
voolu.
veejuurevoolu sulgemiseks töö lõ
Väikestel säädetel sünnib regu petamisel kui ka turbiini järele
leerimine harilikult käsitsi (vaata vaatam iseks või parandamiseks.
joon. 7). Suurtel säädetel, iseära
Samuti peab äravoolu kanahs
nis elektrijaam adel, kus täpsem nägema ette abinõu jões eraldam i
reguleerimine eriti täh tis ühesugu- seks, mis on täh tis tõm betoru või
se elektripinge hoidmiseks, on re- ' kanali seinte parandamiseks.
guleerimissääded
autom aatsed
N agu juba öeldud oleneb turbii
(harilikult surveõliregulaatorid). ni sisseehitamise viis väga palju
Mis puutub turbiini sisseehita- kohalistest oludest ja muidugi ka
misse, siis oleneb see väga palju ehituskapitalist. Kuna mul ei ole
veekukkum isest ning kohalistest võim alust käsitada käesolevas k ir
oludest. Tavaliselt paigutatakse jutuses pikem alt veejõusäädete
turbiin juurevoolu kanaliga ühen üksikasju, palun a sjast huvitatuid
datud betoonkaevu (nagu näida
esitada mulle küsimusi ajak irja
tud joon. 7), mille põhjast läbivii toim etuse kaudu. V astan küsimus
dud tõm betoru suubub äravoolu tele kas otse või võtan neid a r
vesse selle kirjutuse järgus lähe
kanalisse.
Tõmbetoru pikkus ei tohi p rak  mas ,,Tehnika Põllum ajanduse“
(Järgneb.)
tiliselt olla üle 7 m, kuna muidu numbris.

iFlefinez>j ieiüpi iusile z>ociez>"
veniiI<z(ifoE>
K ols k a d - u p i U b a d e l e k c f v s l i t a f c l e ?
J. P illik se

M äletavasti mõni aeg tagasi teh 
ti Saksam aal katseid F lettneri
leiutatud rootor-tuuleturbiinidega,
ja nagu alati iga uue leiutise pu
hul, nii tehti ka siin su u rt kõmu.
Laevadele asetatud rootorid pidid
õhusurvel panema need liikuma.
Pikem ate katsete juures ei suut
nud rootorid siiski neid nõudeid

täita, kuigi põhim õtteliselt oldi ta 
batud õieti, sest rootori tnrlemisel
allapoole rootori keha tekkinud
tü h ja ruumi surub õhupoolne rõhk
kehi, pannes need liikuma.
Umbes samal põhimõttel on
nüüd valm istatud ja tarvitusele
võetud õhuvooluga tiirlevad roo
tor-ventilaatorid (joon. 10 ), mis
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tõotavad asjatuks teha pikad
korstnad ja igasugused mehanilise
ja muu jõuga töötavad ventilaato
rid, sest rootor-ventilaatori erili
seks hääks küljeks on, et ta tu 
leb odavam, ei tarv ita mehanilist
jõudu, ei vaja järelevalvet ega tee
müra. Soomes on sarnaseid rootor-ventilaatoreid tarvitusele võe
tud ühe aasta jooksul üle 450.

Joon. 10.

Rootor-ventilaator koosneb ka
hest osast. Ülemine osa on kahest
kum erast plekist koosnev toru —
rootor, mille õhuliikumine paneb
tiirlema. Teine, alumine osa, on
paljudest
vesiturbiinikujuliselt
kokkupandud labidatest turbiin —
imev ventilaator, mis rootoriga
ühendatult viimase poolt tiirlem a
pannakse. Ülemine ja alumine osa
on lahutatud vahepõhja ehk seibiga. Kõik see tugineb vertikaal
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sele võllile ja tiirleb kahel kuullaagril. Nagu arusaadav on siin
rootor-ventilaatori käim apanijaks
t u u l , ja nii võib tekkida küsi
mus, mis saab siis, kui pole
tuult.
Peab tähendam a, et pole aega,
mil õhu liikumist üldse ei oleks, ja
rootori paneb tiirlema ka kõige
vähem tuul (1 m sek.). A lljärg
nev tabel näitab igasuguse õhulii
kumise juures ventilaatori poolt
läbiimetava õhu hulka kantm eetri
tes tunnis, mis tohiks olla küllalt
tõenduseks, et ventilaator ka kõi
ge vaiksema ilmaga küllalt „tõm
bab“.
Korstna
diam.
m/m

õhuliikumise kiirus m/sek.
1

2

3

4,5

160
200
250
300
350
400
500

50
85
120
180
250
320
565

100
170
240
360
500
640
1130

150
250
360
540
750
960
1700

225
380
550
810
1150
1440
2540

Asetades sarnase rootori k o rst
na otsa suureneb k orstnast läbi
voolava õhu hulk, nagu tabel näi
tab, m illepärast oleks asjatu teha
pikka korstnat. Tuleks arvatleda,
kui palju õhku peab voolama läbi
minimaalse õhuliikumise juures
korstnast, et tekitada teatud
,,tõm m et“, ja selle järele arvatleda
korstna läbimõõt. Nagu arusaadav
võib sarnaseid rootor-ventilaatoreid asetada igalepoole, kus õhu
vahetust tarvis, nagu vabrikutes,
piim atalitustes, keldrites, kinodes,
teaatrites jm.
(Järgneb.)
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M a s in o L ia w ifo L ja L ic U b in ff u lc o L s je ta ja m is c s l
jo L a F v e p i c f c f m i s e s i f
Puiudiisi ja juhatusi
(J ä rg „Tehn. põllum .“ nr. 17/18 kirju tu sele)
A . B app

Arvepidaimise tõendavatest; tokum entidest
T okum entide p aran d am isest.

Kas teadm atusest või hooletu
sest olenevate puuduhkkude toku
mentide parandam ine on ühingu
tes õige sagedane nähe, mida te 
hakse sageli ka p ärast tokum enti
de raam atu test läbikandmist. S ar
nased parandam ised on mõnigi
kord kujunenud kas teadm atusest
või teadlikult tokum entide võltsi
miseks, mis mõnelegi toonud ra s
ke karistuse.
Tokum entide parandam ise suh
tes peetagu silmas järg m ist:
1) Tokumenti ei tohi kunagi pa
randada pääle raam atu test läbi
kandm ist, kui see muudab sisse
kannet kas summaliselt või iseloo
mult, vaid asi tuleb lahendada p a
randatavale tokumendile allakirju
ta ja lt uue vastava tokum endi võt
misega] ja selle raam atu test läbikandmisega.
2) Tokumenti parandada võib
ainult tokumendile allakirjutaja,
kuna kõik teiste poolt ettevõetud
parandused, mis teh tu d eelpool
allkirja, loetakse tokum endi võlt
simiseks. On tokum endil m itu all
kirja, siis peetagu silmas, et pa
randus on maksev ainult siis, kui
ta on kinnitatud kõigi tokum endi
le varem allakirjutanud isikute
allkirjadega.
3) Tokumenti parandada ei tohi
m itte sõnade või num brite üm ber
kirjutam isega, vaid vale osa mahakriipsutam ise ja õige pääle- või

vahele- (kui veel midagi juure li' sada soovitakse) kirjutam ise teeL
M ahakriipsutam ine peab olema
tehtud nii, et m ahakriipsutatud
osa loetavaks jääb.
4) Kõik tokumendil teh tu d pa
randused tulevad alati näidata to 
kumendi lõpul enne tokumendi al, lakirjutam ist, nagu: „m aha tõm 
m atud
pääle k irju tatu d
„ -----“, vahele k irju tatu d _____
5) Kui p arandatakse juba alla
k irju tatu d tokum enti, siis peeta
gu silmas, et kõik eelmises (4)
punktis tähendatud õiendused to 
kumendil teh tu d paranduste koh
ta tulevad teha allkirjade järele ja
peavad olema kinnitatud samade
allakirjadega, mis tokumendile on
alla kirjutatud, ning et ühes all
kirjadega peab olema tähendatud
ka paranduse õienduse all p aran 
duse tegemise kuupäev.
6 ) Kui parandatakse eelmises
(5) punktis tähendatud juhtum il
mitme isiku poolt allakirjutatud
tokum enti ning parandus puudu
tab ainult ühe või osa allak irju ta
ja te huve, ilma teiste huve riiva
m ata, siis parandused võivad olla
kinnitatud ka ainult asjasse puu
tuvate allak irju tajate poolt.
Punktides 2, 3, 4, 5, 6 toodud
nõuded tokum entide parandam ise
suhtes on m aksvad pääle arvepi
damise tõendavate tokum entide ka
kõigi muude tokum entide juures,
mille kohta ei ole m aksvad erisäädused, nagu vekslid jne.
Tokumentide parandam ine, n a
gu eeltoodust näeme, on kaunis
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tülikas ja seepärast sageli on ker
gem tühistada puudulik tokum ent
ja koostada uus, milles on peetud
silmas käesolevas ja „Tehnika
põllum.“ nr. 16 toodud kirjutuses
tähendatud nõuded.
Puudulikud tokumendid rasken
davad a rv e ld a m is t ning teinekord
teevad isegi võim atuks nende põh
ja l raam atutesse sissekannete te 
gemise, kuna suusõnalised seletu
sed ei tohi kunagi olla raam atu 
tesse sissekannete tegemise alu
seks.
Suurelt osalt puudulikud toku
mendid on tingitud ka sellest, et
ühingu juhtivad tegelased m ajan
duslikkude tehingute toimimisel ei
k ujuta endile ette olukorda, mis
tekkida võib, kui juba olnud m a
jandusliku tehingu üksikasjad neil
ununenud, või kui nende asemele
am etisse tulevad teised ja seega
üldse ei pane su u rt rõhku tokumentide korralikkusele. Siis aga ei
tohiks kunagi ka nuriseda, kui
puudulikkude tokum entide tõ ttu
ühingule tekkinud kahjud sisse
nõutakse selleaegsetelt juhtivatelt
tegelastelt.
T okum entide alalh oiu st

