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UBA vanal hallil ajal katsuti leida
masinaid viljakoristamiseks ja 2000
J
aastat tagasi Rooma ajaloolased kir
jutasid isesugustest koristamismasinatest — vankritest, mida kasutasid
vanad gallid. See masin koosnes lah
tisest kastist kahel rattal, kusjuures
kasti esimene äär oli madalam kui
teised küljed. Esimesele äärele oli
kinnitatud lähestikku üksteisele tera
vad kolmenurgalised noad. Need noad
lõikasid viljapäid, kui kasti lükati
edasi, ning lõigatud viljapead kuk
kusid kasti.
Pärastpoole kadus see masin ja
kuni 18-da sajandini ei ole tehtud
mingisuguseid katseid asetada käsitsi
viljalõikamist masinaga. Alles 1799.
aastal võeti esimene patent Londonis

Joseph Boyeri poolt viljalõikema sinale.
See masin oli varustatud kuue vika
tiga, mis tiirlesid vertikaalvõlli ümber.
Pärast seda võeti veel palju patente
tiirlevatele viljalõikeaparaatidele. Mõ
nedes kavades oli nähtud ka ette
vihkude kõrvaletoimetamine, mis sün
dis harilikult liikuva lindi abil. Kuid
need tiirlevad lõikeaparaadid ei olnud
otstarbekohased ja pidid andma koha
uuele lõikeaparaadile, mis töötas kää
ride põhimõttel. Esimesi katseid sama
aparaadiga tehti 1800. a. Inglismaal,
kuid neil katsetel ei olnud reaalseid
tagajärgi kuni 1826. a., mil Shoti
pastor Patrick Bell ehitas oma niidu
masina. Tema lõikeaparaat koosnes
kahest vikatist, kusjuures paigalseisev
vikat oli varustatud 18 noaga ja
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2 . sõrgadeplaadid, mis takistavad
teine liikuv vikat 12 noaga. Lõikamislaius oli vaid 53 sentimeetrit. Vilja vilja libisemist lõikamisel;
3. tiirlev tiivik, mis hoiab vilja
tõi ette tiivik ja masinat lükkasid,
mitte ei vedanud, loomad, nagu see vastu vikatit ja asetab lõigatud vilja
platvormile;
oli vanastigi tarvitusel.
Sellest ajast lõikemasina areng
4. platvorm lõigatud vilja kogu
suundub Inglismaalt Ameerikasse ja miseks vihkudesse;
5. veoratas, mis kannab kogu ma
juba 1828. a. 0. Hussey ehitab ma
sina, millel on veidi sarnadust prae sina raskust ja ühtlasi on ka jõual
guse lõikemehanismiga. Kuid ka see likaks vikati ja tiiviku liigutamisel;
6 . veoloomade rakendamine vasa
masin ei olnud küllalt kohane.
Alles 1831. a. Cyrus H. McCor- kule poole vikatist;
7. kõrtejagaja, mis eraldab lõiga
mikul läks korda ehitada esimene
lõikeaparaat, rais töötas rahuldavalt, tud kõrred kasvama jäävatest.
ja tema poolt kasutatud põhimõte on
Mc Cormickul ei olnud alguses
jäänud maksma kuni käesoleva ajani. kõige vähematki ettekujutust, et tema
Pärastpoole kõik patentideomanikud on ainukene kõigi nende ettetoodud
tunnustasid Me Cormicku masina pa põhimõtete kasutaja.
remusi.
See Mc Cormicku leidus paneb aluse
Mc Cormicku esimene lõikemasin täiesti uuele ajajärgule põllumajandusoli väga lihtne ja brimitiivne, lõika ajaloos.
Seniajani tehti kõik töö
jaks oli siin saeleht, mis liikus sõr käsitsi. Viljalõikamiseks kasutati sirpi
gade vahel, kuid sel olid siiski juba ja hiljem vikatit. Viljakoristamistöö
kõik uuema aja lõikemasina põhi nende abinõudega oli raske. Paljud
arukad mehed püüdsid enne Mc Corjooned, nagu:
1. nugadega vikat, (õigemini sae mickut võtta tarvitusele masinaid
leht) mis, liikudes kiiresti edasi-ta- viljalõikamiseks, kuid see ei õnnes
gasi, lõikab kääritaoliselt;
tunud neil, nagu see läks korda

Joon. 1. Esimene Deering — Mc Cormiku nüdumasin 100 aasta eest.

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES
Mc Cormickul. Selle tagajärjel tema
nimi ongi suuremaid põllutöömasinateajaloos ja meil on põhjust käesoleval
1931. aastal vaadata tagasi sajaaastasele tööle.
Mc Cormick oli ainult 22 aastat
vana, kui ta proovis esimest korda
oma masinat suure rahvahulga juures
olekul. See sündis tema isa farmis
Virgiinia osariigis Ameerika Ühend-
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eest kõige kõrgema auraha ja Lon
doni suurim ajaleht „Times“ kirjutab,
et Mc Cormicku masin olnud rohkem
väärt kui kogu näitus kokku. Pärast
seda ilmusid Mc Cormicku masinad
ka juba Euroopa põldudele.
Mc Cormick ei olnud mitte ainult
arukas leidur, vaid ta osutus ka väga
õnnelikuks ärimeheks. Nähes ette,
millist suurt tähtsust edendab niidu-

Joon. 2. Esimene Deerlng — Mc Cormicku niidumasin põllul töös 100 a. tagasi.

riikides. Tema esimesed katsed andsid
häid tulemusi ja ümbruskonna põllu
mehed olid vaimustatud tema masi
nast, olgugi et nad ei mõistnud täie
liselt kujutleda, missuguseks tähtsaks
teguriks see masin osutub pärastpoole.
Alul Mc Cormick töötas oma ma
sina täiendamise alal ja alles paari
aasta järele võttis patendi. Ka masina
müügist ei tulnud alul midagi, kuid
juba 1850. aastal asi on arenenud
nii kaugele, et Mc Cormick võib sõita
oma uue imemasinaga Euroopasse ja
1852. aastal tema masin on Londoni
näitusel üldiseks imestuseesemeks.
Sel näitusel ta saab oma masina

masin ja sellega ka ühes teised põllu
tööriistad ta asutas tööstuse, mis
alul asus isatalus, kuid peagi viidi
Chicagosse.
Mc Cormicku tööstuse
asutamisega pandi alus International
Harvester Companyle (Rahvusvaheli
sele Koristaraismasinate Seltsile), mis
praegu on suurim põllutöömasinatevalmistaja maailmas.
Nii meie ei pühitse mitte lõikemasinate 100 -aastast juubelit, vaid
ka selle seltsi juubelit ja ühes sel
lega kõigi „Deeringi“ nime kandvate
masinate juubelit.
„Deeringi“ ja
Mc Cormicku“ nimed on sama vanad
kui põllutöömasinate ajalugu. Need
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on püsinud juba aastasadu, on tõusnud selle sajandi kestel esimesele
kohale maailmas, ja praegu ei ole
põllumajanduslikku ringkonda, kus
ei tunta „Deeringu“ või „McCormicku“
nime. Nende nimede all International
Harvester Co valmistab igasuguseid
masinaid, alates kõige lihtsamast
adrast ja lõpetades kõige keerulisema
traktoriga ja kombineeritud viljalõikemasinaga. Liikudes selle firma väljapanekusaalides võib näha kogu sajandi
arengut. See saal on kui muuseum,
ja kui võrrelda esimest Mc Cormicku
masinat praeguste kõige uuemate
lõikemasinatega, siis tekib tahtmatult
imestushüüe: kas tõesti on saatnud
selle korda üks firma ainult ühe
sajandi jooksul?!
Praegu ehitatakse „Deering“ ma
sinaid paljudes riikides. Nii on sel
firmal vabrikuid peale Ühendriikide

veel Kaanadas, Prantsusmaal ja Rootsimaal. Varemalt oli vabrik ka Vene
maal, mille aga kommunistid natsionaliseerisid; kuid veel praegugi val
mistab ta deeringtüübilisi rohuniitjaid
ja viljalõikajaid.
Ei ole ala põllumajandustehnikas,
kus ei oleks „Deeringi“ nime; ei ole
põllutöömasinat, mida ei valmistaks
International Harvester Go. See on
kolossaalne ja kindel ettevõte ning
sellega põllumehed võivad minna
julgesti kaasa.
Esimene Mc Cormicku niidumasin
on praegu üldiseks kõneaineks. Seda
on vabrik arvesse võtnud ja ka
Eestisse saatnud ühe 100-aastase
masina. Seda võivad kõik asjasthuvi
tatud näha eeloleval põllumajandus
likul näitusel Tallinnas ETK välja
panekute seas.
L-n.
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H. Soosaar.

suur protsent kõikidest meie
0^ ige
põllumajanduses tarvitatavaist jõumasinaist langeb nahvtamootoritele.
Ja seda täiesti õigustatult, sest ühelt
poolt on nahvtamootor ikkugi lihtsa
maid ja käsituskindlamaid jõumasinaid, teiselt poolt tulevad tema kasutuskulud kaugelt odavamad kui näi
teks petroolmootoritel. Mis puutub
suhteliselt võrdlemisi kõrgesse ostuhinnasse, siis peab ütlema, et
selle tasuvad
odavad
kasutuskulud ja vastavalt pikem eluiga.
Kasutuskulud aga enamatel juhtumi
tel võiksid olla veelgi vähemad, kui
nad tegeliselt meil praegu on. Kui
nimelt ligemalt tutvuneda meie põllu
majanduses tarvitatavate nahvtamootoritega, siis selgub, et 80 °/o neist

kannatab toiteseade rikete all. Teata
vasti toidetakse mootorit õhu ja kütteaine põlemiskõlbulise seguga. Nahvtamootoril kütteaine viiakse pumba abil
tolmutaja kaudu silindrisse, kuna vajaline õhk surutakse sinna karterist.
Et kütteaine ja õhk viiakse silindrisse
lahus, siis toitmisel võib tekkida loo
mulikult kahesuguseid vigu: ühed,
mis põhjustavad kütteaine ebakorra
pärast silindrisse sattumist ja teised,
mis halvavad õhu juurdepääsu. Taga
järg mõlemal juhtumil on halbade
põlemisomadustega küttesegu, mis
nõrgestab mootori jõudu, raisates seal
juures kasutult ülemäära kütteainet.
Üldiselt valitseb arvamine, et masin
on siis korras, kui ta käib. See on
põhjalikult vale. Kui masinal on viga,

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

49

" lR .c > T iu m id .u m € is in € id ..
Heinategemise aeg on lähedal. Muret teeb põllumehele, kuidas niita ja koristada,
kellel puuduvad masinad, sest raha on vähe ja ei tea mis seltsi osta. Inimene tahab
head masinat pikaajalise maksuvõimalusega.
Eestis on müügil mitme vabriku rohuniitjaid. Iga vabriku esitaja reklameerib
oma masinaid „kõige parematena ja kuulsatena“, nii et ostja sattub segadusse, ei
suuda „kõige paremate“ hulgast kõige paremat välja valida. Ainuke toetuspunkt on
sel puhul proovitööde tulemused. Saksas ja Rootsis korraldatakse näitused ühes proovi
töödega ja peale proovitööde korraldakse katsed katsekojas, kus määratakse kindlaks
materjali väärtus. Siin võib inimene välja valida töös kõige kergema ja vastupida
vama, s. 0 . kõige parema masina.
Aastaid tagasi oli kirjanduses jutt, et takistada halva väärtusliste masinate sisse
vedu, mis kahjulik rahvamajandusele. Põllutööministeeriumi Põllumajanduse peava
litsuse poolt korraldati peale selle proovitööd 1928, a. Tähtvere riigimõisas. Proovi
töödele olid saatnud „Svecia“, „Aktiv“, „Gloria“, „Herkules“ rohuniidumasinad vas
tavate esitajate poolt; miks teisi rohuniidumasinaid ei saadetud, see jääb kohapealsete
esitajate saladuseks. Proovitöödel arvestades vikati lõigete arvu ühe jooksva meetri
kohta, siis osutus kõige kiiremaks „Gloria“, kuna teised olid enam-vähem ühtlased.
Ehituste iseäraldustest vääris tähelepanu „Gloria“ kuullaagri keps, mis nüüd
„Aktiv“ rohuniitjal ka kuullaagril. Selle laagri hea omadus on, et töötades hobustel
kergem vedada ja määrimine hõlpsam kui pukslaagriga masinal, sest kuullaagrit saab
päevas kord tavotiga määritud. See on 2-realine SKF kuullaager, tugeva ehitusega,
liiva- ja tolmukindlas kapslis, millest tingitud laagri pikk iga.
Tiisli surve hobuste kaelale oli „Aktiv“ masinal tühjalt 17,8 kg, teised 20,4—20,6 kg
ja kui inimene istub pukil: „Aktivi“ tiisli otsa kurve 8,6 kg, teised 10,6 kg.
Veo tarvitus keskmiselt kilogrammides töös oli „Aktivi“ masinal 127 kg, „Herkules“
131 kg, „Svecia“ 137 kg jne.
Peale proovitööde prooviti masinate vikatite terade headust Riiklises katsekojas,
kus selgus, et ühtlase ja korraliku karastusega terad olid „Aktiv“ ja „Gloria“ masi
natel, kuna teised jätsid soovida.
Kõike kokku võttes tuleb tahtm atult „Aktiv“ rohuniitja kõige paremaks lugeda,
mida kinnitavad Saksa ja Rootsi proovitööd, kus tulid „Aktiv“ masinad esimesele kohale.
Ilmunud on Tallinna Vene rohuniitja proov, see väärib tähelepanu oma vanane
nud ehituse poolest. Põllurattad on kitsapoolsed ja valatud malmist ja noapalgi tõstemehanism algeline; kas see masin tarvitajaskonda rahuldab ja poolehoidu leiab Eestis
on raske küsimus, sest ei ole suutnud seda mitmed Saksa masinad, nagu „Deutsche
Werke“, „Eckert“ jne., mis hinnalt küll odavad, välimuselt nägusamad ja vastupida
vuses rohkem tõotavamad kui Vene masinad.

Tellimisel või ostul palume mainida „Tehnikat põllumajanduses’'
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mis tema seisma paneb, siis kõrval
datakse see tingimata ja kahju on
vaid ajakulus. Kui aga viga ei sunni
kohe masinat seisma, siis kestab see
harilikult aastast aastasse ja võib õige
tunduvat kahju teha, enne kui ta
juhuslikult leitakse. Sarnaseid näge
matuid vigu leidub väga palju just
nahvtapumbas ja tolmutajas.
IS a b v la m c c lc v i
leüiteaine'^
l»uxap on harilik kahe ventiiliga imevsurvepump. Ventiilid võivad olla kas
klapp- või kuulventiilid. Viimasel juh
tumil on imemisventiil harilikult kahe
kordne, et surve puhul nahvta paaki ta
gasi ei pääseks. Tolmutaja suure takis
tuse tõttu on surve pumbas õige
suur ja loomulikult mõjub väiksemgi
ventiilide ebatihedus korralikule pumbategevusele halvavalt. Ventiilid hak
kavad laskma läbi peamiselt selle
tõttu, et tarvitatakse kurnamata nahvtat, millega satub liivateri ja muid
kõvu jäänuseid ventiili kandepindade
vahele. Pumbas valitseva suure surve
tõttu pressitakse kandepindadesse väi
kesed õnarused, mis pikapeale muu
davad ventiili kõlbmatuks. Eriti tun
delised on selles suhtes klappventiilid,
sest seal on nii pesa kui ka ventiil
vasest. Kuulventiilil on kuul terasest
ja ta seisab seetõttu kauem tihe.
Teisest küljest aga muutub kuul kohe
kõlbmatuks, kui tema pinnale ilmub
roostejäljed,
Klappventiihde ebatiheduse korral
tuleb neid lihvida tihedaks kas vas
tava lihvimispastaga või õige peeni
kese noapuhastuspulbriga ja õliseguga.
Lihvimiseks keeratakse ventiil puu
pulga otsa ja keeratakse teda pesas
edasitagasi, tõstes vahetevahel üles*).
Kuuiventiilide juures ei anna lih
vimine tagajärgi, sest seda ei ole
võimalik ühtlaselt läbii viia. Siin
tuleb kõigepealt jõuda otsusele,
kas kuul on kõlvuline — tähendab
*) Ligemalt vaata „T. Põllum.“ nr. 1
1929. a. Ihk. 21. . .
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kas tema pinnal ei leidu roosteplekke.
On rosteplekid näha, tuleb muretseda
uus, umbes samas suuruses kuul.
Enne tihendamist pühitagu kuul ja
pesa puhta lapiga võimalikult kuivaks
Ja puhtaks. Tihendamiseks asetatakse
kuul pesasse ja kuuli peale pehme
vaskpulk. Nüüd kerge haamrikesega
või rauatükiga pulga teisele otsale
kloppides klopime ühtlasi ka kuulile
soovitud ilusa poleeritud kandepinna.
Kui nähtub, et kandepind on juba
sile ja õnarusteta üle terve ümbruse,
võib kindel olla, et ventiil hakkab
pidama. On ventiilide kandepinnad
tihedad, tuleb järgi vaadata, et ka
survevedrud oleksid parajad jämedad
ega jääks pesadesse kinni. Kui pump
on korras, siis ühe käega pumbates
ja teist survetoru otsa ette surudes,
peab sealt vahelt tingimata nahvtat
pritsima. Jõuab aga käesurumisega
nahvtaväljavoolu takistada, ei ole pump
veel kõlvuline.
^ e ib v la lc lm u ia fc i ehk n.n. -prits
on teiseks ja õieti veel suuremaks
nägematute vigade pesaks. Tolmutaja
ülesandeks on udustada nahvtat si-

lindrisse juhtimisel võimalikult peeneteks piiskadeks. Mida peenemad
on piisad, seda suuremas pinnas puu
tub kokku nahvta tulise õhuga ja
muutub auruks, mis õhuga segunedes
põleb ära täieliselt. Satub aga nahv
tat silindrisse piiskadena või joana,
siis on auramispind väike ja osa
nahvtat jääb põlemata, muutub kas
koksiks või lendab nõena korstnast
välja. Loomulik, et see on asjata
kulutatud. Pealegi koksistub sarnasel
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puudulisel tolmutamisel kuumpea,
masin hakkab katkendiliselt süütama
ega taha korralikult käima hakata.
Konstruktiivselt on tolmutajaid väga
mitmet moodi, kuid korralikuks tol
mutamiseks peaksid igal tolmutajal
olema järgmised osad (joon. 3): tolmutaja kere, nippel, spiraal, kuul ja
kuulivedru.
Tolmutamisprotsessist võtavad otse
koheselt osa ainult spiraal ja nippel.
Teatavasti on nahvta kui vedelik
kokkusurumatu. Selletõttu peab mi
nema terve hulk nahvtat, mis pump
umbes V40 sekundi jooksul torustikku
lööb, sama ajaga ka läbi peene, um
bes ^/lo mm nipliavause. Nahvta kii
rus kasvab sellega niplis 250—300
m/sek. Kui võtta arvesse, et nahvta
enne nipliavausse pääsemist saab spiraalkeerdudes veel ringliikumise, siis
on loomulik, et sarnase suures kii
ruses õhuga kokku põrgates peab
tekkima tolmutamine. Uduvihk kor
ralikul tolmutamisel peab laienema
umbes 60° all. Kui prits korralikult
ei tolmuta, siis tuleb eeltoodu järele
kontrollida, kas pump on korras ega
lase nahvtat tagasi. On pump korras,
tuleb teha kindlaks, kas pumbas ja
torustikus kuni tolmutajani ei leidu
õhumulle. Kui tolmutajatoru on pideva
kallakuga ülespoole, siis ei ole õhku
karta, sest õhk pääseb välja läbi tolmutaja. On aga torustikus tolmutajast
kõrgemaid kohti, siis tulevad need
varustada õhuväljalaskekraanikestega,
kui neid seal enne ei ole.
Kui nüüd pump ja torustik on kor
ras ja tolmutaja siiski korralikult ei
tööta, siis tuleb viga otsida juba tol
mutajast endast. Kõigepealt vaadata
järele, kas tolmutajast ei ole mõni
osa hoopis välja võetud, sest nagu
kogemused näitavad, puudub seal
enamasti alati midagi, olgu see siis
spiraal, kuul või vedru, või pahemal
juhtumil isegi kõik kolm. Loomulik,
et sarnase tolmutajaga korralikku tol

mutamist ei saa. Kui osad kõik on
olemas, tuleb vaadata, et spiraal oleks
tihedalt oma pesas ja nahvta pääseks
läbi ainult vinditaolistest lõigetest.
Samuti peab kontrollima, kas spiraal
ulatab tõesti nipliauguni. Kui ta sinna
ei ulata, siis kaob seal tühjas ruu
mis nahvta ringliikumine uuesti ja
tolmuvihk jääb kitsaks. Sama viga
tekib ka siis, kui nipliauk on liiga
pikk. Kui tolmutamisel jäävad piisad
liiga jämedaks, siis on nipliauk suu
reks põlenud, milletõttu loomulikult
väheneb nahvtakiirus ning tolmuta
mine ei saa korralik. Igasugused
augu peenemaks pinnimised ei anna
kunagi häid tagajärgi, sest auk läheb
sellejuures viltu ja loperguseks. On
soovitav muretseda uus nippel. Kui
nippel ja spiraal on korralikud, siis
tuleb vaadata, kas ka kuul on tihe.
Nagu öeldud, ei võta kuul küll tol
mutamisest osa, aga on tolmutajas
selleks, et plahvatussurve mõjul tuli
sed gaasid ei tungiks tolmutajasse. Kui
kuul tihe ei ole või vedru kuidagi
kinni jääb, siis tolmutajasse surutud
kuumade gaaside mõjul tolmutaja
pigitub ja ummistub töötamisel.
Tehes sarnase kontrollkäigu ja kõr
valdades puudusi 31 rikkeid pumba
imemisventiilist kuni tolmutaja nipli
auguni, võib kindel olla, et tolmutaja
hakkab korralikult tööle.
Peale eelpoolnimetatud harilikkude
tolmutajate on „Sandbäcken“ vabri
kul veel eriline patenteeritud tolmu
taja, mis sarnaneb kõrgesurvemooto*
rite tolmutajatele (joon. 4). Selles
tolmutajas ei ole kuuli, kuna gaaside
sissetungimise hoiab ära tihendatud
nõelataoline spiraaliots a, mida surub
vastu nipliavaust vedru b. Spiraali
teises otsas on tihedalt liikuv kolb
c. Kui nüüd sissepritsimisel pump
surub nahvta tolmutajasse, siis tekib
surve ka kolvile c; vedru b surutakse
kokku ja spiraaliots a avab nipliaugu,
kust nahvta pääseb silindrisse. Niipea
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kui surve lõpeb tolmutajas, lükkab
vedru spiraali jälle nipliaugu ette,
sulgedes sellega gaasidesissepääsu tolmutajasse.
Kogemuste põhjal peab ütlema, et
see idee on küll vastuvõetav, kuid
vabriku konstruktsioon jätab soovida.

Joon. 4.

Kõigepealt on vedru b liiga nõrk;
pumbasurvega surutakse ta liiga kokku
ja tolmutajasse tekib ruumi hulgale
nahvtale, Pumbasurve lõppedes hakkab vedru kolviga ülearust nahvtat
tolmutaja augu kaudu silindrisse
ajama. LoomuUk, et vedrusurve on
korralikuks tolmutamiseks nõrk ja
silindris jääb tolmutaja otsa nahvtatilk — niimoodi läheb igal sissepritsimisel tilk toorest nahvtat silindrisse,
mis jääb põlemata.
Pikemal töötamisel hakkab ka kolb
läbi laskma, siis tuleb osa nahvtat
ka väljapoole, mis muidugi kaduma
läheb. Samuti on raske spiraaliotsa
nii tiheda hoida, et gaasidesurve ei
pääseks tolmutajasse — selle taga
järg on tolmutaja pigitumine.
Kavlevi chubleäpjf.

Kui nahvta tarvitamisel tuleb hoi
duda sellest, et teda üleliiga silind*
risse ei satuks, siis õhuga tuleb toi
mida just vastupidiselt. Kahetaktiline
nahvtamootor ei saa õhku kunagi
ülearu, aga kui karteri õhuklapp ei
ole korras, võib õhuhulk väheseks
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jääda. Loomulik, et siis ka parajal
määral sissepritsitud nahvtale ei jätku
õhku korralikuks põlemiseks.
Karteri õhuklapi juures tuleb pi
dada silmas ainult seda, et ta liiguks
kergelt ja oleks tihe. Kui ta liiga
raskelt lahti läheb — tähendab kui
vedru liiga kõva on — siis jääb ta
imemisel liiga kauaks kinni ja vähen
dab sellega karterisse ja sealt silind
risse voolavat õhühulka. Ei ole ta
tihe, siis laseb ta mootorikolvi alla
liikudes osa õhku tagasi välja ja si
lindrisse sattuv õhuhulk jääb jällegi
väheks. Uuematel masinatel on ena
masti õhukesed terasklapid, mis töö
tavad ideaalselt; tarvis ainult valvata,
et sinna prügi ega midagi muud, nagu
narmaid, kaltsu jne. vahele ei satuks.
Kui õhuklapid on nahast, siis aja
jooksul nahk õli mõjul kaotab oma
paenduvuse ja vetruvuse. Uuendami
seks tarvitada ühtlast umbes 3 m/m
paksust vintsket pinsolinahka. Sage
dasti hakkavad läbi laskma ka kor
gist õhuklapid „Skandiatel“. Seal on
soovitav kork asendada jällegi pinsolinahaga.
Mootori toiteseade korraldamine
nõuab ainult hoolt ega ole seotud
kuigi suurte kuludega. Heal tahtmi
sel saab sellega hakkama iga masi
nist ja masinaomanik, hoides kokku
sellega aasta jooksul mõnegi ilusa
krooni.
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J THEKS mootori korraliku ja öko^ noomse töötamise eeltingimuseks
on küttesegu põlemasüütamine õigel
ajal — ehk nagu öeldakse — õige
süütemoment.
Iga asi nõuab aega ja nii on lugu
ka mootori küttesegu põlemisega. Süü
tamisest kuni täielise segu ärapõlemiseni kulub küll vast ainult l/ioo
sek., kuid ka sellest on küllalt, et
kolbe jõuab liikuda juba poolde si
lindrisse. Sellest järeldub, et süü
dates küttesegu, kui kolb asub survetakti surnudpunktis, ei saa meie täit
survet kolbile, sest ta hakkab kohe
liikuma ja gaaside põlemisruum ala
tasa suurenema. Peale selle tekib
suur survevähenemine veel selletõttu,
et põlevad gaasid, puutuvad kokku
suures pinnas külmade silindriseintega ja jahtuvad.
Kui tahame, et mootor arendaks
täit jõudu, on tarvis süüdata gaasid
enne kolbi jõudmist survetakti surnud-punki. Üldiselt on maksev ree
gel, et gaasid peavad olema põlenud
kolbi surnudpunkti jõudmiseni. Sel
lest kohe järeldus, et süütamine peab
olema seda varajasem, mida suure
mate tuuridega töötab mootor, tä
hendab mida kiiremini liigub kolb.
Vändapõlve järele arvatult kõigub
eelsüütamine tiirudest olenevalt 15—
40°. Põllumajanduslikkudel mooto
ritel 20—40° piirides.
Samuti kui ebamääraselt hilisel
süütel, tekib töötamishäireid ka eba
normaalselt varasel süütel. Silindripinnal olev õlikiht põlevate gaasidega kokkupuutudes põleb ära. Selle tagajärjel
tekib suur hõõrumine silindris. Jahutusvesi hakkab keema, mootor lä
heb ilma nähtava põhjuseta tuliseks.