Sagedaks nähteks on, et vähe
m ates ühingutes arhiiv (arvepida
mise tõendavad tokumendid, kir
javahetus jne.) endast kujutab sõ
na tõsises m õttes vaid pahnahunnikut. On aga vaja ärisõpradega
arvete õiendamiseks või välisrevisjoni puhul tokumente, siis sori
takse ja vannutakse igakord ligi
pool päeva selle „pahnahunniku“
kallal, enne kui otsitav leitakse.
Sageli aga juhtub sarnase korra
juures, et mõnigi tokum ent on
teadm ata kuhu kadunud. K irjelda
tu d asjatu otsimise a jast kuluks
vaevalt i/io> et kõiki tokum ente ja
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kirjav ah etu st korralikult aktides
se õmmelda ja alal hoida, kuna
päälegi, väljudes m asinatarvitajate ühingu seisukohast, jätk u k s
50— 100 sendi eest ostetud aktik aan test ligi kümneks aastaks.
Väljudes
m asinatarvitajate
ühingu seisukohast tuleksid eriaktidesse (kaustadesse) liigitada:
1 ) arvepidamise tõendavad toku
mendid, 2) lihtkirjavahetus, 3)
m itmesugused muud tähtsam ad
tokumendid (nagu: lepingud, välisrevisjonide protokollide ärak ir
jad, ühingu põhikiri) ja täh tsam
kirjavahetus.
Arvepidamise tõendavate toku
mentide (kassa väljam inekud ja
memoriaaltokumendid) tarvis võib
võtta lihtsad pappkaaned ja toku
mendid sinna vahele õmmelda põhiraam atu (kassamemoriali, või
kui see puudub, kassaraam atu)
sissekannete järjekorras. Soovitav
on, et igale tokumendile m ärgitaks
ka põhiraam atu sissekande jä rje 
korra number. On m ajandusaasta
läbi ja kõik tokumendid akti õm
meldud, siis tuleb puhas leht v a
hele õmmelda ja sellele m ärkida
aasta arv. Nii võib ühte akti õm
melda m itm e« aaste tokumendid,
kuni enam ei mahu. Tokumentide
akti kleepimine ei ole soovitav, ku
na nii võivad tokumendid lahtimurdumise korral kergesti k a
duda.
Lihtkirjavahetuse jaoks (sisse
tulnud kirjad ja väljaläinud kir-

V

as tupidavaid
katlareste

valmistab A .-S . ^ A i v a z “
Tallinn, Soo 27.
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jade ärakirjad) võib tarv itad a sa
masuguseid kaani, kuhu k irjav a
hetus kuupäevade järjek o rras sis
se õmmeldagu, aastavahesid puhta
lehega eraldades.
T ähtsam ate tokum entide alal
hoidmiseks võib tarv itad a lihtsat
paberist mappi või köitekaani.
nende kokkuõmblemine ei ole soo
vitav, kuna neid sageli tuleb ak
tis t välja võtta. On selle ak ti si
sust juba mõni osa oma tähtsuse
kaotanud (nagu lepingud aegumi
sel jne.), siis on soovitav sarn a
sed tokumendid täh tsam ate toku
mentide ak tist välja võtta ja õm
melda lihtkirjavahetuse hulka.
Kui täissaanud kviitungite ja
töötähtede raam atuid on juba roh
kem kogunud, on soovitav ka need,
mõlemad liigid eraldi, kontsade
ääri pidi tugeva nööriga kokku
õmmelda aastate järjek o rras.
Soovitav on ühingu arhiiv isik
likkudest tokum entidest lahus hoi
da, kasutades seks eraldi lauasaht
lit või kapinurka, kuna veel parem
on, kui selleks m uretsetakse sobi

vas suuruses lukustatav puukast.
Kõik raam atud ja tokumendid
tulevad alati uuele juhatusele eda
si anda, kuna on lubam atu nähe,
et mõne aasta möödumisel pea iga
liikme käes seisab osa ühingu a r
hiivist. Pääle selle on soovitav, et
ju h atu ste vahetusel üleandmise
protokolhs lühidalt tähendataks
ka arhiivi sisu.
Kõik äriraam atud ühes vastava
te tõendavate tokum entidega ja
protokollide raam atud tulevad alal
hoida sääduse nõudel vähem alt
10 aastat, seda aega arvates iga
raam atu lõpu sissekande kuupäe
vast.
R aam atute kaotsiminekul tuleb
sellest hiljem alt kahe nädala jook
sul pohtseile ja kohtule teatada,
vastasel korral võib langeda k aris
tuse alla kuni 50 krooni suuruses.
Järgneb: kassa ja m asinate ka
sutam ise kontrollist, milliseid ra a 
m atuid ja kuidas pidada; tä h ts a 
m atest sagedamini ettetulnud vi
gadest arvepidamises ning kuis
neid selgitada ja parandada.

K c i i e piisiniisiesi
H , M asing

Köite pitsimisel vajam e tööriis
tak s 25 sm. pikka kõvast puust
pulka, mis keskpaigast otsapoole
pikkamööda teravneb ning m itte
täiesti ümm argune ei ole, vaid
veidi lapergune. Alumisse otsa
puurim e peene augu, millest nöörsilmuse läbi tõmbame, et pulka
käerandmele riputada saaks. Nii
ei ole tarv is pulka igakord käest
panna ja uuesti laualt võtta, vaid
pulga võib lihtsalt käest lahti rip
pum a lasta ja tarbekorral uuesti
kätte haarata.

Kolm päätoim ingut pitsimisel
on: 1 ) köieotsa lahtiharutam ine,
2 ) otsade õieti kokkupanemine ja
3) harude kokkupunumine.
K irjeldan k ah t pitsimisviisi —
lühikest pitsi ja pikka ehk m ere
meeste pitsi. Mõlemate juures, sa
m uti ka katkise köieharu p aran 
damisel, on harude kokkupunu
mine ühesugune, nii et kui esimene
neist selge, siis on teisi kerge ära
õppida.
Pitsimise hästi äraõppimiseks
on tingim ata tarvis köis kätte võt
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ta ja käesoleva kirjelduse ning pil
tide järele nii kaua harjutada, kuni
kunst selge on. Kas selleks 3mevõi 4-jaharulist köit tarvitate, ei
ole tähtis, olulist vahet sääl ei ole,
ehk kui, siis niivõrd väike ja liht
ne, et järelemõtlemisega lahen
duse ise kätte saab.
L ü h i k e p i t s . L ü h ik est p itsi ei
saa tarvitad a juhtum il, kui köis plokke
või teisi Ititsaid avau si lä b ista m a peab,
se st p itsim ise k oh alt läheb ta m ärk sa
jäm edam aks. L ühikese p itsi juures lär
heb vähem k öit kadum a kui pika p itsi
juures, ta on lih tn e teh a ja niisam a tu 
g ev kui pikk pits. T eh a tu lek s teda
järgm iselt:
K o k k u p itsita v a test o ts te st loem e 7
k eeret ta g a si ja seom e sä ä l kohal köiele
paela ümber. Köie keerm e all mõis^
tam e osa, m is on näidatud joon. l a all.
Siis harutam e Köieotsad p a ela st saadik
lahti. E nne otsade vasta m isi p an em ist
tuleb hoolega vaadata, e t otsad nii lahti
oleksid, nagu näidatud joon. 2a, kuid
naitte nii, nagu joon. 2b, see tähendab —
otsad peavad vab alt jook sm a — ig a ü k s
isesuun as eg a tohi te in e te isest risti üle
jooksta. N üüd panem e otsad vastam isi,
nii e t ühe köie harud vahedam isi te ise
köie harude vah ele satu vad (v a a ta
joon. 3 ), tõm bam e harudest köied h ä sti
vastam isi kokku ning k innitam e p aelaga
ühe köie harud teise köie^ k ü lg e (joon.
4 ). N üüd algab harude kokkupunum ine
ehk päris pitsim ine. Selleks võtam e ühe
otsa haru, juhim e ta ü le tem a kõrval
asuva teise köie keerm e jä rg m ise keer
m e a lt läbi, pitsim isp u lg a abil keerm e
tagapool siduntiiskohta üles k an gu tad es
(joon. 4 ). See peab sündim a täisn u rga
all köie keerm ete suunale. Sam uti teem e
ka teise kah e haruga. N üüd on ig a köiekeerm e a lt
teise köie h aru d est läbi
põim itud. T õm bam e neid ettev a a tlik u lt
üht teise järele, et nad ühtem oodi p in 
gul on ja kordam e iga. o tsa g a veel kord
sam a põim im ist (joon. 5 ). L õikam e
paela (joon. 4 ja 5) k atk i ja toim im e
teise o tsa g a ¡samuti kui eelm isega
(joon. 6 ). K ordam e kum m aski o tsa s
veel k ak s korda otsade läbipõim im ist.
Lõpuks harutam e ig a haru pooleks
(joon. 7a) ja põim im e veel ig a s t h aru st
ühe poole 2 korda, läbi, siis lõikam e kõik
13 otsa ära ja rullim e k ö it põrandal
saap atalla all või kahe laua vahel, e t ta l
n ägusam välim us jääk s (joon. 8 ).
Selle asem el et harusid poolitada^,
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võib neid päris< la h ti harutada, pooled
kiud välja k itk u d a ja. o tsad u u esti koklra
k eerata, m ille järele teravak s m u u tu 
nud harude otsad otsan i põim ida tuleksid.;
K ontrolliks, k a s õieti p itsitu d on, võib
k ok k u p itsitu d k o h ta sirgek s k eerata.
Siis peab olem a p itsitu d k oh t 3.-meharulisel köiel 3-m ekandiline, 4-jaharuliseI
4-jakandiline ja tä ie sti korrapärane,
üksikud harud eg a keerud ei tohi lah ti
olla. L õpuks peab K okkupitsitud k öis
niii v ä lja nägem a, kuidasi näidatud
joon. 8.
P i k k p i t s . P ik a l p itsil läheb veidi
rohkem k ö it kadum a, kuid selle e e st
mahub ta ig a s t k itsa st a v a u se st läbi ja
on palju nägusam , se st k ö iele ei jäe
jäm edam at kohta. T eha tu lek s ted a
järgm iselt:
Loem e ig a l 3-m eharulisel k ö ieotsal
15 ja ig a l 4-jaharulisel k ö ieo tsa l 21
k eeret ja haru tam e nad lah ti. Sam uti
hoolitsem e, et üksikud harud igaü k s isesuunas jook sek sid ja m itte risti tein e
te ise st üle. O tsad panem e v a sta m isi,
rtii e t ü he köie harud jää,vad v ah eld a
m isi teise k ö ieo tsa harudega (joon. 9 ).
E d asi harutam e kokkupanem ise k o h a st
a la te s ühe haru parem alepoole la h ti ja
panem e hoolega teise köie haru te k 
kinud
tühjusse, nii e t see äravõetud
haru a sem ele satub. Seda tuleb nii k au a
ja tk a ta , kuni sissepandud h aru st veel
5 k eeret vab ak s jäävad (joon. lu ) .
Köitel kokkupanem ise kohal p aigalejäänud 4 -ja st h aru st haru tam e nüüd
ühe vasak u lep oole lahti, sam u ti kui enne
parem alpool, ja p aigu tam e tekkinud
soonde ü he parem a k ülje köieharudest.
Siis lõik am e kõik pikad rippuvad harud
lü h ik estek s, nii e t m eil 3 paari 5-e keer
m e pikkuseid otsi järele jääb. E nne
otsade k in n itam ist tuleb vaad ata, e t o t
sad nii asuksid, nagu näidatud joon. 12a
ja m itte nii, n agu joon. 12b.
O tsade kin n itam in e sünnib sel teel, e t
ig a tü h t 6 -est o tsa st kaks korda üle
tem a kõrval asu va keerm e järgm ise a lt
läbi põim im e (joon. 13— 14 ja 15— 16
ja 17), siisi o tsad la h ti harutam e, pee
neks k itk um e ja neid kokku k eera tes
o tsan i ära põimime^ ikka tä,isnurgas
k öiek eerete suunale. 'V alm ispitsitud k öit
rullim e jällegi põrandal saaipatalla all
või k ahe lau a vahel. V alm isp itsitu d k öis
on näha joon. 18.
N eljak eeru lisel köiel haru tam e ühe
paari h aru d est parem ale ja te ise pahe
m ale, siis jäävad k esk ele 2 paari, n eist
h arutam e ühe paari parem ale 7-m e
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keerm e võrra ja teise vasakule, ka 7-me
keerm e võrra. N üüd asuvadl kõik neli
harupaari isekohtadel ja ühekaugusel
ü k steisest. E daspidine toim in g on sar
nane kui 3-m eharulise köie p itsim isel.