Kuna silindriseina ja kolbi vahel on
õli jaoks väike mänguruum, siis liiga
viltuse kepsuseisaku puhul enne surnud-punkti plahvatanud gaasid suru
vad kolbi hooga vastu teistpoolset
silindriseina. Selle järeldusel hak
kab kuulduma mootoris tumedat
kloppimist. Mootor võib hakata klop
pima ka normaalse süütemomendi
puhul, kuid siis on ta ülekoormatud
ja silindrisisemus ülemäärasest põle
misest nii tuline, et süütamine toi
mub iseenesest ja ammu enne süüteseade tegevusse astumist. Sarna
seks juhtumiks on nähtud ette
nahvatamootoritel ja osal petroolmootoritest, millel ei ole süütemo
mendi muutmise võimalus, vee tilgutamine silindri põlemisruumi. Vesi
auramisel tarvitab ära üleliigse soo
juse. Siinjuures ei tohi segada süütekloppimist laagritekloppimisega. Süütekloppimine väheneb koorma vähe
nemisega ja tuuride suurenemisega,
kuna laagritekloppimine nendes tingi
mustes suureneb. Kuigi mootor peab
töötama varase süütega, ei saa seda
süütemomenti siiski alati nii jätta.
Kui masina käimalöömisel süütamine
oleks enne surnudpunki, siis plahvatussurve oleks nii suur, et meie ei
jõuaks kolbi enam edasi tõugata.
Plahvatus lööks kolbi tagasi alla ning
sellega ühes ka ratta või võlli otsas
oleva vända tagasi. See tagasilöök
võib olla nii tugev, et murrab lööja
käe. Sellepärast peab masinatel olema
võimalus seada süütamist hiliseks —
tähendab surnud-pünkti. Ka tuleb
käimalöömisel hoida vänt nii peos,
et pöial ja sõrmed oleksid ühelpool,
siis tagasilöögil libiseb vänt peost
välja. Niipea kui masin on käima
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läinud, seatakse süüde kohe varaja
seks. Nahvtamootoritel ei ole süütemomendi reguleerimiseks võimalusi —
see oleneb ki^uli kuumusest ja on
alati enne surnudpunkti. Käimalöömisel tarvitatakse siin väikest kava
lust. Kuna teada on, et mootor
lööb tagasi, lüüakse ta käima vastu
pidi. Tagasilöök on harilikult nii
tugev, et masin läheb õigetpidi käima.
Kuna siin tagasilöök on alati teada
ja selle vastu ollakse valmistatud,
ei juhtu sellega pea kunagi õnnetusi.
Nagu öeldud mõõdetakse eelsüüte-

kindlaks teha, kus just selle 15 sm
piirides on õige surnudpunk. Selle
pärast on otstarbekohane suurematel
masinatel täpne surnudpunkt välja
mõõta. Seda tehakse harilikult järg
miselt: kuhugi masinamutri alla, hoo
ratta lähedale kinnitatakse terava
otsaline plekknäitaja, mille ots ulatab
hooratta pinnale. Silindrikaan võe
takse pealt ja üles silindriotsale
asetatakse kas joonlaud või mõni
sirgeäärega raudlatt. Kolbi kõrguse
kindlaksmääramiseks silindris võib
tarvitada kas traaditükki või otsast

nurka kraadides, arvatult surnudseisakust. Sellepärast vaatame kõige
pealt, kuidas seada masinat surnud
punkti ja siis määrata kindlaks soo
vitud nurk.
Vähemate masinate juures võib
määrata surnudpunkti silmajärele.
Selleks ajame kolbi üles silindri otsa
ja otsime koha, kus vähesel ratta
edasitagasi liigutamisel kölb ei liigu.
Süuremate masinate juures, kus laagritemäng on võrdlemisi suur, ei anna
sarnane seadmine harilikult tagajärgi,
sest ratta edasitagasiliikumine surnudpunktis on juba 10—15 sm, enne
kui hakkame märkama kolbi liiku
mist. Loomulikult on siis raske

teravakslõigatud puupulka, rais on
otstarbekohane pista kolbi põhjas ole
vasse treimisauku.
Kui sarnased ettevalmistused teh
tud, keeratakse masin nii, et kolb
asub kõigealumises seisandis. Nüüd
näiteks päripäeva masinat ringi aja
des jäetakse ta seisma, kui kolb on
jõudnud üle poole silindri. Selles
seisandis tehakse märgid esiteks joonelaua äärekohta traadile see määrab
kolbi kõrguse, ja teiseks näitaja otsa
kohta hoorattapinnale (joon. 5 a). Kui
need märgid tehtud, keeratakse ma
sinat tagasi vastupäeva, seni kui
traadile tehtud märk tõuseb uuesti
joonelaua serva kohta (joon. 5 b). Sel
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les seisandis tehakse hoorattale teine
märk. Kui nüüd kahe hoorattal oleva
märgi vahe täpselt pooleks mõõta ja
märkida 0 -ga, siis selle märgi aja
misel hoorattal asuva näitaja otsa
kohta on masin täpselt surnudpunktis (joon. 5 c).
Surnudpunktist masina jooksusihis
edasi tuleb nüüd teha märk süütemomendi jaoks. Kuna on teada, et
ring kas suur või väike jaguneb 360
kraadiks, siis mõõdame hooratta ümbermöödu ja jagame selle 360-ga.
Sellega saame ühe kraadi pikkuse
hoorattapinnal.
Olgu näiteks hoo
ratta ümbermõõt 720 sm, siis 1 kraa
dile vastab 720 : 360 == 2 sm. Kui on
vaja seada varajane süütamine näi
teks 25° peale, siis 25° vastab hoo
ratta pinnal 25 X 2 = 50 sm. Kui
nüüd mõõdame surnudpunktist (o)
masina käigusuunas edasi 50 sm ja
teeme sinna risti, siis ajades selle
risti hooratta juures asuva näitaja
otsakohta on masin süüteseisus
(j.5d).
Elektrisüütega mootorites peab üt
lema, et neil on enamasti kõigil vas
tav seade, mis võimaldab hilist ja
varast süütamist.
Sellejuures on
otstarbekohasem panna magneeto hi
lise süüteseisangusse ja vaadata, et
säde tekiks surnud punktil. (Mag
neeto tekitab sädeme siis, kui katkestuskontaktid lähevad lahti. Vaata
Põll.-Tehniline kai. 1930.)
Kui hi
lise süüte säde on õieti reguleeritud
surnudpunktile, siis magneeto konst
ruktsioon annab juba varasel süütel
isegi sädeme Õigel ajal. Kindluse
mõttes võib seda eeltoodu järele
siiski kontrollida.

Sama tähtis kui elektrisüütega
mootoritel on süütemoment, on nahvta- ja kõrgesurvemootoritel kütteaine
sissepritsimismoment.
Harilikkudel
kuumpeamootoritel peab nahvta sissepritsimine sündima umbes 28—30°
enne surnudpunkti, sest kuumpeamootoris ei süütu nahvta kohe sissepritsimisel, vaid umbes 10—15° hil
jem, olenevalt kuumpea temperatuu
rist. Nõnda et umbes 30° sissepritsimisel on süütamine 15 —20° va
rajane. Kõrgesurvemootorites on si
lindris õhk kokkusurutult nii tuline,
et nahvta kohe sissepritsimisel süütub, sellepärast pannakse kõrgesurvemootoritele eelsissepritsimine ainult
15—18°. Kuna nahvtamöotoritel on
pumba kolbivärk enamasti reguleeri
tav, siis on soovitav enne sissepritsimisaja reguleerimist panna mootor
täie koorma all tööle ja reguleerida
kõigepealt paras pumbakäigu pikkus.
Siis mootor seisma panna, ja eel
toodu järele surnudpunkt ja süütepunkt kindlaks määrata. Kui nüüd
süüte- või õigem sissepritsimismärk
hoorattal ajada näitaja otsa kohta,
siis tuleb pumbavnokk ehk ekstsenter nii keerata, et see hakkaks tõstma
kolbi, ja selles seisukorras kinnitada.
Peale selle masinat ringi ajada ja
vaadata, kunas just pump liikuma
hakkab, ning kontrollida, kus asub
siis sissepritsimismärk hoorattal.
Lõpuks olgu tähendatud, et eel
poolkirjeldatud viisil õieli reguleeri
tud süütemoment ei tõsta mitte üksi
masina võimet, vaid aitab hoida kokku
veel hulga ülearu kulutatavat kütteainet ning pikendab tunduvalt ma
sina iga.
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tähtis majanduslikult kui kor
SAMA
ralik ehitamine on ka valmishoonete korrashoid. Hoone korrasoleku
eest tuleb kanda hoolt samuti kui
inimese tervise eest. Nii siin kui seal
tuleb viga kohe alguses kõrvaldada.
Peotäis naelu, mõni laud, palk või
kimp sindleid õigel ajal või õiges
kohas tarvitatud võivad hoone iga
aastakümneid pikendada. Lohakus
hoolitsemises ja korratu parandamine
ainult ei tõsta hoone korrashoiukulusid, vaid vähendavad tunduvalt ka
hoone iga ja nõuavad sellega hoo
nesse mahutatud tuluta kapitali suu
rendamist. Sellepärast peab iga pere
mees tähelepanelikult oma hoonete
seisukorda silmas pidama, sest isegi
kõige paremini ehitatud hoone juures
tuleb ilmsiks puudusi tema kasuta
mise ja ilmastikumõjude tagajärjel.
Neid puudusi võib peremees suure
malt jaolt ise tähele panna ja lasta
kõrvaldada. Ei ole tal tarvilisi tead
misi ehitusasjus ega saa ta ise sel
lega toime, siis kutsugu ta asjatundja
ja lasku mõne aja järele — kevadel
või sügisel — hoone üle vaadata ja
tarvilised parandustööd üles märkida.
K a lu s . Tihe katus on kõige täht
samaks kaitseks hoonele ilmastiku
hävitava mõjude vastu. Sellepärast
on vaja parandada nii ruttu kui või
malik vähemadki augukesed selles,
muidu tekitab neist läbitungiv niis
kus mädanikku ehituse puuosades ja
lõhesid kivimüüridesse. Võib tähele
panna, kuidas aukliku katusega hoo
nes imestamiseväärt kiirusega hävi
nevad laed, aampalgid, seinad ja
sarikad.
Kui üldiselt vaadates katusehari on
sirgjooneline ja loodis, siis näitab see,
et puuosad on veel terved ja nende
ühendused kindlad. Kohati vajunud

kõverjooneline katusehari laseb ole
tada, et sarikate, toolvärkosade ja
venituste ning müürlattide ühendused
järele on annud või päris koost nih
kunud. Nüüd tulevad nimetatud osad
üksikasjaliselt läbi vaadata ja kõige
pealt kõrvaldada põhjused, millest
need tekkinud. Tuleb järele vaadata
katusekate, iseäranis harjal, roo kohal
ja schottrennides, ning leitud puudu
sed kohe kõrvaldada.
Sindel-, pilbas- ja kivikatustes on
kerge leida vigaseid kohti, kui pidada
silmas vihmaga, kuhu vesi laepeale
tilgub. Kus laepeal niiske plekk, selle
kohal otse on vigane koht. Papp- ja
samuti plekk-katuses, millel laudroovitus, on seda raskem öelda, kuna
vesi sagedasti enne kui ta alla tilgub,
roovlauda mööda edasi võib valguda.
Sindel- ja pilbaskatust vaadatakse
pööningult heleda ilmaga, ja kust
valgus läbi paistab, sealt pistetakse
õlekõrs alt üles läbi ning märgitakse
sel moel kõik augukesed. Nende kõrte
järele leiab parandaja vigasel kohal
katusepeal ja lööb kinni. Kivikatuseid
määritakse altpoolt lubjaseguga, mil
lele loomakarvu hulka segatakse,
kuna enne katkised kivid uuenda
takse. Pappkatuseid tuleb aegajalt,
iga 2— 3 aasta järele tõrvata. Vastu
pidavam kivitõrvast on asfalttõrv.
Katuserennid ja vihmaveetorud vaja
hoolega läbi vaadata, et nad oleksid
terved ja mitte ummistunud, müidu
ei leia vesi teed alla, ajab üle ja tun
gib seintesse. Vihmaveetorude ühendusvaltsid olgu väljapoole pöördud,
et läbijooksul viga näha oleks ja sein
niisutatud ei saaks. Tuleb tähele
panna, et katuseühendused korstnate,
katusakende ja teiste katuseosade
juures oleksid tehtud hästi tihedalt.
J s o la ls ic c n . Nagu hoonet oli vaja
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korraliku katusega pealt kaitsta, nii
on sama tähtis, et maapinnast tõus
vale niiskusele saaks suletud tee hoo
nesse. Maapinnale antakse kallak alus
müüride juurest eemale, et räästa- ja
vihmavesi hoonest eemale valguks.
Juba hoone ehitusel tulevad seinad
isoleerida alusmüürist (soklist) mõne
veekindla materjaliga, nagu isoleerpapp, asfalt, tinalehed ja m. On ehitusajal isoleerkiht panemata jäetud,
siis on paljudel juhtumisel kasulikum
teda pärast veel vahele panna kui
ilma lasta olla. Puuhoone juures ei
tee see suurt tüli. Puuseinad kergi
tatakse hoovaga üles ja asetatakse
valmislõigatud pappribad alla. Telliskiviseinal saetakse osakaupa alus
müüri pealt fuugid (kivikihi vahest)
lubjasegu välja ja asetatakse isolat
sioon vahele. See on küll juba tüli
kam ja aeganõudvam töö, kuid tellis
kividest ja igasugustest betoon- ning
teistest kunstlikkudest kividest seinad
ilma isoleerita niiskuse vastu on elu
hoonetele kõlbmatud ja terviselekahjulised. Raudkivimüürile ei ole soo
vitav pärast isolatsioonikihti tegema
hakata, sest see läheb õige kulukaks.
Ka annab raudkivimüür palju halve
mini niiskust edasi kui telliskivi- ja
betoonkiviseinad.
Kõrgelseisev põhivesi tuleb drenaashi abil hoonest eemale juhtida.
Selleks kaevatakse hoone ümber seinte
lähedale kitsas kraav, mis sügavam
kui hoone all asuvate keldrite põran
dad. Kraavi põhja asetatakse drenaashtorud ja nendele kiht kive —
alla suuremad, pealepoole vähemad.
Lõpuks täidetakse kraav mullaga.
Kraavipõhjale ja torudele tuleb veeäravoolu suunas kallak anda.
S e in a d .. Välisseinad vajavad kait
set vihma ja lume vastu. Meil on
viimastel aastatel püstitatud palju
uusi puuehitusi, iseäranis maal. Need
on juba kuivanud ja ammu tarvilisel

määral vajunud. Välisseinu on vaja
katta voodriga, et nad liiga ruttu ei
häviks, sest palkseinad kuivades ja
külma mõjul lõhknevad ning lõhe
desse kogunev niiskus soodustab kii
ret puu pehkimist ja mädanemist.
Õigel ajal vooderdamine pikendab
mitmekordselt hoone iga. Peamaterjaliks vooderdamisel on lauad, kuid
tarvitatakse ka telliskive, sindleid ja
mitmesuguseid plaate.
Laudadega vooderdatakse püsti ja
põiki (vesiloodis). Põikvooderdusel tar
vitatakse lauatööstuses valmistatud
voodrilaudu. Need on poole punniga,
ühest küljest hööveldatud ja serva
dele aetud proofiliga tollised lauad.
Enne vooderdamist vaja aegsasti seina
varavahed takutada. Takud keeratakse
kokku umbes sõrmejämeduselt nöö
riks ja taotakse raudkiiludega varavahesse. Takkude vaheleajamiseks tar
vitatakse alguses ja tiheda vara juures
terava servaga kiilu. Siis täidetakse
vara laiema servaga kiilu abil ja lõ
puks lüüakse viimane nöör soonega
kiilu abil vahele, milletõttu sile pool
ümmargune takuriba paistma jääb.
Alumised varad takutatakse tugeva
malt ja ülemised nõrgemalt, muidu
kergitatakse seinad liiga üles. On sei
nad välja vajunud, mida küll korraliku
ehituse juures ei tohi ette tulla, siis
aetakse need näpitsate abil uuestt
õigeks. Näpitsad koosnevad kahest
palgist või plangust, mis asetatakse
teine teiselepoole seina püsti ja ühen
datakse raudpoltidega. Poltide jaoks
tehakse näpitsatesse mitte ümmargu
sed, vaid pikergused augud, et poldid
edaspidi seina vajumist ei takistaks.
(V. joon. 6 ).
Väga soovitav on alumised palgid
enne vooderdamist kaitseks mädane
mise vastu kuuma fenolaadiga või
karbolineumiga üle pinseldada ja isolatsioonkiht järele vaadata, Ei peaks
jätma löömata palkseinu voodri alt
tõrvapapiga, kuna see kaitseb neid
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välise niiskuse eest ja takistab tuule
läbipuhumist.
Et palksein ei ole kunagi ühtlaselt
tasane, iseäranis tahumata palkide
juures, siis tulevad palkide sisse lat
tidesse asemed raiuda ja 1 meetri
kaugusele üksteisest püsti 1 ^/2— 2 -tollised latid lüüa (Joon. 6 ). Nende lattide
külge naelutatakse voodrilauad. Pare-