Katkenud

-aru

parandus

Juhtub pahatihti, e t k öiel üks haru
katk i läheb, kuna teised harud ja terve
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köis veel hääd on. V ig a sta tu d koha par
randam e järgm iselt:
H aru tam e m õlem ad katk en u d haruotsad 6-e keerm e võrra lahti, lõikam e
sa m a st k o ieo tsa st või m õ n est te ise st
sam a jäm ed ast ja sam a harude arvu ga
k ö iest 30 k eeret pika tüki. S e lle st tü 
k ist võtam e ü he haru, p aigu tam e ta
k atidläinud h aru st jäänud soonde ja
p itsim e otsad nii, k uidas seda pika
p itsi juures tegim e.

Tciduaincte jah.u.tatnisabimÖMi'-’
dfesi fa jä ä kasutam isest
J. Kirsimägi
Käesolevas ,,T. P .“ numbris leia
vad lugejad teisal kirjutuse jää
hoidmisest, millele juba nüüd pa
ras aeg mõtlema hakata, kui soo^
vitakse eeloleval talvel seda teha.
Tähendatud küsimusega ühtlasi
on tarviline tutvuneda abinõude
ga, mis võimaldavad kasutada
jääd kui odavat jahutusainet toi
duainete hoidmisel.
Kuigi igal majapidamisel ei ole
võimalik omale suveks jääd ve
dada ja alal hoida, saab seda siiski
kasutada, kui selleks abinõud mu
retseda, sest linnas saab jääd mitmeltpoolt osta ja maal võiks ehi
tada suurem a jääkeldri mitmele
talule kokku, näit. piim atalituste
juure, mida ühiselt talvel täita võib
ja kust suvel toiduainete ja joo
kide jahutam iseks seda tarbekor
ral võtta oleks.
Lihtsaim toiduainete jahutam isabinõudest on jääkast. See koos
neb kahekordsete seintega kas
tist. Välimine sein on laudadest.
Sisemine sein võib olla ka lauda
dest, aga parem on teha seda tsin
gitud plekist. Seinte vahe täide
takse mõne soojapidava ainega,
nagu: kuiva saepuruga, turbamul-

laga, linaluugeda, korgipuruga jne.
Samuti on valm istatud kasti kaas,
mis hästi tihedalt kastile pääle
käib. K astis on kaks eraldatud
ruum i: vähem jä ä paigutamiseks
ja suurem toiduainete jaoks. Nnsuguse kasti võib asetada kööki
või mujale kättesaadavasse kohta.
Jääkapp on samasuguse ehitusvnsiga ja erineb jääk astist pääm,''
selt kujult ja täielisema seesmise
osa poolest. Jääkapis asetatakse
jää selleks valm istatud plekist
jäähoidjaga kapi lae alla. Jäähoidja on alt kitsam ja teda võib nagu
sahtlit väla tõm m ata, kui on vaja
täita. All on tal kitsas avaus ja
selle all künakene, millesse valgub
läbi avause jä ä st sulanud vesi.
Jäähoidjast allpool on p aar riiulit,
mis tehakse pulkadest vahedega,
et õhk saaks vahede kaudu üles ja
alla liikuda. Ülal jäähoidja ümber
jahtub õhk, m uutub ühtlasi raske
maks ning vajub alla, tõrjudes alt
toiduainete üm ber sooja õhu üles
jää juure. Niivnsi liigub kapis õhk
seni, kui ta kõik jahtunud on ja
toiduained ühes sellega. Jä ä ase
tamine üles soodustab kiirem at
jahtum ist kapis. Jääkapid tehakse
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40—50 sm laiad ja sügavad ning
80 sm — l m kõrged, nii et neid
võib kasutada ühtlasi köögis laua
asemel. V äljastpoolt värvitakse
nad soovitavas toonis õli- või
emailvärviga. Niisuguseid kaste ja
kappe kasutatakse välismail õige
laialdaselt nii maal kui linnades.
Neid valm istavad vabrikud väga
mitmes suuruses ja mitmehinnalisi ja õige nägusaid. Ka meil val
m istatakse neid juba. Kes puutööd

hästi poorsete seintega, valatakse
vett. Viimane imbub välja läbi
poti seinte ja aurab ära. Selle ju u 
res jahtuvad poti seinad ja potis
leiduv vesi isegi nii kaugele, et
õhuke jääkord pääle tuleb. Vette
asetatakse joogid pudelites ja h 
tuma. Niisuguseid jah u tajaid val
m istatakse Saksam aal ja kasu ta
takse linnas piima hoidmiseks jne.
Veel madalam tem peratuur te
kib vedelate gaas-ide auramisel.

Joon. 12.

tunneb, võib kodus ise valm ista
mise ette võtta siin toodud joo
nise järele. E t jääkapis toiduai
ned isegi kuumemal ajal värskuse
ja m aitse alal hoiavad ja rikki
mineku eest kaitstud on, süs on ta
perenaisele suureks hõlbustuseks.
Sellepärast tuleb soovitada tema
tarvitusele võtm ist igasse m aja
pidamisse nii linnas kui maal.
Siin kirjeldan veel mõnesugu
seid jahutusviise, millel küli üldist
tä h tsu st pole, kuid mida mõnel
juhtum il saab kasutada. Üks neist
põhjeneb loodusesäädusel, et vee
auram ise kaasas käib tem pera
tuuri langus. Selles võime kohe
veenduda, kui käeselja m ärjaks
teeme ja pääle puhume: tunneme
jahedust. Jahutusviis seisab sel
les, e t võõpam ata savipurki, mis

Jahutam iseks kasutatakse vedelat
süsihapet, mida hoitakse ja on
müügil teraspudehtes. Kui avada
pudeli ventiil, siis tungib süsihape
välja, aurab kohe ja tekitab tuge
vat tem peratuuri langust (külm a).
Seda külmetusviisi tarv itatak se
erilistel juhtum itel näit. arstitea
duslikkude präparaatide valm ista
misel.
On olemas veel jahutuskappe,
mis hoiavad soovitud tem pera
tuuri alal ja töötavad elektri abil,
millejuures külma sünnitatakse
ammoniaki auramisel.
Kuna viimati kirjeldatud abi
nõud kas täiel m ääral ei suuda
nõudeid tä ita või meie oludes on
hinnalt kättesaam atud, sns jääkappi on võimalik hääl tahtm isel
igalühel muretseda.
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"Riigi Sadam atchases cbiialud
iabuvcshi valislccli hAvjeldius
Sadam atehase poolt valm istata
vad valtstoolid veskitööstuse jaoks
on eriti konstrueeritud meie veskiolude kohaselt ja vastavad viimas
tele tehnilistele nõuetele.
Need valtstoolid on kahe ja
nelja jahvatusvaltsiga, valtside
pikkus 500 kuni 1000 mm, valtsi
de läbimõõt 250 kuni 300 mm.
Valtstooli kere on tugev teraskonstruktsioon.
Jahvatusvaltside p aar on valts
tooli keresse asetatud umbes 450lise nurga all, kusjuures alumine
valts surutakse jahvatam isel vet
ruvalt ülemise valtsi vastu.
See survejõud on kergesti ja
kuni i/ioo
täpsuseni regulee
ritav,
käsirattaga
varustatud
spindliga ja erilise pingekruviga.

Joon. 13.