Joon. 6.

maks soojusehoidmiseks võib seina- ja
voodrivahe täita saepuru või linaluu
dega, millele pulbriks kustutatud lupja
hulka segatakse (1 osa lupja 20 osale
täitematerjalile), siis ei asu hiired ja
rotid sinna vahele.
Sagedasti tarvitatakse, iseäranis vii
masel ajal, püstvooderdust. Selle juu
res tulevad latid põiki seinale lüüa
(Joon.6). Vooderdamiseks võetakse sile

63

dad servatud lauad, mis võivad olla höö
veldatud või ka hööveldamata. Lauad
naelutatakse lattide külge püsti sei
nale tihedalt serv serva vastu. Laudade
vahekohtadele lüüakse 1-tollipaksused
ja 2-tollilaiused hööveldatud liistud.
Liistud ei tohi ühelt kohalt kahe
laua külge naelutada, sest siis võivad
voodrilauad kuivades liistu lõhki kä
ristada. Püstvooderdus on otstarbe
kohane seal, kus ei ole lähedal lau
dade hööveldamisseadet. Püstvoodri
tarvis võib jätta lauad kas täiesti
hööveldamata, või kergelt käsitsi üle
hööveldada. Liistud tulevad ikka hööveldada. Väga nägusa ja elava väli
muse saab anda hoonele, kui vooder
värvida heledama või tumedama too
niga kui liistud.
Vooder tuleb kohe üle kruntida
värnitsaga, millele vähe ookrit, või
kriiti hulka segatud. Kui õlivärvi
muretsemine teeb raskusi kulude poo
lest, siis saab anda hoonele väga hea
kaitse ja nägusa välimuse SoomeRootsi värviga, mida igaüks ise kodus
võib valmistada ja mille hind on
4—5 korda odavam õlivärvist. Kui
need värvid on korralikult valmista
tud, on nad õige vastupidavad. Nende
retsepte on palju. Toon siin ühe,
millega iga värvitooni võib saada,
vastavalt sellele, missugust värvmulda
tarvitada. Võetakse 75 liitrit vett ja
16 kg rukkijahu, segatakse hästi ja
keedetakse 15—20 minutit. Siis lisa
takse 8 kg mõnda värvmulda, 2 kg
rauavitrioli ja 1 kg söögisoola. Pikka
mööda keedes 1 tunni jooksul saab
sellest paksu pudru, mis lahuneb hästi
vees. Sellega võib soojalt või jahedalt
värvida ja on kohane seintele.
Soovitakse välisseinu telliskividega
vooderdada, siis tuleb samuti enne
tõrvapapp alla lüüa. Vooder müüritakse seina ligi ^/2 telliskivi (lapiti
kivi) paksuselt ja ühendatakse puuseinaga sel viisil, et 4— 5 rea tagant
lüüakse palkseina poolest saadik
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6-tollised naelad, nii et nende pead
jäävad telliskivikihtide vahele segusse
ja hoiavad vooderdust eemalevajumise eest. Telliskivivooder peab toetuma kindlale vundamendile, mis
vajuda ei anna. Telliskivide (fuugid)
vahed viiratakse, s. o. tõmmatakse
täis ühtlaselt ja siledalt selleks val
mistatud soonega rauakese abil semendi-liiva segu 1 :3, millele soovijärele värvmulda hulka segatakse.
Telliskivivoodrit võib soovikorral üle
krohvida. Sel juhtumil ei ole vaja
vahesid viirata, vaid need jäetakse
sügavamalt tühjaks, et krohv paremini
seisaks. Ühe ruutsülla seina vooderdamiseks läheb 205 telliskivi.
Krohvi ei ole soovitav panna välja
poole otsekohe puuseinale, sest te
masse tekkivad praokesed ja neisse
imbub vesi, mis paneb puu krohvi all
pehkima ja mädanema. Välisseintekrohvile tuleb tingimata tõrvapapp alla
lüüa ja sellele krohvmatid ning krohv.
Veel parem on, kui lüüa palksein
tõrvapapiga ja sellele panna lõhesta
tud praaklauad ning laudadele krohv
matid ja krohv. See tuleb küll kallim
kui puhas vooderdus, aga krohvitud
seina korrashoid tuleb odavam, kuna

teda valgendatakse odava lubjavär
viga. Krohvimisest pikemalt on kir
jutatud „Tehn. Põllum.“ nr. 1 (5).
Kivi- ja krohvitud seinad tulevad
korras hoida. Igakord enne värvimist
lahtine krohv taotakse maha ja need
kohad krohvitakse uuesti.
Enne,
kui uus krohv seina visatakse, on
vaja need kohad tolmust puhastada
ja veega niisutada, muidu ei jää see
püsima.
Värvimine kaitseb ehitust ja selle
osi ning suurendab nende vastupida
vust. Õigel ajal värvimine tuleb kõige
odavam. Õlivärviga võib ainult kuiva
puud värvida, sest õhukindel õlivärvikiht ei lase puud kuivada ja sinna
sissejäänud niiskus soodustab kiire
mat mädanemist. Raudosad tulevad
enne värvimist roostest pukastada ja
tinamenningi ning värnitsaga krun
tida. (Värvimisest vaata „T. Põllum.“
nr. 2 ja 3.) Mitteeluhoonetes ja loomalautades, iseäranis niisketes ruu
mides on kasuhkum tarvitada mädanemisseenekesi hävitavaid aineid,
nagu: fenolaat, karbolineum, puutõrv
jne. Need on odavad ja annavad häid
tagajärgi hoonete kaitsmisel ja korrasoihul.

Kelcfriie eltiicrmisesi j a
k asu iatn isc si.

nende

J. Kirsimägi,

K

UI meil kavatsetakse ehitada elu duvad sahvrid, eeskojad, klosetid,
maja, siis väga tihti jaotatakse keldrid, rääkimata riiete- ja teistest
kõik hoone alla määratud ruum tukõrvalruumidest. Kuigi elutoad enam
bade ja köögi tarvis, kuna kõrval vähem korralikud ehitatakse, ei või
ruumidega üldse ei arvestata, ja kui malda tarviliste kõrvalruumide puu
neid päris ei unustata, siis öeldakse, dumine neid mugavalt seadeida ega
et eks pärast või teha mõne väikese korralikult kasutada. Sagedasti peab
juureehituse laudadest. Nii on meil tarvitama mõnda tuba sahvriks, koli
ehitatud suurem osa vanemaid elu kambriks või muuks panipaigaks, kui
maju linnas, maal ja iseäranis alevi ei taha toiduaineid ja riideid ning
tes ja alevikkudes. Neil elamutel puu muud harvem tarvitatavat kraami
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elutubades hoida. Võib näha, kuidas
rohkem arenenud rahvaste juures elu
majades suur osa ruumist kõrvalruu
mideks eraldatakse, sest kõrvalruu
mid ei ole edevuseks ega uhkuseks,
vaid nad võimaldavad hoida kokku
majapidamiskulusid, tööd ja aega
ning kergendavad korra- ja puhtuse
pidamist eluruumides.
Üks tarvilisematest kõrvalruumi
dest nii maa- kui hnnaelanikule tema
majapidamises on kelder. Kui maa
pind lubab, s. 0 . kui ta on kuiv, siis
tuJeb odavam ja otstarbekohasem ehi
tada kelder elumaja alla. Teise hoone
alla ehitades saab hoida kokku ma
terjali- ja ehituskulusid, kuna hoone
alusmüürid annavad keldrile osa seinu,
põrand — keldrilae ning katuse ehi
tamine jääb täieliselt ära. Pealegi on
kelder käepärast ja lähedal. Kui ei
ole tehtud seda elumaja ehitamisel,
või kui on maapind niiske ja põhivesi lähedal, siis tuleb kelder eraldi
ehitada.
(JuuFviljccizelciei?. Suuremaid juurviljatagavarasid on võimalik ka ilma
keldrita ületalve hoida, asetades nad
maasse aukudesse või pannes põllule
kuhilatesse, kuid seal ei ole nende
hoidmine nii kindel ja peab ootama
talvel soodsat ilma, millal neid sealt
võtta saab. Sellepärast peab olema
igapäevaseks tarvituseks määratud
tagavara jaoks panipaik. Sügavates
aukudes ei ole juurvilja hea hoida
sellepärast, et sinna tungib vihmast
ja lumest tekkinud niiskust, mis au
runa soodustab mädanemist. Kuhila
tes hoidmine on küll selles suhtes
parem, kuid mädanemis- ja külmamishädaoht on sealgi sagedane, sest
ei tea ju kunagi talvekarmust ette
arvata ja nii parajasti matta, et ku
hilas ei saaks liiga soe ega liiga külm.
Pealegi nõuavad alatine kaevamine
ja õlgedega matmine omajagu tööd
ja kulu, mida võib kasutada parem
keldri ehitamiseks. Korralikult ehita
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tud keldris ei ole juurviljahoidmisel
neid puudusi karta, samuti on taga
varad paremini varaste eest kaitstud.
Keldri ehitamisel tuleb pidada sil
mas, et see saaks kuiv, paras jahe
ja siiski niivõrd soe, et külm juur
vilja rikkuma ei pääseks.
Kõige
parem soojus juurviljakeldris on
+ 4 — + 0,5 ° C. Keldris peab olema
võimalik tarvilisel määral õhku vahe
tada ja keldrit tuulutada, sellepärast
peab tehtama sinna õhutõmbetoru.
Keldrisse juurepääs peab olema hõl
bus ja kättesaadav. Elumaja alla
ehitatud keldrile peab tegema täiesti
õhukindel lagi, muidu tungib elu
ruumidesse lõhnu ja aurusid, mida
juurviljad eristavad ja mis on suu
remal määral tervisele kahjuhsed.
Kõigepealt on vaja määrata kind
laks keldri suurus. See oleneb hoi
tavast juurviljahulgast. Üks kantmee
ter ruumi mahutab 7^/s tündrit ehk
15 riiavakka juurvilja. Juurvilja võib
keldrisse panna 2 -meetripaksuse ki
hina. Nii võib mahutada 1 ruutmeet
rile põrandapinnale 15 tündrit kartulaid, peete või naereid. Nendel and
metel saab arvestada keldrisuurust.
Keldri laiuseks on soovitav võtta
4—4,5 m., kuna siis on lae või võlvi
ehitamine hõlpsam.
Keldri ehitusmaterjaliks tuleb va
lida nagu teistegi ehituste juures see
materjal, mida lähemast ümbrusest
kõige kergemini ja odavamini saada.
See oleks pae- või raudkivi, ja kui
seda ei ole, siis betoon. Võib ehitada
keldreid ka puust, kui seda odavalt
käes, kuid siis tulevad kõik osad,
mis maa ja niiskusega kokku puu
tuvad, kas tõrvata või fenolaadiga
või karbolineumiga üle pinseldada,
muidu mädanevad nad liiga ruttu.
Keldri müürid tulevad ehitada kül
laldaselt soojapidavad. Selleks tuleb
ehitada raud- või paekivimüüri sel
lele osale, mis pealpool maapinda,
põletatud või tsementtelliskividest
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vooder sisse ja voodri ning müüri
vahele jätta 5—7-sm paksune õhu
vahe. Ilma õhuvaheta müüri tuleb
kaitsta külma läbitungimise vastu
savi- ja muldkihiga. Juba ehitamisajal tuleb võtta tarvitusele abinõusid
selle vastu, et põhivesi ja maapinnaniiskus keldrisse ei pääseks. Keldriseinad tulevad müürida veetiheda
seguga, mis koosneb 2 osast semendist, 1 osast lubjataignast ja 6 osast
liivast. Väljapoole seinu tuleb tam-