Jahvatam iseks m ääratud vilja
juhitakse sääditava toitekolu kau
du erihste toitevaltside paari abil,
kusjuures ta ühtlaselt loori s a r
naselt langeb jahvatusvaltsidele.
Vilja lõppemisel toitekolus lahu
tatakse jahvatusvaltsid autom aat
selt üksteisest ja erihne kell hak

kab helisema, andes teada, et valt
sid on tühjad.
Toitekolu täiehne tühjakslaskmine sünnib käsitsi valtstooli väl
jaspool küljes asuva käepideme
abil. See säädis on eriti täh tis matijahvatam isel, kus vähem ate ja h ’
vatushulkadega tegemist, kus h a
rilikult kaalupuudused ette tule
vad vilja valtstooli jääm ise tõ ttu
ja sissejäänud vili järgnevat ja h 
v atu st segab.
Üksikosade kirjeldus:
Jahvatusvaltsid on meie olude
kohaselt:
a) rihvelvaltsid ja
b) sile valtsid.
R i h v e l v a l t s i d on valmis
tatud sitkest, tihedast kui ka kõ
vast m aterjalist, täp selt treitud,
hästi lihvitud ja pääle selle valtsi
pinnale piki valtsi vastavalt meiekohastele jahvatusnõuetele rihvlid
teatud tõusuga sisse lõigatud.
S i s e v a l t s i d on valm ista
tud sarnasest metalli koosseisust,
et valtside pind on täitsa sile, kuid
jahvatam isel vilja libisemist ette
ei tule.
Jahvatusvaltside väljavõtmiseks
ja vahetamiseks on valtstoolü
vastavad esi- ja külgseinad ä ra 
võetavad.
J a h v a t u s v a l t s i d e laag
r i d on poohtatud, kahekordse
rõngasm äärega, varustatud vosvor-pronks puksidega, mis liiku
valt paigutatud laagri kere kuulipesasse.
Laagrid on suure tagavaraga
arvestatud ja hästi kaitstud tolmu
ja mustuse sissesattum ise eest.
H am m asrattad on viltu freesi
tud ham m astega, mille tõ ttu nad
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töötavad täitsa rahulikult, suju
valt, ilma m ürata. Sarnaste ham 
m aste kulumine on äärm iselt
väike.
H am m asrattad jooksevad õliga
täidetud karbis. Nende järelevaa
tam iseks on karbi kaas hingedel
lahtikäiv.
T o i t e v a l t s i d , mille ülesan
ne on toitekolust vilja ühtlaselt
edasi toim etada jahvatusvaltsidele, on kahekugused:
a) ham m assoontega piki valtsi
ja

b) püramidaal-rihveldusega.
Toitevaltsid jooksevad kuullaagrites ja on omavahel sidestatud
ketiülekandega (vanasti ta rv ita 
tud ham m asrataste ülekande ase
mel) , m illetõttu jõukulu minimaal
ne ja sagedane tülikas määrimine
täitsa kõrvaldatud on. Tagumise
toitevaltsi võll on kogu pikkuses
aukudega varustatud selleks, et
valtsi asemele võiks sellele võllile
tarbekorral kinnitada transporttiivad, mis raskesti jooksva jahvatusvilja läbiajamiseks väga tä h 
tis on.
T o i t e k o l u — koosneb esi
mesest, tagum isest ja põhjaklapist. Kõik klapid on pööratavad.

Esimene klapp peale selle veel
vedru abil e l a s t s e l t sääditav
soovitavasse asendisse, kas esi
mese või tagumise toitevaltsi koh
ta, kusjuures vaheklapi ja toite
valtsi vahel on täpselt reguleeri
tav kahe käepideme abil, nii et
jahvatusvaltside toitmine on eriti
peenelt reguleeritav.
Valtstooli kere on seest üleni
puuvooderdusega.
Valtstooli seisukorra järelevaa
tam iseks on valtstooli esiküljel
nähtud ette üleval hingedel lahti
käiv aken ja all vastav uks.
Üldiselt on kõigile osadele kerge
juurepääsu võimalus järelevaata
miseks, reguleerimiseks,
välja
võtmiseks ja vahetamiseks.
V a l t s t o o l i l e on katsutud
anda võimalikult kaunist välisjoont. Kõik käepidemed, spindlid,
pingekruvid, tiibm utrid jne. on ni
keldatud (ka need, mis on valts
tooli sees). Muud osad on hästi
värvitud ja lakeeritud.
Esimene Sadam atehases ehita
tud valtstool läks M ustlasse „Linnaveskisse“, omanik h ra J. Leinbok. P raegu on tehases tellimiste
täitm iseks ehitamisel kolm valts
tooli, mis valmivad lähemal ajal.
— m .—
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Vesiciwtas
Dipl. ins. H a n s Treu

Läheb majapidamises pidevalt
v e tt tarvis ning taham e ennast
sellega sarnaselt varustada; et ta
igas vajalises kohas ainult kraani
lahtikeeram isel kättesaadav oleks,
tuleb korralik v e s i v a r u s t u s
sisse sääda. Üheks olulisemaks
osutub siinjuures vee tarvitam ispunktidest kõrgemal asuvasse tagavaraanum asse kogumine. Sinna
peame enam atel juhtum istel vett
üles pumpama. Vähe tuleb ette, et
mõnest looduslikust kogust on või
malik vett otseteed tagavaraanumasse juhtida. See ülespumpamine
on aga seotud jõukuluga kas ini
mese või masina kaudu. Sellepä
r a s t on tähtis pidada silmas asja
olusid, kus avaneks võimalus loo
duse enese energiat, praegusel ju h 
tum il vee langemist, kasutada vee
ülespumpamiseks. Seda on võima
lik teostada v e s i o i n a k asu ta
misega.
Viimase pääosadena oleksid ni
m etada (joon. 14): t õ u k e v e n -

Joon. 14

t i i 1 c ja õ h u a n u m e ühes s u r u m i s v e n t i i l i g a d. Kohapääl olemasolevast veekogust a,
näiteks tiigist, ojast, alhkast jne..

juhitakse vett mööda juurevooluto ru b vesioinasse. Sissevoolav vesi
surub tõukeventiili c klapi üles
vastu pesa, sulgedes seega veeväljavoolu tõukeventiili kaudu, tä i
dab õhuanum a ja rõhktoru vee
kogu a pinnakõrguseni. Vesioina
töötamapanemiseks on vajaline
anda juurevoolutoru veesambale
liikumist. Selleks surum e tõuke
ventiili klapi alla ja vesi hakkab
läbi viimase välja voolama. Kuid
juurevoolutoru veesamba rõhk
sulgeb klapi uuesti. Siinjuures
tekkiva h ü d r a u l i s e t õ u k e
mõjul avaneb surumisventiil ja
osa vett tungib õhuanum a kaudu
rõhktorusse. Seda tehet tuleb kor
rata. Küllaldase ülesurve saavu
tam isega rõhktorus hakkab tõukeventiih klapp juba iseenesest
töötam a, s. o. avaneb ja sulgub.
Sulgumisel saadud vastulöögi mõ
jul langeb tõukeventiili klapp alla,
s. 0. avab ventiili. Väljavoolust
liikumise saanud juurevoolutoru
veesammas surub tõukeklapi jälle
kinni ja surumisventiili lahti. S ar
naselt ,,poksides“ töötabki vesi
oinas. E t tem a tegevus veeülestõugeldamisele sarnaneb, kannab
ta ka tõukepumba nime.
Vesioinas on tuntud 1796. aas
ta s t saadik, kohati tem a leiutaja
M o n t g o l f i e r ’i nimelise v e e t õ s t e m a s i n a n a . Lisaks eel
nim etatule toome selgituseks jä rg 
mise põhimõttelise näite (joon. 15).
Üiiendame ühe veeanuma küllalda
selt pika püsttoruga, mille alumine
ots keeratud horisontaalsuunda.
Toru horisontaalosa varustam e
kraani ja ühe peenema toruga,
mille ülemine ots eelnimetatud
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anum ast kõrgemale ulatab. L as
tes vee voolama sulgeme järsu lt
kraani. Vesi lööb peene toru üle
misest otsast välja. E t see vee
kogu jäm eda toru om ast vähem
on, saab ta voolamisenergia üle

R õ h k t o r u läbimõõt (di) milli
m eetrites
d ,s ,|d .

Juurevoolutoru
meetrites
1 = h + 0,3

pikkus

H’

ku sju u res:
H — juurevoolutoru veesamba
kõrgus meetrites,
h — rõhktoru kõrgus m eetrites
üle juurevooluveekogu pinna
(V. joon. 14).
Siinjuures ei teh ta 1 m itte vähem
kui 5. H. Tähendame:
qi m3/sek. läbi tõukeventnli väl
javoolavat veehulka,
q 2 mS/sek. tõ stetav at veehulka
ja

k vesioina kasutegurit.
saame E i t e 1 v e i n i valemi jareie tõstetava veehulga
kandm isest suurem a kiiruse ja
tõuseb anum a veepinnast kõrge
male. Sellest väljudes tuleb juurevoolutoru veekogu vastavas suu
ruses võtta, et rõhktoruga; vesi
soovitava kõrguseni tõuseks.
J u u r e v o o l u t o r u tehakse
vesioinastel s u u r e l ä b i m õ õ 
d u g a ja säätakse üles k a 1 d a s e n d i l i s e l t või koguni s p i 
raalikujuliselt
eelnimeta
tud põnjustel. Läbimõõdu m äära
miseks võib tarv itad a praktikas
järgm ist valemit:
d = 300 ■] / GO ■Q,

k u sju u res:
d — juurevoolutoru seesmine
läbimõõt millimeetrites ja
Q — läbivoolav veehulk mS/sek.

qi • H

q2 =

mVsek.,

kusjuures
k -

1,12 — 0,2

h
li

On H = h, saame k = 0,92 ehk
92%, s. o. parim aiks kasuteguriks
vesioinaste juures.
P rak tik as
võib
vesioina
üles s ää d m i seks
kasutada
vee langemist 0,6 m eetrit, s. o. 2
jalast alates. Ülem määraks on h a
rilikult 20 ja isegi kuni 30 m eetrit.
Vesioinas võib tÕsta vett 100 kor
da kõrgemale kui kasutatud lan
gemine püstloodis välja teeb, s. o.
— k u n i 100.