kõrgemal seisuajal allapoole keldripõrandapinda jääb. Vihma- ja keva
dine lumevesi tuleb seintest eemale
juhtida. Selleks vaja anda maapin
nale kallak seintest eemale ja ehi
tada tarbekorral drenaash, nagu kir
jeldatud hoonete korrashoiu juures.
Kui kelder on eraldi ehitatud, siis
aetakse seinte vastu esiteks savikiht
ja selle taha muldvall, mis kaitseb
keldrit külma ja sooja sissetungimise
eest ja juhib vihma ning lumevee
eemale. Kaitseks kuumade
päikesekiirtemõju eest is
tutatakse keldri lähedale
puid ja põõsaid, mis su
vel varju annavad. Keldri
lage on kõige hõlpsam
valada
raudkandetalade
vahele betoonist: 1 osast
semendist, 3 osast liivast
ja 4 osast kivikillustikust,
või 1 osast sem. ja 7
osast kruusast — 10 sm
paks. Kandetalade kau
Joon. 7. Elumaja alla ehitatud kelder
gus üksteisest olgu mitte
üle 1 meetri. Nende kõrgus
pida 8 — 10 -tollipaksune rasvane savi arvestatakse pikkuse koormatuse jä
kiht, samuti põrända alla. Põrand rele. Kuna lae paksus on harilikult vä
tuleb teha betoonist, mis koosneb 1 hem kui kandetalade kõrgus, siis täide
osast semendist ja 7 osast kruusast, takse üle jäänud osa talade vahel lahja
7 sm paks, ja sellele pandaks 2 sm betoonigal :12 nii paksult, et talad pealt
paksune betoonkiht 1 osast semen- kaetud saaksid ja et selle pealispin
dist ja 2 osast liivast. Viimane hõõ nale väike kumerus jääks. Betoonile
rutakse raudplaadiga siledaks, nagu tuleb tõrvapapp või asfaltkiht, selle
varem ,^T. P .“ nr. 2/3 1930. a. kir peale 8 -tollipaksune savikiht ning
jeldatud. , Sarnane kelder on vastu lõpuks muldkiht 70 sm. Keldri sise
pidav siiski ainult sarnasel juhtumil, ruum jaotatakse salvedega osadeks
kui põhiveeseis ei ole kõrge ja puu juurviljasortide ja -liikide järele. Saldub tugev veesurve. Tugeval veesur- vedepõrandad tehakse lattidest, keldvel, s. o. kui kelder on sügavamal ripõrandast 20 sm kõrgemale, nii et
allpool põhiveepinda, tuleb müüri- õhk alt juure pääseb. Olles ümbrit
segule lisada tihendusaineid. Neid on setud õhust ei hakka juurvili mäda
väga palju ja väga mitmekesiseid, nema ega liiga vara idanema. Suu
kuid nad on enamasti kõik kallihin rematele salvedele pannakse keskele
nalised. Sellepärast on kõige kind laudtorud, mille seinad auke täis
lam ja kõige odavam viis kuiva keld puuritakse. Kapsaste hoidmiseks te
rit saada, ehitada see nii kõrgele hakse vitstestpunutud riiulid. Supipealemaa, et põhiveepind ka kõige juured: petersellid, porro, sellerid ase-
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tatakse äärega riiulile ja kaetakse
kuiva liivaga.
Joonisel nr. 7 on näidatud elu
maja alla ehitatud kelder paekiviseintega — m, millele on tehtud sisse
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nema. Keldris on näidatud kartulisalv, mille lattidest põrand on keldripõrandast kõrgemal ja salve seinalaudade vahele on jäetud vahed, et
õhku igaltpoolt ligi pääseks.
Joonisel nr. 8 on näidatud eraldi
ehitatud kelder. Keldriseinad paevõi raudkivist, lagi, põrand ja trepp
betoonist. Seinte ümber on muldkiht. Lael savi ja muldkiht. Lae
valamisel vaja jätta avaus ventilatsioonkorstna jaoks.
Ventilatsioonkorsten on paigutatud juurviljaruumi
peale(Joon. 9). Nii tungib värsket õhku
ukse kaudu sisse ja umbne rikutud õhk
ja juurviljalõhnad eemalduvad õhukorstna kaudu. See võimaldab puh
tamat õhku hoida eesruumis ja seda
kasutada tarbekorral piima, toiduainete^ja keediste ning puuvilja hoidmi
seks. Toiduainete hoidmiseks on kõige
kohasem jääkelder, millest edaspidi.

Joon. 8.

pealpool maapinda teUiskivivooder— w
õhuvahega. Kelder on kaetud betoonlaega — b, mis raudkandetalade — t vahele valatud. Betoonlaele pannakse täitekiht — k ehitusprügist, liivast, või liivast ja vähese
lubjaga segatud saepurust. Sellele,
raudtalade lähedale, asetatakse latid
ja nende külge lüüakse eluruumi
laudpõrand.
Väljaspool müüri on
näidatud drenaashkraav — d, mille
põhjas toru ja selle peal kivid ning
muld või parem kruus. Sisemises
seinas, lae all on ventilatsioonlöör,
mis tõmbab keldrist õhku korstna
kaudu välja. Keldri tagaseinas on
aken, mille kaudu võib lasta valgust
juurviljakeldrisse. Keldriakende ette
tuleb lüüa raamile naelutatud traat
võrk, mis ei lase hiirtel ja rottidel
keldrisse tungida. Talveks: võib ak
nad põhuga- või vildiga löödud luu
kidega kinni panna, et keldrisse külm
ei tungiks. Pimedas hoidub juurvili
paremini ega hakka nii kergesti ida

JJoh/p/aan.
Joon. 9,
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Veskileivii leKitam iscsH j a lõi'k a m a scadLm iscsf.
A. Einberg.

E

^T veskikivi tuleb enne teritamist
Jhästi puhtaks pühkida, on loomu
lik, soovitav on kraapida ja puhuda
välja ka kiviõnarates asuv jahu.
Ki v i r i h t i m i s p u u peab olema
kuivast materjalist, et ta ei tõmbuks

J ood . 10.

seistes kaardu. Kaetakse ta harilikult
punase vesivärviga. Hoides rihtimispuud värvilise küljega vastu kivi
märgitakse kõrgemäd kohad kivil.
Iseäranis tuleb panna rõhku sellele,
et kivi seisaks raiumisajal loodis ja
et kontrollitaks tööd vesiloodiga rihtimispuu pealt.
K i v i k e s k p a i g a r a i u m i n e võib
sündida alles kivipinna rihtimise jä
rele. Normid selleks on järgmised:
iga 100 mm kiviläbimõõdu kohta
tuleb raiuda kivikeskpaik 1,5 mm sü
gavalt. Keskmiselt tuleb harilikus
suuruses veskikivile 9 —10 mm neelamisruumi.
R u k k i j a h v a t a m i s e l võib olla
neelamisruum vähem. Liiga suur neelamisruum kivi keskpaigas võib olla

kahjulik: teri jääb lamama puutu
matult neelamisruumipõhja, milletõttu
suureneb kivi jõutarvitus. Võib isegi
juhtuda, et kivi kaotab oma tasase
käigu.
K i v i k e s k p a i g a r a i u m i s e l on
soovitav töötada pehmete kivide juu
res kroonpikiga, kõvade kivide juures
aga teravaotsalise pikiga, sest kõva
kivi raiumisel kulub kalHs kroonpiki
liiga ruttu. Kui on raiutud veskikivi
neelamisruum, võib alata pearennide
raiumisega.
Joonisel nr. 10 1—4 on näha, kui
das raiutakse pearenne kivisse. Nad
tulevad raiuda sisse üle terve kivi
ühetaoliselt. Pilt 1. tähendatud renniproofili tarvitatakse vähemates ves
kites, pilt 2 . proofili suuremates ves
kites. Pilt 3. näitab mannalõikamisrenniproofili, pilt 4. jahutusrenniproofili pealmises kivis kivisilma lähedal.
Siinjuures oleks kiviteritamisest ja
tööriistadest veel öelda: kiviraiumiseks tarvitatakse laiaotsaga pikisid

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES
(noapikid) ja teravaotsaga löögipikisid.
Laiaotsaga pikid tulevad valmistada
iseäranis heast terasest, kuna terava
otsaga pikisid võib valmistada liht
sast tööriistaterasest.
On soovitav valmistada veskikivipiki heast terasest, töönõuetele vasta
vast materjalist, misläbi saab töö
parem kui raiudes pehme poolnürida
tööriistaga.
Joon. 11 näitab otstarbekohast teritamisviisi peenrukkijahu jahvatami
seks, mis on läbiviidav suurema
vaevata.
d = kiviläbimõõt .
d2 = veoliin Vsd .
d l = silmaauk Vsd
b = pearenni laius
b 1 = abirenni laius

,

näiteks 1000 mm

200

125 „
45 „
30 „

Pearenni joonte märkimine kivile
sünnib shablooni abil. Shabloon võib
olla puust või plekist. Shablooniots
mahutatakse tapina kivisilma, nii et
ta annab keerata. Peale kivipinna ja
gamist shablooniga märgitakse pearennidejooned, ja nüüd võib neid alati
kontrollida.
Kõigepealt tuleb jagada kivipind
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rennidega väljadeks. Selleks surutakse
kivisilma lauake, millele tähendatakse
kivikeskpaik. Sellejärele määratakse
kindlaks kivi veoliin, millele märgi
takse eeltähendatud shabloonil abi
pearennid ja jagatakse kivi väljadeks.
Kivipinna jagamine väljadeks.
Kiviväljade arv
Kiviläbimõõt

1000 m m
1200 „
1300 „
1400 „
1500 „

............
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Peenike
leivajahu

10
12
14
16
18

Loomajahu

8
10
12
14
16

Abirennidearv, mis tuleb raiuda
igasse kivivälja, jääb teritaja otsus
tada. Pearennide laius et tohi olla
alla 40 mm, abirennide laius üle
30 mm.
Rennide lõikeääred peavad olema
raiutud peenelt ja ulatama renni veoliinisuunaga ühtides jahvatuspinda.
J a h v a t u s p i n n a l a i u s peab
olema kõige vähemalt Ve kivilaiusest.
(Järgneb.)

‘R i h m a i i l c l t a n d e d , n e n d e : a w c s ^
l a m i n e j a r i h m a d e h c w a s h c i d ..
H. Soosaar.

I

EVINENUMAID viise jõu edasiandJm isel masinate juures on rihmülekanne. Kuna rihma ostuhind on võrd
lemisi kõrge, rihma iga aga oleneb väga
suurel määral temaga ümberkäimisest,
siis ei ole ülearune tutvuneda eeltingi
mustega, mis on nõuetavad korraliku
rihmülekande saamiseks ja rihma
eluea pikendamiseks.
Heaks rihmjooksuks on kõigepealt
tarviline, et mõlemapoolsed võllid olek
sid täiesti paralleelsed ja liikumatult
laagerdatud. Seibid peavad olema täi

esti ümmargused ja seibi keskpunkt
võlli keskjoonega kokku langema. Sa
muti peab langema kokku rihma keskjoon seibi keskjoonega. Viimane asjaolu
on eriti tähtis juhtumil, kui seib on
varustatud rihma mahalibisemise kait
seks äärega, nagu osal peksumasinatel
trumliseibid. Viltujooksev rihm võib
hakata hõõruma vastu seibiäärt, mille
tagajärjel eriti kaetud rihmad hakkavad
narmendama. Võib isegi juhtumeid
olla, kus lohakalt seatud rihm jook
seb ääre otsa ja lõigatakse lõhki.
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Et rihm ei hakkaks ühest seibiäärest
teise käima, selleks on veetavseib
tehtud pealt kum eraksj 1— l V 2 %
seibi laiusest, ^kuna vedajaseib on

silindriline. Rihm hoidub jooksul veetavseibi kumeruse keskele, ja et
vedajaseib on silindriline, siis jääbki
rihm ühele kohale rahuliselt jooksma.
Kui aga mõlemad seibid on kume
rad, siis ei saa kunagi seibide keskjooni nii ühte tasapinda, et rihm
vagusalt jookseks. Eriti suurel rihmakiirusel hakkab rihm loperdama.
Sellepärast suurtel kiirustel vähen
datakse seibikumerus minimumini.
Peale lahtise rihma on veel tarvi
tusel ristrihmvedu juhtumil, kui rih
maga ühendatud rattad peavad
liikuma teineteistpidi. Ühtlasi annab
ristine rihm kindlama jõuülekande,
sest rihma haardenurk seibil on suu
rem (joon. 12). Tarvitatakse teda ras
ketel vedudel, nagu saekaatrite, ves
kite jne. ümbervedamisel, kui vas
tavad rihmaseibid on väikesed ja
lahtine rihm küllaldases pikkuses
seibiga kokku ei puutu. Minnes välja
sellest, et rihma haardenurga suure
nemisega väheneb rihma libisemine,
tuleb lahtise rihma juures eelistada

altvedu, sest viimane annab suurema
haardenurga kui pealtvedu (joon. 13).
Ristrihma haardenurk on küll suurem
kui samal rihmal altveoga, kuid ristrihm kannatab mitraetpidi paenutamiste ja risti kohal liigse hõõrumise
all, ning tema iga on lühem. Veel
halvemates tingimustes töötab n. n.
poolristrihm, mida tarvitatakse juh
tumil, kui võllid asuvad risti ükstei
sele õoon. 14), sest siis paendub rihm
seibilt ärajooksul ka külgepidi. Vee
tav seib peab poolristirihmaveol
olema umbes 25—3 0 % laiem kui
vedajaseib, muidu ei seisa rihm peal.
Seibe ei asetata siin mitte kesk
joonte lõikepunkti, vaid sellest välja
umbes
seibilaiuse võrra (joon. 14).

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES
Peale poolristrihma võib rihmülekannet korraldada ükskõik missuguse
nurga all, kuid siis on vajalised
juhtrullid (joon. 15). Sarnast ülekannet
tuleb väga harva ette, ainult veski
tes, villavabrikutes jne. Kui rihmülekannet tarvitatakse astmeliste seibide
juures, siis tuleb kontroUida, et kaas-

töötavate seibide raadiustesumma
oleks kõigil seibipaaridel võrdne.
Rihmülekannete sisseseadmisel tu
leb pidada silmas kolme asjaolu:
esiteks: ülekande vahekord tuleb ar
vestada õieti, et vastava jõumasina
tiirude juures töötava masina tiirud
oleksid nõuetavad; teiseks: rihmalaius
tuleb valida vastavalt ülekantavale
jõule; kolmandaks: rihmaseibid tu
levad valida õiges laiuses ja otstar
bekohased.
Kõige raskemaks harilikule ko
danikule osutub eeltoodust esimene
punkt — nimelt õige tiirudearvu ja
seibisuuruste
kindlaksmääramine.
Maaseppa või masinisti peetakse väga
targaks meheks, kui ta niisuguse
asjaga hakkama saab. Sellest hooli
mata on näiteks põllumajanduses
palju rehepeksugarniture, mille jõu
masina ja trumliseibi läbimõõdud ei
ole sugugi sobivad. Viga tuleb ena
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masti sellest, et jõumasin on ühest
ja peksumasin teisest vabrikust ja
nende rihmaseibide koostöötamisvõimalust ei ole keegi arvestanud.
Juhtub nüüd näiteks mootori rlhmaseib liiga suur, või jälle peksuma
sina rihmaseib väike, siis jääb moo
tor peksumasina normaaltuuride juu
res nõrgaks*), ümberpöördud juhtumil
ei saa aga peksumasinat üldse normaaltuuridele ja selle all kannatab
peksupuhtus.
Mööda minnes suurtest matemaa
tilistest targutustest võib tiirude va
hekorra arvestamisega hakkama saada
igaüks, kes oskab natuke aritmeeti
kat, ja kui peetakse meeles järgmine
juhtlause: kõigi rihmülekannete ju u 
res on seibi läbimõõdu ja sama seibi
tiirudearvu (min.) korrutis mõlemal
koostöötaval seibil võrdne (joon. 16).
Sama on maksev ka köie ja trossi
ülekannete kohta.
Eeltoodud juhtlauses nimetatud
neljast suurusest (vedajaseibi läbimõõt,
vedajaseibi
tiirudearv, veetavseibi
läbimõõt ja veetavseibi tiirudearv)
on meil enamasti alati teada kolm
ja neile vastavalt vaja leida neljas.
Selgituseks praktilisi näiteid.
1)
Mootoriga, mille normaaltiirudearv 425 mm, tunnis panna käima
linavirr, mille võllil on 400 mm lä
bimõõduga seib ja mis peab tegema
200 tiiru min. K ui suure peab te
gema mootori rihmaseibi?
Siin on meil teada linavirriseibi läbim.
400 mm ja tema tiirudearv 200 mm
— nende korrutis 400X200=80.000.
Sama suur peab olema ka mootoriseibiläbimõõdu ja mootori tiirudearvu
korrutis — 80.000. Meil on teada
mootori tiirudearv 425 mm; tähendab
seibi läbimõõt peab olema 80.000:
425 =
188 mm, sest 425 X 188 =
= 80.000.
*) Vaata „T. Põllumajanduses“ nr. 9
1931. a. „Võime ja kuidas seda määra
takse".
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2)
Mootor, mille rihmaseibi lähim. 248.325. Samasuur on ka katri rih
480 mm, veab ringi peksumasinat, maseibi läbim. ja tiirudearvu korrutis.
mille trumliseib läbini. 160 mm ja mis Et aga rihmaseibi läbim. 830 mm on
peab tegema 1150 tiiru minutis.
on mõõdetav, saame katri tiirudearv
Mitmele tiirule min. tuleb mootor 248.325 : 830 = 300 tiiru/min.
reguleerida, et peksumasin töötaks
Analoogilisi näiteid igapäevasest
normaaltuuridega ?
elust võiks tuua veel küllalt, kuid
Siin jällegi peksumasina kohta on loodetavasti aitab neist arvestuskäigu
teada tiirudearv 1150 min. ja seibi selgitamiseks.
lähim. 160 mm — korrutis 1150 X
Ö le fe a n n e ie v a b e b o v d . Ülekan
X 160 = 184.000. Mootoriseibi kohta nete arvestamisel võetagu arvesse, et
on teada läbim. 480 mm, tähendab üht ülekannet ei tehta harilikult suul^ c d C c ija ^ .