H
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H aralikud vesioinad tehakse
v õ i m s u s e g a 3 kuni 150 liitrit
vett minutis. Seda arvu on võimahk suurendada, võttes tarv itu 
sele mitme tõuke ventiinga vesioina.
Keskelt läbi tarvitab vesioinas 10
korda nii palju vett, kui ta üles
pum bata suudab.
Veel enitatakse vesioinaid, kus
jõuallikana tarvitatakse veejõudu,
kuna pumbataks'e mõnda teist ve
delikku, nagu õli jne.
Suured vesioinad on varustatud
isetöötavate käim alaskja ja seism apanejaga. E t torustik talv 1
lõhki ei külmaks, tuleb ta maa
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sisse asetada. Ka vesioinas ise
peab kaetud olema.
Pidades silmas vesivarustuse
tä h tsu st nii praktilisest kui hügienilisest küljest oleks selle olemas
olu majapidamises väga soovitav,
Vesioinaid valm istatakse ka meil
E e s t i s . E t nad oma ehituselt
võrdlemisi lihtsad on, ei ole nende
muretsemine kuigi suurte kulu
dega seotud. Näiteks ühe kesk
mise talum ajapidam ise jaoks vesi
oina muretsemine ja ülessäädmine
ei nõua m itte suurem at rahasum 
mat, kui k arja ta h ta ja kolmveerandaasta palk välja teeb.

ICesfelcxcie v a b e m c iie m a /c ile
J. K irsim ägi

Kuna teistel aladel tehnika vii
mastel aastaküm netel suuri edu
samme on teinud ja kiiret arene
m ist näitab, oleme kütte küsimu
ses õige vähe edasi jõudnud. Ole
me jäänud ikka vanade küttesüs
teemide ja isegi vanade kütteke
hade ehitusviiside juure, kuigi neil
suuri puudusi on. Võib olla tuleb
see sellest, et suurem osa uuendusi
ehituse alal tungib meie juure teh 
niliselt enam arenenud välisriiki
dest. Mõned neist on meile väga
kohased ja vastuvõetavad, kuid
maad, kust nad tulnud, on teist
suguses khimas ja kasutavad kütteaineid, mida meil ei ole, sellepä
ra s t on sääl kütteasjandus ja kütteabinõud arenenud vastavalt säälsetele oludele. Meie karedale klii
male need ei vasta. Oma kodumaal
meil siiamaani ei ole olnud eri
teadlasi, kes kütteasjanduses olek
sid leiutanud või välja töötanud

midagi meie oludele kohast. Isegi
meie ehitustegelaste juures on
kütteküsim us jäänud enam-vähem
kõrvaliseks asjaks, millesse ei viit
sita süveneda. Sellepärast oleme
jäänud vanaaegsete ahjude juure,
mille ehitamise usaldame potseppadele, nagu igaüks neist oma
äranägem ise järele soovib ehita
da. Nende ahjude pääpuuduseks
on, et nad: higa suure osa sooju
sest, mis kütteaine põlemisel teki
tab, kasuta korstnasse lasevad.
Meie m ajaom anikkudest ehita
ja test tahaksid paljud paremini
ehitada kui seni on tehtud ja oma
m ajades uuendusi tarvitusele võt
ta. E riti kütte küsimuses tah etak 
se näha parem ates m ajades mida
gi täielikum at kui praegused ah
jud, mille kütmine talvel seotud
teatud ebam ugavustega ja tekitab
tubadesse prügi ning tolmu, sest
kütteainet tuleb eluruumidest läbi
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ja tuhka uuesti välja kanda, mis
eriti tülikas turbaga kütmisel.
Need pahed vähenevad, kui säetakse sisse keskküte.

Joon. 16

K eskkütte all kujutab suurem
hulk õige kulukat säädet, mille ehi
tam ine ja kasutam ine tasuv suu
rem ate ehituste juures. Sama hästi
kui su u rte ehituste juures on põh
jendatud keskkütte sisse säädmi-

ne ka vähem atesse m ajadesse ja
üksikutesse korteritesse. Niisugu
seid keskkütte süsteem e on mitu
ja neid ehitatakse õige palju, näit.
Saksamaal, kust neid meilegi on
toodud. Kõige rohkem kasutatakse
soojavee keskkütet. Kuigi need
välismaa sääded meie oludele täie
liselt ei vasta, võib nendega siiski
üldiselt rahul olla. Meil maksmapandud sisseveo ja valuuta kitsen
dused ergutasid niisuguste väikes
te keskkütte säädete ehitam ist
kodumaal ja nüüd laseb üks kodu
m aa tehas välja soojavee kesk
k ü tte katlaid-ahje, mis üm ber teh 
tud ja täiendatud v astavalt meie
kütteainetele
turbale ja puule.
Teine teh as valm istab radiaato
reid ja muid osi. P raeguste hinda
de juures ei lähe üksiku korteri
või vähem a elumaja keskkütte
ehitamine kallimaks korralikust
glasuuritud pottidest ahjust. Selle
juures on tä h tsu st osalt ka m aja
ruum ijaotusel. Niisugune keskküt
te katel (või ahi), mis oma kogult
1 / 5— l/e hariliku ahju suurusest,
paigutatakse kööki või eeskotta ja
selle ju u rest juhitakse torud tu b a
desse radiaatorite juure. Ka võib
asetada keskkütte katla pliidi
koldesse ja
kütm iseks
sama
kollet kasutada. Pikem alt sellest
küsim usest järgm ises numbris.
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3."<S. iM.
diiscltncoiovid.
f a tuMilclwivbiimd.
Käesoleva aasta algul seadis
m ootoritehas A./S. M. Seiler Mustveesse, Sasukvere veskisse, oma
nik Hugo Reinam, ülesse esimese
kahetaktihse diiselmootori, mis

Joon. 17.
A./S. M. Seileri 25 H. J. kahetaktiline d iisel
m ootor m ontaažitöökojas.

ehitatud nim etatud vabrikus. Dii
selmootor on ELLW E tüüpi, ühesilindriline ja 25 H. J. Mõni kuu

hiljem müüs vabrik teise diisel
mootori Inju-A ru asundusse Alek
sander Lauri veskisse, üle R ak
vere. Teine diiselmootor on kahe
silindriline, sam uti ELLW E tüüpi
ja võimsus 60 H. J.
E t kodumaa nimekam m ootori
tehas on hakanud valmistama ka
diiselmootoreid, on väga terv ita
tav. Iga algatus on suurte kulu
dega ja raskustega seotud. Loo
dame, et m ootoritehase diiselmoo
torid rahuldavad ta rv itajaid ja te 
has ka edaspidi jõuab tä ita tu ru
nõudeid.
Ka tuuleturbiinide ehituse alal:
on A./S. M. Seiler tegev. Esimese
tuuleturbiini seadis nim etatud vab
rik üles Saaremaal, Audla masinata rv itajate ühingu aurujahuveski
juure. See tuuleturbiin on jahuveskile abijõumasinaks, kuna lokomobiil üksi ei jõua ringi vedada
veskit täiel koormatusel. Tuuletur
biini tiibade läbimõõt on 9 m., torni,
kõrgus 17 m., peasaba väljaulatus 9 m., kõrvalsaba 6,8 m. Tii
bade üldarv on 24 ja kogupind
32 m 2. Tuuleturbiini võimsus 7—8
m/sek. tuulekiiruse juures on.
20 H. J.

iKfuI/ežd flco isi puusccgaasi- r
g e n c v a a i o v i

’p T e c c v i m i s e M

i c g d i s c io o ju u v c s
Ins. V. N u rk

Tänavu sügisel monteeriti Masinatarvitajate Ühingute Liidule
kuuluvale
,,Deering“ - traktorile
Rootsi
Svedlundi puusöegaasigeneraator. Traktorile pandi, ka

uus silindrikaas ja tõsteti sellega,
mootori kompressioon vastavalt
puusöegaasile 1:7 pääle. Nii sai.
tra k to r arendada suurim at võimet,,
mis ta gaasiga suudab anda.
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K atse andmetel on trak to ri
võimsus puusöegaasiga, kui komp
ressioon on sama, mis petrooliga
töötamisel, ligi 50% vähem kui
petrooliga töötamisel. Petrooltraktoril on kompressioon ligi 1:4. On
trak to ril kompressioon tõstetud
1:7, siis on mootori võimsuse lan
gus gaasiga töötamisel 10 — 20 %.
T raktor ühes generaatoriga oli
välja pandud sügisel Tallinna põl
lum ajanduse näitusel. E t selgemat
pilti saada nim etatud puusöegaasigeneraatori tööst, korraldati pääle
näitust 8. sept. Tallinna lähedal
Ülemiste järve taga proovikünd.
Proovikündi jälgisid teede-, põllutöö- ja kaitsem inisteerium i esinda
jad ning ajakirjanikud. Proovi
künd korraldati heinamaal, mis
kunagi varem kord trak to rig a

Joon. 18.
A./S. M. Seileri 60 H. J., 2-sil., 3-taktilin e
d iiselm ootor, töökojas ü lesvõetuna.

küntud. A draks ta rv itati „Deerin g “ kahesahalist trak to ri atra,
mille künni laius 28”.
Kohapääl täideti generaator ka
sepuu söega ja süüteluugist süü

dati söed põlema. Pääle selle pandi
kohe m ootor bensiiniga käima.
Mootor töötas bensiiniga 15 minu
tit, siis olid söed juba sedavõrd
hõõguma hakanud, et võis moo
tori gaasile üle viia. Alul, kui ge
n eraato r polnud veel töiesti soe, oli
mootori jõud nõrk, vähese ajaga
aga generaator soojenes ja algas
kündmine. T raktoriga künti järgimöda 6 tundi, vahepääl peatuti ai
nult süte lisamiseks generaatorisse
ja asjast huvitatuile generaatori
töötam ise lähem alt selgitamiseks.
Kogu proovi ajal töötas generaa
to r täiesti korralikult, ilma tõrkumisteta, nii et võitis oma lihtsuse
ja hõlpsa käsitam ise tõ ttu päältv aatajate üldise poolehoiu. Gaasi
koosseis ei olnud aga kogu tö ö ta
mise ajal täiesti ühesugune. Nii
tuli juhil vahete-vahel õhuklappi
reguleerida, mida saab teha juhi
istmelt. Õhu reguleerimine nõuab
juhilt muidugi teatud oskust, mida
võib õppida lühikese harjutuse
järgi. Kogu aja tra k to r töötas esi
mese käiguga, teise, s. o. künnikäiguga, tra k to r künda ei jõudnud.
Hiljem ja tk a ti proovimist rukkikõrrel. Ka sääl osutus trak to ri
jõud teise käigu juures nõrgaks.
K atset jä tk a ti veel kolme päeva
jooksul sookünni adraga. Selleks
m onteeriti traktorile rattalaiendajad ja m uretseti Sacki ühesahaline sookünni ader, vao laius 18”.
Ka sool töötas generaator hästi,
kuid tra k to r suutis künda vaid esi
mese käiguga. T rak to r oli asja
tu n d jate poolt üle vaadatud ja
täiesti korras, ning see, et ta teise
käiguga ei suutnud künda, tuleb
k irju tad a gaasi kui vähem võimsustandva kütteaine arvele. A sja
olu, et puusöegaasiga teise käigu
asemel peab tarv itam a künnis esi
m est käiku, vähendab trak to ri
künnikiirust tunduvalt. Esimese
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käigu kiirus, kui mootor teeb 1000
tuuri minutis, on 3,2 klm. tunnis,
teine käik 4,8 klm. tunnis.
Kui tarvitatakse trak to ri moo
to rit jõum asinana mõne teise m a
sina ringivedamiseks, näiteks vil-

oleneb täiesti tööaja kestvusest
aastas. (Täpsed andmed küttekulu
kui ka generaatori ea kohta veel
puuduvad, m illepärast praegu ei
saa teha kalkulatsioone).
Võib arvata, et gaasigeneraato-

Joon. 19.
A./S. M. Seileri m ootoritehases ehitatud tuuleturbiin,
jahuveski juures.

japeksmiseks, siis ei tule harilikult
jõu languse küsimus arvesse, kuna
gaasiga töötamisel jätkub küllalt
jõudu ka suurem ate, nagu 42”
trum liga, masinatele.
Tuleõnnetuse mõttes on gene
ra a to r peagu sama vähe hädaoht
lik kui traktor, kui täidetakse
nõuet, et ei avata töötavat gene
raa to rit ruumis (reheall) ja hoi
takse, et süte juurepanekul ning
tule säädmisel sädemeid välja ei
lenda.
Pääpõhjus, mis räägib generaa
to ri poolt, on, et gaasiga töötamine
tuleb odavam kui bensiiniga ja
petrooliga. G eneraator ise kogu
säädega läheb aga maksm a umbes
1100 kr., nii tasub ta end ainult pi
kem a töö juures ja ökonoomsus
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Audla

m as.-ü hin gu

(Saarem aal)

ril on rohkem tulevikku teehöövlitel, veoautodel ja autobussidel,
sest siin ei ole jõulanguse küsimus
nii väga oluline, kuna need m asi
nad harva ja lühikest aega, ainult
järskudel tõusudel, on täiesti koor
matud. Neil puhkudel antakse
puusöegaasile juure pisut bensiini,
millega veovõimet saab tõsta saja
protsendini. Pääle selle on nende
masinate tööaeg aastas palju suu
rem kui suuremal osal põllum ajan
duse trak to ritel ja mootoritel. Ka
on gaasigeneraatori ökonoomsus
suurem bensiinmootoril kui petroolmasinal, sest bensiini ja p et
rooli hinna vahe on õige suur.
M ä r k u s : L ähem als
„Tehnika
P õllu m .“ num breis toom e ü k sik a sja 
lisi andm eid nim etatu d p u u söegaasi
gen eraatori kohta.
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K u n o L lo L
J. K irsim ägi

Kanapidamine ehk teisiti väl
jendatult — m unade tootmine on
n. n. massiproduktsioon, kus suu
remal arvul produtseeritakse väikesehinnalisi üksusi. Sellejuures
on väga tä h tis iga üksust, s. o. iga
muna, saada võimalikult vähema
tootlushinnaga. Tuleb arvestada
% ja %= sentidega, mis suure hulga
juures päris korraliku summa
välja teevad. N endest väikestest
sum m akestest oleneb kanapida
mise tasuvus. Kanapidamine on
tasuv, kui kanu peetakse osku
sega ja teadm istega, toob aga
kindlasti kahju, kui ei osata neid
pidada või kui seda tehakse hoole
tult, ilma arvestuseta. K anapida
mine tahab sam uti õppimist ja os
kust nagu iga muu tööala.'
E t kanapidamine kasu tooks,
on vaja toita kanu võimalikult
odavamate söötadega, mis sisal
daks siiski tarvilisel m ääral vaja-

M asinatarvitajate ü h in g u te

L iidu

lisi toitüksusi ja on seeditavad.
Teiseks on vaja asetada kana nii
sugustesse elutingimustesse, mis
võimaldavad täita intensiivselt ta l
le säätud nõudmisi, s. o. an tav at
to itu ümber töötada m unadeks.
Selleks eeltingimuseks on nõudeile
vastav kanala, milles kanad saak 
sid viibida enam-vähem loomulik
kudele eluviisidele vastavates olu
des. Pääle selle võimaldagu kor
ralik kanala hõlpsat talitust, mis
seotud vähese ajakuluga ja mille
ehitus ei nõua su u rt kapitali.
K anala ehitamisel arvatakse iga
kana jaoks I/2 ru utm eetrit põran
dapinda. Kõrgus valitakse nii, et
täiskasvanud inimene sääl vabalt
püsti käia võib. Seinad peavad
olema kindlad, e t vähim atki tu u 
letõm bust ei tekiks, mis kanadele
kahjulik, kuid õhuvahetus peab
olema hää, sest kanad vajavad sa
m uti värsket õhku nagu inimesed.

Joon. 20.
D eerin g traktor Svedlundi süsteem i p u u söegaasigen eraatoriga sookünnil.
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Külma võib kana ilma kahjuta
kannatada, kuid sellepärast ei
m aksa neid veel ilmaaegu lasta
külmas olla. Tähtsaim nõue kana
las on puhtuse pidamine. Suureks
abiks siinjuures on õige aluspõhk
põrandal. E t aluspõhku kauem pu
has hoida, tuleb võimalikult roh
kem väljaheited kokku koguda ja
igapäev kanalast eemaldada. Ku
na kanad kõige enam sõnnikut tee
vad öösel, siis tehakse õrre alla
laudriiul, kuhu sõnnik kukub ja
kust teda kerge igapäev välja viia.
Päevane sõnnik satub kanala põ
randale aluspõhku. Samuti puista
takse osa toitu, nimelt terades an
tav toit, aluspõhku, et kanadele
rehitsemise võimalust anda. Selle
p ärast peab aluspõhk puhta hoid
ma, et terad sõnnikuseks ei saaks.
Seda saab teha õige koosseisuga
aluspõhku tarvitades, milleks kõl
bab kõige paremini peenendatud
sam blaturvas, sest ta kuivatab
väljaheited tükkidesse, mida pä
ra s t kerge rehaga kokku riisuda.
T urvas tundub soe, on kohevil, ta 
pab haigusidusid tem as leiduva
huumushappe tõ ttu ja annab pa
rim a sõnniku maa väetamiseks.
Kui ei ole võimalik täieliselt tu r 
vast aluspõhuks muretseda, siis
peab seda olema vähem alt pool
(50%) teise aluspõhu hulgas.
Kanala esikülg, milles aknad,
asetatakse ida- või lõunapoole. Ke
vadel võib soojaks aastaajaks
klaasaknad ära võtta ja nende ase
mele traatv õ rk avauste ette panna,
et kanalasse palju värsket õhku
pääseks.
Kui iga toimingu juures kanade
talitam isel kanalasse minna, nagu
sõnnikulaua põhastamiseks, toidu
andmiseks,
munade võtmiseks
jne., siis viidaks see palju aega ja
tülitaks kanu liiga, sellepärast
peab kanala nnviisi ehitama, et
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neid talitusi saaks toim etada väl
jaspool kanade ruumi. Selleks te 
hakse vähem ates kanalates kana
de ruum ist seinaga eraldatud talituskäik kanala taha. Talituskäiku
avaneb luuk sõnnikulaua kohal,
mille kaudu sellelt sõnnik roobiga
välja tõm matakse. Kanapesi saab
kontrollida käigust, sam uti saab
käigust läbi sellekohase avause

kanadele pehm et ja rohelist toitu
ette anda. Niisuguses kanalas toi
mub talitam ine ja puhastam ine
ru ttu ja hõlpsasti. E t seda mõni-
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päev tegem ata jä tta , peab õige
palju laiskust olema.
M aterjali valik kanala ehitam i
seks oleneb kohalistest oludest.
Parim m aterjal on siiski puu. Kivi
ja betooni tarvitam isel tulevad
tarvitusele võtta erilised kaitseabi
nõud niiskuse vastu. P raeguste
ehitusm aterjalide hindade juures
saab odavaima ja soojapidavama
kanala, kui ehitada sõrestikseinad,
need kaheltpoolt tolliste laudadega
voderdada ja laudade vahe täita
saepuruga, millele iga 20 osa pääle
1 osa lupja hulka segatud. Kui k a
tus tehakse lame, siis peab katm a
selle papiga. Sel puhul ei ole vaja
teha erilist lage, vaid sarikad
lüüakse altpoolt laudadega ja vahe
täidetakse nagu seinadki saepurulubja seguga. Seinad ja lagi pint
seldatakse seestpoolt katusetõrvaga ja veel kuivamatule tõrvale
kleebitakse pakkimis- või ajalehe
paberit nagu tapetkate. Esimesele
kihile paberile kleebitakse sam uti
tõrvaga veel teine kiht paberit,
tõrvatakse seegi ning riputatakse
liivaga üle. Lõpuks lubjatakse sei-

Joon. 22.