Coo.

tema tiirudearv peab olema 184.00:
: 480 =
= 384 tiiru min.
3) Mootoriga, mille normaaltiirudearv 650 ja rihmaseibi läbim. 820 mm
tahetakse panna käima ratassaag,
mille tiirudearv min. peaks olema
umbes 1500. K ui suur tuleb teha
sae rihmaseib ?
Käesoleval juhtumil on teada moo
tori tiirudearv 650 ja rihmaseibi läbim.
320 — nende korrutis: 6 5 0 X 3 2 0 =
= 208.000. Sama suur on ka saeseibi ja selle tiirudearvu korratis.
Tähendab
saeseib
peab
olema
2 0 8 .0 0 0 :1 .5 0 0 -= 139 mm.
4) y^Deering^-traktor, mille rihma
seibi läbim. 385 mm ja tiirude arv 645
min., veab ringi saekatrit, mille rih
maseibi läbim. 830 mm. Mitu tiiru käib
katter minutis? Siin on teada traktoriseibi tiirudearv 645 ja seibi läbim.
385 — sellega korrutis 645 X 385 =

rema ^vahekorraga kui 1 :8 — tähen
dab suurema seibi läbimõõt ei ulata
üle 8 -kordse väikese seibi läbimõõdu.
Samas vahekorras kui seibide läbimõõdud on ka nende tiirudearvud.
Kui näiteks mootoriga, mis teeb
650 tiiru, tahetakse panna käima 60
tiiruga võimasin, siis tuleb ülekanne
60 : 650 = '^ l : 11, mis üheks üle
kandeks on liiga suur. Sarnasel juh
tumil võetakse abiks vahevõll; üle
kanne vahevõllile võib võtta 1 : 2,5,
siis vahevõll teeks — 260 tiiru/min.
ja vahevõllilt võimasinale tuleks üle
kanne 60 : 260 = 1 : 4,4, mis mõ
lemad lubatavad. Seibide suurused
(joon. 17) arvame välja eelmise aru
tuse järele. Kõigepealt mootori tiirudearvu ja rihmaseibi läbim. järele leiame,
kui suur peab olema vahevõlli veetavseib, et võll teeks 260 tiiru min.
Edasi võimasina tiirudearvu ja seibi
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D t a s m a v ih m a o s im is e s i.
Kui masinarihm lüheda töötamise aja järel on rebenenud, liimist lahti
läinud ehk katkenud, tekib tarvitajal küsimus hea rihma ostmise suhtes.
Müüja sõnade järgi pidi see rebenud rihm olema kõige paremast ma
terjalist, kuna see aga tõelikult ei olnud. Nüüd kerkib tarvitajal küsimus,
missugust masinarihma osta ja missuguse rihma vastupidavus on nõuetele
vastav.
Nahkrihm, mis kõlvuline kuivadel kohtadel, ei ole niiskuse vastu kindel.
Kroomparki Hollandi rihm, veekindla liimiga liimitud, ei karda niiskust,
on suure vastupidavusega ja venib vähe.
Kummirihmadel kleebitakse suuremalt osalt riidekihid vana kummiga
kokku, sest uus kummi kasutatakse ära käesoleval ajal autokummideks ja
teisteks otstarveteks. Kumm on mitmekordse sulatuse läbi kaotanud oma
kleepimisvõime ega saa teda muuks otstarbeks tarvitada kui masinarihmade
valmistamiseks, mispärast ka autokummivabrikud masinarihmu valmistavad.
Sääraste kummirihmade vastupidavus ei vasta nõuetele.
Kõige kasulikum on tarvitada balatarihmu. Balatarihm on kokkupandud
harilikult puuvillakangast ja kleebitakse balatamassiga ning imbutatakse. Balatamass on kummitaoline aine, mida tarvitatakse rihmade liimimiseks. Balata
rihmu saab valmistada mitmes hääduses:

1. sort

tugevast puuvillakangast, kõige pa
rema balatamassiga imbutatud.
2. ja 3. sort nõrgast kangast alaväärtusliku
balatamassiga kokku liimitud.
Balatarihma ostmisel tuleb ostjal selle peale rõhku panna, et ta tõesti
saaks 1 . sordi rihma.
>
Suuremal hulgal müüakse meil 3. sorti balatarihmu 1. sordi hinna all.
Selle 3. sordi rihma kohta vabrik garantiid ei anna ja selle balatamass on
nii nõrk, et rihma kihid lähevad lüheda töötamise aja järel lahti. Meie turul
on säärased odavad rihmad kuulsa Ameerika vabriku stempli all müügil,
kuna see rihm Euroopas valmistatakse. Kõige paremaid masinarihmu valmis
tab Rootsi vabrik A/B Skandinaviska Remfabriken, Göteborg, ja vabriku
rihmade ladu Eesti jaoks on Tallianas, ainuesituses Fa. Friedrich SOBOCINSKI,
mis asub Tallinnas, V. Tartu maanteel nr. 2, kõnetraat (2)32-67. Vabriku
rikkalikus rihmalaos Tallinnas on saada rihmu 1”— 12” laiuses ja kõigis pak
suses. Rihmad on 1. sorti ja vabrik garanteerib selle kauba hääduse eest.
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läbimõõdu järele saame teada, kui
suur peab olema vahevõlli vedajaseib.
Lõpuks olgu ülekannetest veel öel
dud, et neid ei tehta ulatusega üle
15 mtr. ega lühemaid kui 4 X suu
rema seibi läbimõõt. Rihma libisemist
võib võtta arvesse vedajaseibi lähim.

mis tarvitab 8HJ. Kui lai peab olema
rihm ?
2000 X 8
Rihma laius =
= 143mm.

suurendamise või vedavseibi lähim,
vähendamisega
võrra.
'R ib m a la iu s . Kui soovitavale
ülekandele vastavalt seibide suurused
on kindlaks määratud, tuleb arves
tada rihma laius, olenevalt ülekantava
jõu suurusest. Teoreetihne rihma ar
vestamine on küllalt keeruline ja
nõuab teatavaid eelteadmisi, selle
pärast on soovitav tarvitada järgmist
praktilist valemit, rais annab rahul
davaid resultaate.

sed on halvad — nagu käesoleval
juhtumil peksumasina vedu — tuleb
rihm valida arvestatust laiem, siin
150— 160 mm. Ristitöötavad rihmud
tulevad üldiselt võtta laiemad 10 kuni
12 % ; poolristi töötaval 20—30%
laiemad.
’R i h m a s e ib i la iu s .
Rihmaseibi laius võetakse ^ rihma
laiusest +1 sm, et rihm ei ulataks
seibiääreni. Vähema rihmaseibi läbi

Rihma laius mm ==:

__

2000 X ülekantav HJ. arv

Rihmaseibi läbim. m eetrites X tiirude arv min.’

Näide: Tarvis lokomobiiliga, mille
rihmaseibi läbim. 0,8 m tr ja tiirudearv
140 min, panna käima peksumasina.

0,8 X 140

See valem on maksev nahkrihmade
kohta, mis töötavad igapidi korralik
kudes tingimustes. Kui aga tingimu-

mõõt harilikkudes tingimustes ei võiks
olla alla 100 X rihma paksuse.
R ih m a a & ib c valmistatakse mal
mist, rauast, puust, pressitud papist jne.
Enamasti on tarvitusel malmseibid.
Nad on küll rasked, kuid võivad töö
tada igasugustes oludes. Suuremad
seibid on poolitatavad.

78

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

Eeloleva tabeli järele võime mää
rata malmrihmaseibi kaalu — näiteks
poolitatud seibi läbim. 500 mm, 125
mm lai kaalub 25 kg. Teades umb
kaudu seibide praeguse kg-hinna 50 s.,
võime kasutada tabelit ka kalkulat
sioonide ^ tegemisel. Suuremate kii
ruste juures läheb raskete malmseibige tervitamine tülikaks. Siin võib
tarvitada kombineeritud terasseibe,
mille kaal on umbes 40% malmseibide kaalust. Need seibid läbimõõ
duga alla 1000 mm malmseibidest
tulevad aga kallimad. Kui ruumid on
kuivad ja muid takistusi ei ole, on
soovitav tarvitada puuseibe, mida val
mistatakse ka kodumaal. Puuseibid
on mitmekordselt kokku liimitud, et
nad kaardu ei kisuks. Kuni 30 sm
läbim. tehakse nad umbsed; kuni 90 sm
kahe kodaraga ja üle selle neljaga.
Valmistatakse neid ühes tükis ja

poolitatuid. Viimaseid tuleb alati eelis
tada, sest poolitatud seibi on igal ajal
suurema tülita võimalik võllilt ära
võtta või ümber paigutada, mis eriti
tähtis pikkade transmissioonide juures.
V ooieibm adleal on kõige enam levinenud nahkrihm. Neid valmistatakse
ühe- ja kahekordseid, laiusega 20 mm
kuni 1600 mm. Materjaliks on hari
likult härjanahk, millest saab kasu
tada vaid seljatükke, mis on enam
vähem ühtlase paksusega ja venivu
sega. Odavad ääretükkidest valmis
tatud rihmad venivad ühest äärest
harilikult rohkem, lähevad kõveraks
ega seisa enam seibil. Rihmanahka
pargitakse kas tallanahaks või kroo
miks. Kroomrihmu on otstarbekohane
tarvitada niisketes ruumides ja väi
kestel seibidel suure ümbruskiirusega.
Nahkrihm seisab koos üksikutest, um
bes sülla pikkustest jätkudest, mis
kas kokku liimitud ja õmmeldud või
ainult liimitud. Kõik rihmad on vab
rikus venitatud, kuid ladus seismisel
tõmbavad nad uuesti kokku, selle
pärast on soovitav rihma enne tarvi
tuselevõtmist uuesti venitada. Rihma
venitamist ei ole vaja, kui seibide
vahekaugust on võimalik muuta, nagu
peksumasina suurel rihmal, dünamode
juures, mis asetatud siinidele jne. Tu
leb võtta arvesse, et uus nahkrihm
algul nõuab ikkagi teatavat järele
valvet; on aga rihm juba sisse töö
tatud, siis ei ole selleks enam erilist
tarvidust. Silmas tuleb pidada, et
nahkrihma hoitaks igasuguste mine
raal- ja masinaõlide eest, sest nende
mõjul muutub ta hapraks ja hakkab
pragunema. Kui aga rihma siiski õlipritsmete eest kaitsta ei saa, on
soovitav teda aastas paar korda
sooja soodaveega ja harjaga pesta ja
pärast kuivamist mõne looma-, näi
teks hülgerasvaga sisse määrida, see
annab rihmale endise paenduvuse.
Samuti on soovitav rasvata, kui rihm
hakkab libisema, või kui juba sisse
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töötanud rihm ilma nähtava põhju kui rihm on lõdvalt peal ja libiseb.
seta on veninud. Sarnased venimised Libisemisel tekib hõõrumisest soo
on tingitud ilmastikust ja rihma lü just juure ja rihma temperatuur
hendamine neil kordadel pole soovi võib tõusta kuni 50 ° C. Selles kuu
tav. KccmpfcZf f a w i t a m i n e vib^' muses hakkab balatamass sulama ja
xna lib ia & m ia el o n l u b a m a t u ja koetud kihid lähevad lahti. On ol
seda kahel põhjusel: rihm muutub nud juhtumeid, kus balata rehepekkampfoli mõjul hapraks ja teiseks ko sumasinarihm muutus kõlbmatuks
guneb kampfoli üksikute laikudena kahe päevaga. Sellepärast rihm alati
seibi külge ning paenutab seal eba pingule! Määrida tuleb balata-rihmu
määraselt rihma. Määrdeks on soovitav erilise halatarihmamäärdega
(näit.
tarvitada rihmavaha, mis imbub rihma „Beltex“).
sisse ja teeb ta paenduvalt pehmeks.
Seibil jookseb balatarihmal alati
Nahkrihm jookseb seibil lihapoolse riidene külg ja sinna on trükitud
küljega, mida tuntakse ristuvatest enamasti alati iga meetri järele ing'
veresoonekeste jälgedest. Ostmisel liskeeles „Pulley said“ — tähendab
tuleb silmas pidada, et rihm oleks seibipoolne külg. Teine külg on ba
täiesti läbipargitud. Kui halvasti par latarihmal pikuti jooneline ja värvi
gitud rihmatükike panna äädikasse, tud enamasti punaseks. Hinnalt on
siis tursub see mõne aja pärast ja balata ligi pool odavam nahkrihmast.
muutub käsnataoliseks.
K u m m iv ib m a d valmistatakse sa
Samuti tuleb ostmisel vaadata, et muti riidekihtidest nagu balatarihrihma mõlemad ääred oleksid ühe- madki. Imbutuseks tarvitatakse aga
paksused. Vastasel korral venib üks kummi nagu autokummidel. Val
äär rohkem ja rihm läheb kõveraks. mistamine sünnib
laias kangas,
Kohati kõveraks läinud rihma võib sellepärast on üksikud rihmad lõiga
õigemaks ajada, kui rihm teha mär tud äärtega. Kuival veol käib seibi
jaks, tõmmata pingule ja kloppida vastu kiimmipoolne külg, märjal veol
lühemat äärt puuhaamriga. Tellimi riidepoolne külg. „Codau“ kummrihsel võib saada nahkrihmu igasugus madel on koeniidid rihmas viltu ja
tele oludele vastavalt, kuid üldiselt lõpevad rihmaäärtel. See on tähtis, kui
ei ole soovitav neid tarvitada niis rihma juhtimiseks ühelt seibilt teisele
ketes ja aurustes'ruumides. Seal on tarvitatakse rihmakahvleid, sest „Co
paremad koetud rihmad.
dau“ rihm ei hakka narmendama:
’B a l a la v i b m ei karda niiskust ja seal ei ole pikuti niite, mis jääksid
libiseb vähe, on suure vastupidavu rippuma. Kummrihm tuleb pealesega ja jookseb nöörsirgelt. Balata- panekul võtta 1—2 sm 1 meetri kohta
rihm on koetud kas kanepist või lühem, siis ei ole edaspidised lühenoda^^amast puuvillast. Riie on pan damised tarvilised. Kummrihma ei
dud kokku 3— 8 -kordselt ja läbiim- määrita ja neid tuleb hoida kokku
butatud balatamassiga. See mass on puutumast mineraalõlidega, samuti
kummisegu ja rihm kardab selletõttu tuleb kaitsta neid kuumuse ja päikese
õliga, petrooliga, nahvtaga jne. kok eest. Hinnalt on kummrihmad nahk
kupuutumist ning soojust. Tempera rihmadega võrdsed.
K a a tx M e liv illvib m a d e le ei mõju
tuuris üle 35 ° C ei kõlba balatarihm töötamiseks. Seda tuleb eriti õli ega määrded, samuti on nad tunde
arvesse võtta suvel kuumal ajal päi tud temperatuurimuudatustele. Nad
kese käes ja iseäranis, kui rihm on on ühtlasi paenduvad, jooksevad otse
lõdvalt päikese käes töötamisel ja ning on väikese venivusega. Koetud
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rihmadest on nad kõige vastupida*
varnad. Aegajalt tuleb neid rasvaga
imbutada, vastasel korral hakkavad
nad niiskuse mõjul kokku tõmbama.
Nad ei kõlba tarvitamiseks rihmakahviite vabel, sest ääred hakkavad
narmendama. Hinnalt on nad nahk
rihmadest vähe odavamad või umbes
samahinnalised.
^w iu v illv ib m a d . on koetud 4— 10 kordsed ja niiskuse kaitseks imprägneeritud. Neid tuleb sagedasti rasvata,
muidu muutub nende pikkus ilmas
tiku mõjul palju. Rihmakahvlite vahel
tarvitamiseks nad ei kõlba. Vastu
pidavuselt on nad nõrgemad kui
kaamelikarvrihmad. Hind on headuse
järele väga kõikuv, kuid üldiselt on
nad odavamad kui balatarihmad.
T e v issv ib ra a d , mis tarvitusele võe
tud alles uuemal ajal, valmistatakse
vedruterasest, paksusega 0 ,2— 1,2 mm
ja 80—250 mm laiad. Arvestades
terase tõmbetugevusega tuleb terasrihm kerge ja mõõtudelt hoopis vä
hem nahkrihmast. Ka ei kannata
terasrihm niiskuse- ega temperatuurimõjude all. Jõuülekanne on 9 9 % ,
sest libisemine on peaaegu 0 . Ülekandekaugus võib olla vähem kui
nahkrihmal, kuid võib ka ulatada
kuni 50 m, sest kerguse tõttu on
läbirippuvus väike. Rihmad saade
takse vabrikust kinnised ja neid saab
tarvitada ainult muudetava võllikaugusega seibidel.
tuleb püüda
sinnapoole, et jätk võimalikult vähem
nõrgestaks rihma ja saaks sellejuures
võimalikult paenduv. Viimane nõue on
eriti tähtis, kui rihm jookseb kiirelt
ja üle väikeste seibide. Kõige ideaal
semalt saab jatkata nahkrihma liimi
des. Seejuures lõigatakse rihmaotsad
10—15 sm pikkuselt õhukeseks, hõõ
rutakse kokkupandavad küljed rasp
liga karvaseks ja liimitakse kokku.
Liimitud jätk asetatakse kahe laudtüki vahele ja keeratakse kruustan

'Rihma. jalkamis&I

gidega kinni. Kuivamine kestab umbes
ööpäev. Liimi valmistatakse järgmi
selt: 100 kaaluosa puhast tislerliimi
lastakse liguneda 10 tundi külmas
vees, siis valatakse vesi pealt ja su
latatakse liim, lisades 2,5 kaaluosa
glütserini ja 3 kaaluosa punast kroomhapukaaliumi (veresool). Liimi tarvi
tatakse soojalt. Peale liimimist võib
rihm veel läbi õmmelda toornahast
õmblusrihmaga. Augud torgatakse kas
naaskliga või lüüakse peene aukrauaga. Sarnasel viisil võib jatkata
rihmu igasuguses laiuses,
Koetud rihmadel ei saa otsi õhu
keseks lõigata, sellepärast jatkatakse
kitsamaid rihmu — kuni 8 '^, aseta
des ots otsale umbes 1 V2-kordse
rihmalaiuse pikkuselt ja õmmeldes
õmblusrihmaga läbi. Koetud rihma
desse võib torgata auke ainult üm
marguse naaskliga. Aukrauaga löö
misel või teravate kantidega naask
liga torkamisel purustatakse niite,
millega väheneb rihma tugevus. Üm
margune naaskel aga surub niidid
ainult kõrvale. Eeltoodud viisil võib
jatkata ka nahkrihmu samas laiuses,
kui liimimine osutub tülikaks. Laie
maid rihmu jatkatakse ots otsa vastu
ja õmmeldakse peale samast rihmast
lapp umbes kolme rihmalaiuse pik
kuselt. Lõpp- ja algussõlmed tehakse
rihma välisele küljele ja lüüakse haam
riga siledaks. Läbiõmblemise asemel
võib tarvitada ka „Jacson“-rihmakruvisid (joon. 18), millel on see pa
remus, et jätku on hõlbus lahti võtta.
Eriti balata ja samuti ka nahkrihmade
juures on otstarbekohane tarvitada,, Jacson“-plaatühendust (joon. 19). Selle
jatkamisviisi juures lõigatakse rihma
otsad sirgelt maha ja tehakse plaadipikkusele vastavalt rihmaotstesse mõ
lemal pool ühekaugused augud: plaa
tide alla pannakse üle rihmalaiuse
ulatav õhemast nahast seib (joon. 20 ).
Kruvid keeratakse nii kinni, et kruvi
pead oleksid pressitud täiesti rih-
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Tellimisel või ostul palume mainida „Tehnikat põllumaianduses„
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Joon. 21.
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masse. Väljaulatavad kmviotsad tu
levad maha lõigata. Koetud rihmu on
väga otstarbekohane ühendada „Crescent“-plaatidega (joon. 21 ). Ühendusviis on näha joonistest (22). Tähele
tuleb panna, et nee otsad lõikaksid
rihma pikuti, siis jäävad pikuti niidid

rihmas terveks ja rihma tugevus ei
vähene. Ühendus ei ole küll kergesti
lahtivõetav, kuid on selle eest sile.
Kummrihmade ühendamiseks on
otstarbekohane tarvitada „Zickzack“või „Bristoll“- haake (ühendajaid)
(joon. 23). Rihma sissepoole läbiula-

Joon. 24.
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tavad otsad lüüakse jatkukohapoole
maha, sellega saab täiesti tõukevaba
ühenduse.
Õige otstarsekohased pea igasugus
tele rihmadele on veel n. n. „Alli
gaator“- liikmeühendajad (joon. 24).
Kui konksud on löödud rihmasse, on
soovitav panna rihmaots kruustangide
vahele ja konksud pigistada täieliselt
rihmapinnaga tasa. See takistab konk
sude läbikulumist. Konksude sisselöömiseks on müügil isegi eriline
press, kuid seda ei ole igapäevases
elus tarvis.
Üldiselt võib otsotsavastu jatkatud
rihma panna jooksma kumbatahes
pidi. On aga rihm jatkatud otsotsa
peale, siis peab seibipoolne rihmaots
jooksma järele — tähendab jatkukoht
'jõuab ennem seibile kui seibipoolne
ots. See on tarviline selleks, et alu
mine ots ei hakkaks lööma vastu
seibi ja jätk ei läheks õmblusest lahti.

ole igakord käepärast. Olgu siin väike
juhatus selleks, kuidas tiire võib
määrata ainult sekundinäitajaga tas
kukella abil.
Kõigepealt on tarvis tollipulgaga
mõõta täpne rihma pikkus. Igal rih
mal enamasti on jätk, mis vastu
seibi lüües teeb väikese plaksu. Kui
nüüd seista kellaga seibi juures, võib
lugeda, mitu plaksu lööb rihm minu
tis. Lugema tuleb aga hakata: 0, 1,
2, 3 jne., mitte 1, 2, 3, sest siis
loeksime ühe rihmapikkuse minutis
rohkem. Kui on loetud, mitu korda
minutis rihm käib üle seibi, siis kor
rutades seda rihma pikkusega saame,
kui palju rihma jookseb minutis üle
seibi. Kui mõõta nööriga või niidiga
seibi ümbermõõt ja jagada sellele
kogu ümberjooksnud rihmapikkus,
saamegi, mitu tiiru seib on käinud
minutis.

M a s i n a liivudc acv tninulia.

Lõpuks mõni sõna sellest, kuidas
määrata kindlaks töötava masina tiirudearvu/min. Selleks on olemas
mitmesuguseid riistu. Kõige täielisem
neist on n. n. tahhomeeter. Kui selle
teravik pista tiirleva võlli kärniauku,
siis näitaja näitab numbrilaual otse
kohe masina tiirudearvu/min. Peale
selle on olemas veel tuurilugejaid.
Nendega mõõtmisel tuleb kella järele
aega vaadata. Kuid ka need maksa
vad 5— 10 kr. ja mis peaasi, neid ei
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Seibi tiirudearv/min. =

Rihma pikkus sm X plaksudearv/min._____
seibi ümbermõõdule sm

Seda meetodit on väga hõlbus tar
vitada masinistidel rehepeksul. Siis
on nad alati teadlikud selles, mitu
tiiru käib masin minutis. Ei ole ring
käikude arv nõuetele vastav, võib
jõumasinat nii reguleerida, et saadakse
peksumasinale normaalne tiirude arv,
sest viimane on väga olulise tähtsu
sega peksupuhtusel.

‘F .S i i m c n i m c la llifö õ s lu .s c p iim a - r
lit
p a s fc c v it n is s c a d c
F. Siimoni metallitööstus valmistab
piimapastöörimisseadeid (joon. 24),
mis koosnevad madalarõhu-aurusünnitajast ja lamavtüüpi pastöörist
„R S“ Pastöör „R S“ töötab regeneratiivpõhimõttel. Seade juurde kuu

luvad veel nagu harilikult täispiimavann, koorelahutaja, kooritud piima
nõu ja kaalud. Jõuallikaks tarvita
takse petroolmootorit.
Pastööri „R S“ kannab sohidselt
konstrueeritud malmstatiiv.
Nagu
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joon. 26 näha, on terve pastöör ük
sikosades hästi läbimõeldud konstrukt
siooniga ja tugeva ehitusega. Puu
duvad igasugused hammasrattad, mis
kuluvad. Pastööri tiirlev kest (trum
mel; on tugeva ehitusega, ja võlli,

kooritud piima vannile ja selle ees
põrandal piimakaalule ühes temal
asuva piimanõuga.
Pildil joon. 24 toodud koorejaama
pastöörimisseade on väga lihtne ja
otstarbekohane.

Joon. 24. F. Siimoni piimapastöörimisseade ,R S “ Jõhvi ühispiim atalituse „Sompa“ koorejaam as. Koorejaama päevane
piimahulk on ligi 3000 liitrit. Pildil toodud pastöörim isseade
on töötanud laitm atult tlle aasta.

millel ta asub, kannavad suurepinnalised laagrid, rais rikkalikult õlita
tud. Sama võlli otsas on ka rihraaseibid (kinnine ja lahtine).
Jõuüle
kanne pastöörvõllile sünnib rihmaga
otse transmissioonilt.
Pastööri lahtivõtmine ja puhasta
mine on väga hõlbus ning vähe
aeganõudev.
F. Siimoni pastöörimisseades pole
vaja piimapumpasid, sest pastöör
asub nii põranda lähedal, et vähe
kõrgemal asuvast piimavannist (joo
nised 24 ja 25) jookseb piim oma
loomuliku raskuse (piimapindade kõr
guse vahe) tõttu pastöörile. Pastööri
tiirlev trummel tõstab piima sentrifugaaljõuga tarvilisele kõrgusele, nii
et piim jookseb vabalt koorelahuta
jale. Asetatakse koorelahutaja kõr
gemale fundamendile (joon. 25), siis
on koorelahutaja ees tarviliselt ruumi

Madalarõhuga- aurusünnitaja „S“
(joon. 27) on lihtsa konstruktsiooniga,
suure küttepinnaga ja kergesti pu
hastatav. Aurusünnitaja on varus
tatud aurudoomiga, millel asuvad
kaks kaitseventiili.
Aurusünnitaja
töötab 0,3 atm. all. Nagu ametlikud
katsed on näidanud, vajatakse katla
üleskütmiseks (kuni nõuetava aurusurveni) 20—25 minutit. Küttekulu
on väga väike.
Ametliku] proovimisel 28. mail
1931. a. tarvitati 1538,5 kg piima
pastöörimiseks 76,5 kg lepapuid, seega
iga pastööritud piima kilogrammi
kohta ümmargusel!: 0 ,o5 kg.
Korralikul kütmisel on pastöörimistemperatuuri reguleerimine lihtne
ja hõlbus.
Terve seade nõuab vähe ruumi.
Pastöörimisseade ,,R. S“ pastöörimisvõime on 1000 liitrit tunnis.
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DEUTZ
k a h e ta k tilin e d iiselm o o to r õhuloputuspu m baga.

Tüüp OM.