K anala seestvaad e.

nad ja lagi. Niisugustele seintele
ei pesitse lindude söödikud: kirbud
ja täid, mis muidu väga hõlpsad
siginema ja suureks piinaks lindu
dele. Samuti ei tah a rotid tõ rv a
tud ja karbolineumiga m ääritud

puud närida ega tungi kanade toi
du ja pesade ligi.
Kanala põrandaks on kõige ots
tarbekohasem betoonpõrand. Kui
val kohal võib hädakorral ka savivõi muldpõrand selle aset täita.
P õrand tehakse umbes 30 sm võr
ra üm britsevast m aapinnast kõr
gem ja kaetakse 20 sm paksuse
aluspõhukihiga, nagu kirjeldatud
eelpool.
Kui katus tehakse sindlitest või
laastudest, siis tuleb see teha järsuma kallakuga ja lagi eraldi ehi
tada. Sel puhul võib teha taladele
ühekordse lae ja päält k atta sõt
kutud savi ja saepuru seguga, mis
on kerge ja soojapidav.
Joonistel on toodud kaks kana
lat. Esimene on vähem, kohane
igale vähemale majapidamisele,
kus kanu kasvatatakse oma ta rv i
tuseks. H arilikult jääb m ajapida
mises keskmisele perekonnale toi
duvalmistamisel jäänuseid üle, mil
lega 6—10 kana võib toita, kui
vähe teri juure m uretseda. T era
de hinna tasuvad munad, mida
oma majapidamises ei jõua ära
tarvitada. H arilikult visatakse
toidujäänused ära, kuid kanu pi
dades saab neid kasulikult ära ta r 
vitada. Joonisel 21 toodud kanala
tehakse laudadest. Kui ta asetseb
eraldi, peavad tal soojapidavad
seinad olema. Kellel on olemas
mõni hoone, nagu taludes sage
dasti, see võib ehitada selle mõnda
nurka kanala, kuid tehku seda
näidatud kava järele, suurendades
või vähendades vastavalt kanade
arvule põrandapinda ja õrre pik
kust.
K anala koosneb 1,20 m laiast
eesruum ist ja 2,20 m laiast ning
2,50 m pikast kanade ruum ist. K a
nade ruumis on 1 m ärgitud õrs,
mis valm istatakse 3 tolli laiast ja
2— 2^2 tolli paksust latist, mille

TE H N IK A PÕ LLUM A JAND USES

nurgad üm m argusteks höövelda
takse. Ü m m argust õ rt ei soovita
ta, kuna see vajutab kõveraks k a
nade rinnaluu. Õrre all on sõnnikulaud — 2 , millele puistatakse
turbam ulda. Sõnnikulaua ühe otsa
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6, k ast sõm eräteralise liivaga — ly
kast lubjakrohviga või peenenda
tud tigukarpidega — 8 ja peenen
datud puusöega — 9, mida kanad
samuti vajavad seedimise k orras
hoidmiseks, kui nad vabalt ei saa

PÕHIPLAAN

Joon. 23.

all on toidulaud üm britsetud la t
tidega, et kanad jalgadega toitu
rikkum a ei pääse, vaid lattide va
helt sööksid. V abaksjäänud sõnni
kulaua osa alt pääsevad kanad
pesadesse — 4. Pesad asetsevad
ise-eesruumis ja on kaetud kalla
ku kaanega, mida saab üles tõsta,
kui vaja munejaid kanu kontrolUda ja mune välja võtta. Pesade
pääl seinas on puhastam isklapp
— 5, mille kaudu igapäev öö jook
sul kogunenud sõnnik roobiga
sõnnikulavalt välja tõm matakse.
See langeb kallakule pesa kaane
le ja veereb säält alla säetud kor
vi. Kuna kanad pääle toidu v aja
vad alati värsket vett, lubjaaineid
muna koore ehitamiseks ja liiva
teri seedimiseks, siis on nende
nõuete rahuldam iseks paigutatud
ukse juure seina ääre jooginõu —

väljas jooksta. Pääle selle aseta
takse kuhugi nurka kast peene Inva või mullaga kanadele siblimi
seks, mis täidab suplemise aset.
Peene tolmu abil hävitavad kanad
endil söödikuid. Sõnnikulaua n aja
le asetatakse libamisi laud, millele
põiki pulgad pääle naelutatud, see
on trepp õrrele minekuks — 10 .
Õrre ette kanala lakke kinnitatak
se hingede abil raam — 1 1 , mis
tõm m atud üle kotiriidega. Külmal
ajal lastakse raam ööseks alla, ja
nii on kanadel kinnine magamisruum, mille nad oma soojusega
tarvihselt soojaks kütavad. Õhepuudust ei ole karta,
sest
kotiriide kaudu toimub õhuvahe
tus. K anala p õrandat katab eel
poolkirjeldatud aluspõhukiht. Ak
na alt selleks tehtud luugikese
kaudu käivad kanad välja. Luugi
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ke suletakse ööseks ja, hommikul
teevad kanad selle ise lahti, kui
neid lastakse väljas jooksta. K a
nade talitam ine: söötmine, sõnni
ku puhastam ine ja munade võt
mine ning kontrollimine sünnib
kõik eesruumist, mis hõlbustab
ta iltaja tööd ega tülita kanu. Nii
sugune kanala on kohane nii maal
taludes kui ka alevites ja linna
des igas perekonnas, kel huvi selle
vastu.
Teisel joonisel 23 on kujutatud
suurem kanala, mis oma lihtsalt
ja odavalt ehitusviisilt sünnis ta 
ludes ja käsitöökruntidel, kus üle
50 kana peetakse. K analat võib
ehitada järkude kaupa ja piken
dada kuni mitm esajale kanale.
Joonisel on kujutatud 2 järku. Al
guses võib teha üheainsa osa, kuid
siiski m itte vähema kui mõõdud
näitavad, s. o. 6,35 m ehk seest

21 jalga igapidi. Toodud kanalas
on õrred asetatud tagaseina, neli
tükki üksteise kõrvale. Õrte otsas
on lattidest puurid haudum a tikkujate kanade asetamiseks, et neil
haudum ist ära võõrutada. V ahe
seinas on toiduautom aat, kuivtoi
du jaoks. V astasseintes on pesad
kaks rida üksteise pääl. Eesseinas
on kõrged aknad, mis võimalda
vad päikesel valgustada kanala
iga nurka. Samuti on eesseinas
jooginõu ja kastid liivasõmerate,
söe ja lubjaolluste jaoks. Liiva
k ast siblimiseks asetatakse sõnnikulaua alla nurka. Kuna siin kana
de arv suurem ja pesi ning õrsi
raske m ahutada ühte seina, siis
sünnib tahtam ine kanala sees. Se
da tüüpi kanalad on laialist ta rv i
tam ist leidnud Ameerikas igasu
guses khimas ja säält ka Saksa
maale levinud.
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Käesoleva aasta suvel pühitses
A./s. „Aivaz“ Talhnnas oma küm
neaastast juubelit. Sel puhul kor
raldas ,,Aivaz’i“ juhatus oma töö
liskonnale koosviibimise „Selts
kondlikus m ajas‘". Koosviibimine
möödus väga elevas meeleolus, kõ
nedega ja kingituste üleandmisega
nii tehase juhatusele tööüskonna
poolt, kui ka a./s. asutam isest saa
dik sääl töötanud töölistele ju h a
tuselt. Peab tähendama, et ,,Aivaz’i“ iseäralduseks on haruldane
hää läbisaamine tööliste ja pere
meeste vahel, mis ka arusaadav,
sest tööliskond on püsiv, kõik väl
javalitud mehed, kes tehasega
kokku kasvanud ja selle edust
elavalt huvitatud.
„Aivaz’i“ toodangust olgu nime
tatud kõige mitmekesisemad masinaosad, tellijate ja vabriku oma

Joon. 24.

mudelite järgi valm istatud mal
mist, pronksist ja teistest m etal
lidest. ,,Aivaz“ valmistab kõik
valutööd Eesti mereväele, ,,V olta“,
Lutheri ja paljudele teistele suur
tehastele,
valab vastupidavaid
katlareste „Suur Tõllule“ ja teis
tele jäälõhkujatele, laevadele ja
tehastele. Pääle selle valmistab
,,Aivaz“ keskkütte katlaid igas
suuruses, mitmekesiseid ehitustarbeid, nagu pliidiraudu, ahjuuksi, kaevukaani, kärurattaid, pingijalgu jne.
Hää töö ja korralik ning kiire
tellimiste täitm ine on tehasele
toonud juure jä rje st uusi ärisõpru. „Aivaz“ on vilunud juhatuse
kätes, töötab oma kapitaliga ja see
asjaolu lubab nn peremeestele kui
töölistele julgelt vaadata tule
vikku.
—-m—

Vaade A./S. „ A ivazi“ valutöökojast.
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h in n i ''

la m is e k s
P ilt nr. 25 kujutab 6 H. J. ,,Deerin g “-petroolmootori väljavõetav at silindrikesta A, kolvi B 'ja kolvisõrme ning kõlvisõrme lioidkruvi C. Lohaka kõlvisõrme kinnita
mise tõttu, kuna splint oli jäetud
hoidkruvile panemate, oli viimane
lahti põrunud. Selle tag ajärjel
pääses kolvisõrm kolvis lahti ja
sõi oma otsaga silindri peegelpiniiasse kuni 3 mm sügavad sooned
(vaata joonis 25). On selge, et
nii sügavate kriim ustustega silin
der ei saa olla enam õhutihe, ta
laseb surumise kui ka plahvatuse
ajal gaase läbi ning m ootor ei saa
arendada kaugeltki oma tä it jõu
du. E t lahtise kolvisõrmega on
m ootor töötanud pikem at aega,
siis on kriim ustused nii sügavaks
kratsitud, et neid ei saa ka väljapuurmise teel kõrvaldada. R iku
tud silinder tuleb asendada uuega.
Niisuguseid vigu, et jä tta hoidkruvid stoperdam ata ja splindid
panem ata, võib teha ainult vilu
m ata m otorist-m ehaanik, kes oma

ametinime ei vääri. E t siiski sageli
võib kohata mootoreid kõlvisõrme
poolt kriim ustatud silindriga, siis
võib näha, et sarnaseid mootorijuhte ei ole m itte vähe. Vilunud
m otorist-m ehaanik kinnitab sar-

Joon. 25.

nased kohad, nagu kolvisõrmed
mootoris, mis liiguvad suure kiiru
sega ja edasitagasi, erilise hoolega
ega jä ta kunagi splinti panem ata,
kui see on ette nähtud, teades, et
sarnane lohakus ainult harukorda
del võib hästi lõppeda.
V. N.

IL M U S TR Ü K IST:
„Õunte otstarb ek oh an e tootm in e ja
turundam ine“, K. Hinno, O. Kram er, A.
M ätlik, 24 Ihk., hind 30 s.
Sisu: 1) S isseju h atu sek s; 2) T äh tsa
m ad ta itm ek a itse tööd; 3) M aaharim ine,
väetam in e ja k astm ine; 4) Tugede p a 
nem ine ja viljaharvendam ine; 5) S aagikoristam ine; 6) õ u n te sorteerim in e ja
pakkim ine; 7) õ u n te alalhoidm ine; 8)
V äljavõte puu- ja aed vilja n in g m ar
jade väljaveo kontrolli teo sta m ise m ää
ruse üld- ja õunte k o h ta k ä iv a st osast.
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A ju tin e viljak u ivatis
K.: K uidas saab seadeida sauna aju
tise lt viljak u ivatam isek s, kui v ilja on
liig a vähe selleks, et ehitada m õnda k a l
lim a t k u ivu st erilisse ruumi. K as saab
sed a teh a v ä lja v õ eta v a te sõ elte või m a t
tid e abil ja m il viisil k õige o tsta rb e
k oh asem alt?
,,T. P .“ lug. 1026
V.: Ig a k erisega ahju juure saab ehi
tada lih tsa t sääd eld ist vilja k u iv a ta m i
seks. Kui keris on p äält lahti, sa eta k se
tem a kohale ning tem a st kõrgem ale
p ostidele laudadest ää rteg a k a st või
õigem ini raam , m illel k u ivatusplekkid est põhi n in g kuhu pan n ak se terad
kuivam a. K ui raam i põhjaks on kolm
ta h v lit plekki, m is serv servale needi
tud, siis m ahub korraga n iisu gu sele raa
m ile 8— 10 puuda vilja kuivam a. On k e
ris p ä ä lt kinni, tuleb raam aseta d a k e
rise augu e tte sellest väh e kõrgem ale,
nii et k eriselt tu lev soojus läh ek s raam i
all laiali. E t kuum a õhku sundida viljak ih ist läbi tu n gim a ja ta k ista d a raam i
ä ä rte a lt ära voolam ast, teh a k se raa
m ile plek k id est allapoole sam asu gu sed
laudääred n agu päälpool (um bes 1 jala
laiu sed ). K ui raam suur ja k arta on,
et plekid v ilja rask u st ei kanna, tuleb
asetad a nende alla to ek s 1^/^-tolline
nurkraud. R aam ja postid tulevad teha
lahtivõetavad. E t vili n iisk u st aurab,
siis tu leo teh a sau na la e alla leitsa k u
väljalask m isek s auk. N iisu g u selt oda
v a lt sääd eld iselt ei või m uidugi nõuda
neid om adusi, m is päris vilja k u iv a tiselt;
ta nõuab k u ivatam isel h oolt ja korra
likku n in g sa g ed a st seg a m ist, m uidu ei
ku iva vili ü h tla selt ja võib m õnelt ko
h a lt liig a saada, k a k ü tet läheb tundu
v a lt rohkem kui harilikus k u ivatu ses.
Selletõttu on kirjeldatud säädeldis om a
od avu selt õigu statu d
m ajapidam ises,
kus v ilja vähe.
J. K.
K rohvim isest
K .: L ask sin hiljuti om a m aja seest
krohvida, kuid nüüd kukuvad krohvist
tükid välja ja augud jäävad järele, mis
põhjast k itsad ja p äält laiad. P alun te a 
tada, m illes seisab põhjus, k as on lub
jal v ig a või on töö h a lv a sti teh tu d ?
E. B.
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V .: Teie krohvi lagu n em ise põhjuseks
on puudulik lubja k ustutam ine. P a lju 
del m üürseppadel ja k rohvijatel on v ii
sik s lupja enne töö a lg u st hunnikus kui
vak s pulbriks kustutada. Sel viisil jääb
hulk lu bjatükikesi k u stu tam ata, m is
hiljem seinas k u stu m a hakkavad krohviseg u s leiduva vee m õjul ja selle juures
paisudes k roh vist tü k k e v ä lja löövad.
Seda v ig a tuleb ka ta ig n a k s k u stu tatu d
lubja ta rv itu sel ette, kui lubi va rsti
pääle k u stu ta m ist tarv itu sele võetak se.
Puuduliku k u stu ta m ise põhjuseid on
kahesuguseid. L ühikese k u stu ta m ise aja
tõ ttu ei jõua suurem ad tükid põhjalikult
tä is im buda v ett, m is lubja laotab. Selle
ärahoidm iseks k u stu ta ta k se lubi kroh
vim ise ja o k s väh em alt 6 näd alat enne
ta rv itu sele võtm ist. K u stu tam in e sünnib
laias k a stis, m illel ühes küljes tr a a t
v õ rg u g a ja siib riga kaetud avaus. K u s
tu tatu d poolvedel lubi la sta k se läbi
avau se m aasse k aevatu d ja laudadega
vooderdatud lubjaauku, m illesse ta kuni
ta rv itu sele võtm isen i jääb. Järelejää
nud tük ik esed võetaKse igakord enne
uue k a stitä ie k u stu ta m ist välja ja pan
n ak se eraldi auku. Seda võib ära k asu 
tad a esina m üürim ise juures segu v a l
m istam isek s. T eiseks puuduliku k u stu 
m ise põhjuseks on lubja m itteü h tlan e
põletam ine. N eed tükid, m is tulele lä 
hem al asusid, on rohkem põlenud ja ta r
v itavad k u stu m isek s pik em at aega. S a
g ed a sti sünnib nende lõpulik kustum ine
krohvis, siig kui juba am m u kuivanud
krohv kas vihm a läbi või m õnel muul
v iisil u u esti m ärjaks saab. Sel juhusel
on au gu k este põhjad pruunid või m us
tad. Läbi sõela lask m isel jäävad need
tü k ik esed sõela taha. N eid sam u ti võib
m üürim iseks ära kasutada.
J. OK.
V ärvim isest
K .: M issugune värv on k õige parem
p u n a stest p ottid est ehk tellisk iv ist ah
jude ja pliidi värvim isek s.
M, K.
V .; P liiüi värvim isek s on kohane h a
rilik õlivärv, sest see laseb end k erg esti
p esta, m is pliidi juures v ä g a tä h tis.
A hju värvim isel on õlivärvil see puudus,
et ta ei k an n ata välja nii suurt kuum ust,
m illeni ahju köetak se. N endel kohtadel,
kus ahi on kuum em , m uutub õlivärv
k ollasek s ja pruuniKs ja põleb iseg i ära
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suure kuum use käes, levitad es selleju u 
res tuppa v a stik u t lõhna. L iim ivärv ei
ole k ü llalt kindel. K õige kohasem ad ah
judele on m ineraalvärvid. N eid on m üü
g il pulbri kujul, m is sisald avad ü h tlasi
värvim ulda ja sideainet. Pulber teh ak se
v eeg a ta ig n a k s ja la sta k se
% tundi
seista. Siis lisa ta k se v e tt juure ja te 
h ak se paras värv, m ida saab pinseldada.
M ineraalvärv on pühkim iskindel ja la 
seb end p esta n in g ei karda kuum ust.
N eid värve on m itm eis toones.
J. K.
Müüri sid eain est
K.: K as võib rau d k ivist m üüri eh ita 
m isel tarvitad a sideaineks lubja, savi ja
liiva ehk kruusa segu ja kui palju ig a t
ain et panna?
A. E.
V .: R audkivi m üüri jaok s tuleb v õ tta
v astup idav ja tu g ev sideaine. Selleks
kõlbab lubja^liiva segu : 1 m ahuosa lupja
ja 3— 5 m ahuosa liiva, selle järele, m is
su gused on lubja om adused. V eel p a 
rem on, kui lubjale vähe tsem en ti juure
lisatak se. Savi segu ei ole raudkivi
m üüri juures vastupidav, kuid p aek ivist
m üüri juures võib sed a p arem ate ta g a 
järged ega tarvitad a, se st paekivi oma
kuju tõ ttu laseb end m üüris parem ini
siduda.
J. K.
Talveaike nde s t
K .: M issuguseid abinõusid on olem as
selle vastu, et peale talveakende e tte 
panekut välim ised aknad ei h ig ista k s ja
talve jä ä sse ei külm aks.
O. T.
V .: V älisakn ad seisavad ta lv el selged
ja kuivad, kui v älim iste akende raam ide
vahesid kinin ei to p ita ja selle juures
sisem iste raam ide vahed h oolega top i

ta k se ja paberiribadega kinni kleebi
tak se. ö ee ta k ista b toa õhu p ä ä sem ist
akende vahele. A kende vahel jahtub õhk
ja heidab en esest o sa n iisk u st v.älja, m is
k laasid e k ü lg e koguneb. V älisõhk se l
lev a stu p ääsedes akende vahele soojeneb
ja on selle järele võim eline rohkem n iis
k u st v a stu võtm a. E t sisem ised aknad
sam u ti kuivad seisak s, on vaja to a õhust
ü leliign e n iisk u s välja juhtida toa tu u 
lu tam ise ja korrapärase k ü tm ise abil.
Kui raam ides on õhuaknad ja neid ta l
vel lah ti teh ak se n in g selle juures v ä li
m ine aken uduseks tõmbub, siis su le
ta k se esialgu sisem ine õhuaken ja kui
välisak en selg ek s tõm bub, su leta k se
m õlem ad.
J. K.
Odav lõhkeaine
K.: Olen lugenud leh ted est ja ajak ir
jadest, et k u sa g ilt olevat võim alik saada
od avat lõh k eain et kivide lõhkum iseks ja
suurte kändude juurim iseks, kuid te a 
ted on ü ld ist laadi. P alu n teatad a, m is
su g u se st ä rist seda od avat lõh k eain et
sa a k s o sta ja m is h in n a g a ?
N. S.
V.: P õllu töök od a ja M asin atarvitajate
Ü h in gu te L iit a stu sid sam m e seks, e t
sa a k s m aale juhitud odavat käsitu sk in d la t lõh k eain et kivide lõhkum iseks ja
suurte kändude juurim iseks. N eed sam 
mud andsid ta g a jä rg i ja lähem al ajal
võivad põllum ehed osta lõh k eain et üle
poole odavam alt kui seni Vee- ja Maaparandusühingute Ludult, Tallinn, E s
ton ia pst. 27, tel. 463-16. L õh k eain et
h a k a ta k se müüm a um bes 40 sen ti kilo.
L ähem aid ü k sik a sja lisi andm eid ja te a 
teid leiate a jaleh ted est ja aja k irju st
oktoobri teisel poolel.
V. L.

E esti ü h istrü k ik od a, T allin n as 1933