Harilikudel kahetakiilistel kuumpea-rja diiselmootoritel, milledel alumine vändaruum õhupumbana väljakujundatud, on järgmised tehnilised puudused:
Vändaruumi suure mahutuse tõttu on või
mata saavutada kõrgemat õhusurvet kui
ligi 1 atra. tsilindri loputamiseks, mille
tõttu tsilindrist põlenud gaasid ei saa täiesti
väljapuhutud ja uus plahvatus saab vähe
värsket õhku.
Väntvõlli laagrite tihenduste korraspidamine
on väga tülikas.
Õlitamine kõigil kahetaktilistel diiselmooto
ritel on raskustega seotud, sest karterist
läbikäinud õhk viib õli tsilindrisse kaasa ja
õli põleb seal ära. Selletõttu on mootoritel
ülearu suur õlikulu.
DEUTZ’1 d iise lm o o to r õ h u lo p u tu sp u m b a g a on kõigeviimane uudis kahetaktiliste mootorite ehituses. Sellel Deutz’i vabriku
praktiliste proovide põhjal väljakujunenud moo
toril on kõik eeltähendatud puudused kõrvaldatud.
Uus DEUTZ’i mootor saab ehitatud
10—145 H J suuruses 1—4-tsilindrilised.
M ootori e h itu s: Siemens-Martin tera
sest valmistatud vändavõll on järeltellitavaisse
laagritesse asetatud. Tsilindri külges veega
jahutatud sumbutaja. Loputusõhupump on
paigutatud sumbutaja alla ja mootor ei nõua
seeläbi mitte rohkem ruumi kui endine DEUTZ’i
poolt ehitatud 2-taktiline diiselmootor PM. Loputusõhupumba kolbe B seisab
kepsvardaga ühenduses.
T ö ö ta m isv iis: Loputusõhu pumba kolbe B imeb õhku vedruklappide C läbi
sisse ja surub selle ruumi D. Kui mootori kolbe E avuse F avab, tungib kokku
surutud õhk ligi 4 atm. survega tsilindrisse, surub töötanud gaasid välja ja täidab
tsilindri värske õhuga. Edasi töötab mootor nagu harilik kahetaktiline diiselmootor.
DEUTZ lo p u tu sõ h u p u m b a g a m o o to r i p a r e m u se d on järgmised:
1. Kuna mootor töötab värske õhuga, mis loputuspumba kõrge surve tõttu
rikkalikult tsilindrisse surutakse, tõuseb võrreldes endise hariliku 2-taktilise moo
toriga samas suuruses mootori jõud märksa.
2. Mootor töötab puhta mitte karterist tuleva ja õliaurudega segatud loputusõhuga,
selletõttu on küttekulu väiksem ja väljatulevad töötanud gaasid täitsa puhtad.
3. Loputusõhupumbaga mootori juures ei ole karta, et jõud raamlaagrite mittetiheduse tõttu langeb, nagu see harilikul 2-taktilisel mootoril sagedaseks veaks osu
tub. Loputusõhupumbaga mootoril on karteriruum täitsa lahtine, mille tõttu
kõigi mootori liikuvate osade määrimine sünnib rikkalikult — ringjooksu määrdesüsteemi läbi. Hammasrattaõlipump surub õli läbi filtri raamlaagritesse ja vänt
võllisse. Väntvõllist saab õli vända][aagritesse ja sealt õõnsaks puuritud kepsvarda
läbi kolbesõrme juurde surutud. Õli kogub karterisse ja saab uuesti masinasse
surutud. Selle rikkaliku õlitamise läbi saavad kõik liikuvad osad hästi määritud
ja jahutatud. Suurematel mootoritel on veel ettenähtud õlijahutaja.
K ü tte a in e k u lu on väike. Väiksematel tüüpidelgi 200 gr., suurematel
190—170 gr. HJ peale tunnis. Mootorid töötavad ka meie kodumaa põlevkiliõliga
rahuloldavalt.
Hinna poolest on uus DEUTZ dieselmootor odav. Võrreldes headusega on
DEUTZ mootor kõige odavam kõigist meie turul müüdavatest diselmootoritest.
Lähemaid teateid ja andmeid DEUTZ mootorite kohta annab vabriku esitaja
Tallinnas FRIEDRICH SOBOCINSKl, V. Tartu mnt. nr. 2. Kõnetr. (2)32-67.
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Joon. 25. F. Siimoni piimapastöörimisseade „R S “ Jõhvi ühispiim atalituse Volia koorejaamas.

Joon. 26. F- Siimoni pastööri „R 8 “ pikuti läbilõige.
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Joon. 27. F. Siimoni m adalarõhuga aurusünnitaja ,S “ pikuti ja põigiti läpilõiked.

Pidades silmas pastööri kui ka aurusünnitaja korralikku väljatöötamist
ja head materjali ei ole F. Siimoni

piima pastöörimisseade müügihind
(umbes Kr. 2000.—) mitte kõrge,
W. Lindström.

K u i d a s saarile p u h a s t v e i i .
J. Rumessen.

Rauaühendite eemaldamine veest
sünnib filtreerimisel.
See teostub
sellekohase filtriga järgmiselt: kohe
kui vesi on pumbast läbi jõudnud,
puhutakse veetorusse väikese komp
ressoriga õhku; sellejärele juhitakse
vee ja õhu segu ülevalt filtri ke
hasse, kus vesi langeb peenelt jao
tatult läbi ruumi, mis täis õhku, ja
kus raud lahustub. Alumises filtriosas, kust vesi sellejärele läbi voo

(Järg v. „T. P.“ Nr. 1, 1931. a.)

lab, püüab kinni liivafilter sadestuse.
Vesi lahkub nüüd filtrist kristalklaarina, täiesti vaba rauaühenditest.
Pikemaajalisel filtri tarvitamisel
koguneb temasse palju sadestunud
rauda. Filter puhastatakse sel teel,
et juhitakse läbi temast vastupidises
suunas vett, mis eemaldub läbi kõntsatorustiku. Puhastamine on viidud
lõpule, kui kõntsatorust läbivoolav
vesi muutub selgeks.

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES
Kui raud on seotud huuminhappeühendis, see tähendab, kui raud ei
sadestu enne mõnetunnilist õhu käes
seismist, siis ei aita sarnane kiirfiltreerimine, vaid sel puhul lisatakse
filtrisse keemikale. Nüüd sünnib sadestus momentaalselt ja protsess toi
mub nagu ülal kirjeldatud.
Vesi, mis sisaldab liiga palju kõik
sugu mikroorganisme, on halvemaid
pahesid meiereis.
Kahjuliste mikroorganismide eemal
damine sünnib keemikalidega ja sel
leks on mitmesuguseid meetoode.
Soome õpetlane Dr. A. Virtanen
on leiutanud kergelt läbiviidava vee
steriliseerimise meetodi — naatriumhüdrooksüüdi ja soolahappega. (Vaata
p. v. kontrolljaama teated Nr. 4
1929. a. lehek. 111— 114). Soomes
on see meetod paljudes piimatalitustes tarvitusele võetud ja ka väljas
pool Soomet on see tähelpanu ära
tanud.
Taani õpetlane professor Orla-Jensen on koos stud, polyt. E. V. Sivertseniga katseid teinud Dr. Virtaneni meetodi mitmekülgselt proovi
des ja on tulnud otsusele, et see ei
vasta otstarbele. Nagu prof. OrlaJensen kirjutab „Molkeritidendes“
1930. a. Ihk, 799 : Et katsestamisel
on juhuseid ette tulnud, kus peale
Dr. Virtaneni meetodi järele vee puhastamist, vees pisikute arv ainult
poole peale oli langenud ja koguni
oli pisikute paljunemist ette tulnud.
Sellest välja minnes nimetab Taani
õpetlane Dr. Virtaneni vee sterilisee
rimise meetodi mitte rahuldavaks ja
soovitab klooriga steriliseerimist kui
paremat meetodi.
Taani õpetlane Soncke Knudsen
põllutöökooli professor Kopenhagenis
ja Kopenhageni veevarustuse insener
C. H. Pape kirjutavad raamatukeses
„Vand“ Ihk. 53—55 klooriga vee
steriliseerimisest järgmiselt:
Lihtsam on tarvitada kloorlubja ja
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kloornaatroai, kus need mõjuvad
ühendused on hypokloriidid — sest
mitte kloor ei ole see mis tapab pi
sikud, vaid hapnik rais vabaneb ja
desinfitseerivalt mõjub.
Kui palju „aktiiv“ kloori vaja
veele juurde lisada, oleneb ära vee
omandustest. Igatahes ei tohi roh
kem panna, kui vesi jõuab ära tar
vitada 15 minuti jooksul. Teisest
küljest vaadates, peab jälle nii palju
panema, et vees leiduvad pisikud
tõesti hävitakse. See ei sünni aga
siis, kui kloor hävineb vee kunstliste
ühenduste tõttu. Seepärast peab va
bastama vett enne kloori juurde li
samist filtriga rauast ja muust sinna
sattunud ainetest.
Harilikult lisatakse 1—2 mg./l.
aktiiv kloori — see tähendab 1—2
osa kloori 1 miljon osa veele, ja see
vastab 3—6 rag./l. kloorlubjale sest
kloorlubi sisaldab urabes 33 % ak
tiiv kloori.
Juurde lisamine veele sünnib sel
teel, et võetakse teatud kangusega
segu mis juhitakse konstanselt vee
torustikku.
«
Kloornaatrioni tarvitamine pakub
teatud paremusi, kuid on kallim.
Suuremates vee varustustes tarvitakse vedelat (auravat) kloori^ mis
teraspudelites müügil. Kloor juhi
takse pudelitest gaasi näol vette,
milleks mitmesuguseid automaatselt
töötavaid mõõdu aparaate tarvita
takse. Need on aga muretsedes liiga
kallid ja nendega ümberkäimine
nõuab vilunud meeskonda.
Klooriga puhastatud vesi on täiesti
steriil kuid veel on vähe aega peale
seda nõrgalt kloori lõhna.
Toitude valmistamisel ja piiraatalitistes ei tähenda see midagi, sest see
kaob õige ruttu ja ei mõju halven
davalt piima produktide kvaliteedile.
Ainult joomiseks ei ole see soovi
tav — olgugi e see vähene kloori
hulk sugugi kahjulik pole.
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Klooriga vee steriliseerimine on
odavam kui ühegi muu ainega —
võrreldes kätte saadud tagajärgedega,
sellepärast on viimaste aastate jook
sul see meetod leidnud kõikse roh
kem tarvitamist.
Vett suure vaba agressiivse söehappega tuleb ette tihemini, kui vee
kareduskraad on alla 7°. Suur vaba
söehappetsisaldavus annab tunda en
nast selles, et torustik, veepaagid ja
kõik metallnõud ja -riistad, milles
voolab läbi või seisab vett, liiga ruttu
pudenevad, eriti kiirelt sünnib see
kõrgemate temperatuuride juures;
sellepärast kannatavad selle all soojaveetorud ja -paagid kõige rohkem.
Söehappe hävitava mõju tõttu torus
tikule j. n. e. paistab silma meiereis
rooste rohkus, ja meier, arvates, et
siin on tegemist rauda sisaldava veega,
muretseb rauaeemaldamise filtri, kuid
sellega ei ole siin midagi teha. Selle
pärast on tähtis, et enne kui vee
paranduseks midagi ette võtta, teh
taks veest analüüs.
Palju vaba söehapet sisaldavat vett
parandatakse lubja või sooda juure
lisamisega. Lubjavesi neutraliseerib,
s. t. seob vaba söehappe ja vesi muu
tub pehmeks.

Lõpuks võiks nimetada veel väävelvesinikku, mille sisaldavus on meie
meiereide kaevude harilik nähe. Teda
on kerge eemaldada õhufiltriga ja see
sünnib peaaegu samal viisil, nagu kir
jeldatud eelpool raua
eemalda
misel.
Käesolevaga puudutasin, nagu juba
eelpool nimetasin, ainult tähtsamaid
pahesid, mis võivad olla veel.
Vee puhastamine on seotud mitme
suguste raskustega ning nõuab põhja
likke eeltöid ja uurimisi kohapeal, ja
peaasi, et igal pool on pahed ise
sugused. Sellepärast tuleb toimida
vee puhastamisel tarvilise ettevaatu
sega ja on soovitav pöörda ainult
nende äride poole, kes selles vilu
nud ja kes töötavad vee analüüside
põhjal. Lepinguga on vaja kindlustada
hääde tagajärgede saavutamiseks täie
line karantii.
Kuigi hea vee küsimus meiereides
on tähtsamaid küsimusi, on tehtud
senini selle lahendamiseks vähe.
Sisseseadete, piima j. n. e. paran*
duseks tehakse mis vähegi võimalik,
kuid loodetud tagajärjed jäävad tule
mata, sest et hea vee küsimus on
jäänud lahtiseks.

i^ c is in c x fe f e e v õ i m e c c F v e s fc im in e .
Põllul hobusejõul töötavate masi
nate töövõime oleneb hobuste käigukiirusest ja masina töörlnnalaiusest.
Hobuste töökäigukiirus kõigub 0,8—1,6
meetrini sekundis, kuid keskmiseks
kiiruseks loetakse l,il meetrit sekun
dis ehk (1,11 korda 60 korda 60 = )
3996 meetrit tunnis (ümmarguselt
4000 meetrit tunnis). On masina töörind (näiteks niidumasinanuga) 1 mee
ter pikk, siis on masina töövõime
tunnis 4000 ruutmeetrit ehk 0,4 hek
tarit (ehk 8 tunni jooksul 3,2 hektarit).
Nii siis hobusejõul töötavate põllu-*

töömasinate töövõime tunnis on 0,4
hektarit iga masina töörinnameetri
kohta.
Masina töövõimet päevas (k) võime
arvestada järgmise valemi järele;
V . 3600 . t . 1
K=
= masina töövõime
10.000
päevas arvatud hektarites.
V = töökäigu kiirus meetrites (se
kundis)
t — tööpäeva pikkus tundides (tun
nis on 3600 sekundit)
1 = masina töörinnalaius meetrites.
B. M— n.
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Heinte- ja põhuvirnamine küüni
desse ja lakkadesse on aegaviitev ja
palju tööjõudu nõudev töö. Et heinte
sissevedu peab sündima kõige kibe
damal põllutööajal, siis on selle täht
ajalise töö mehaniseerimine eriti ter
vitatud põllumehe poolt. Mitte õige
aegse heintesisseveoga võib põllu
mees saada palju kahju heinasaagi
rikkessemineku tagajärjel vihmasel
ajal.
Heintevirnamisseadeid on mitme
suguseid. On seadeid, mis ehituselt
ei jäta midagi soovida ja töötavad
mehaanilise jõuga. Loomulikult on
täiuslikud seaded hinnalt kallid ja
vajavad ka hoonete ehitamist vasta
valt virnamisseade nõuetele.
Käesolevas artiklis tahan kirjel
dada talu virnamisseadet, mis on
lihtne ehituselt, odav ja hõlbustab
heinte küüni ja lakkadesse paiguta
mist vähese tööjõuga. Sellesse virnamisseadesse kuuluvad: virnak, terastross, 2 — 3 lihtsat plokki ja vints
ehk hobuse rosvärk.
Virnak (Joon. 28) kujutab endast
umbes 2 meetert pikka 1 “-raudtoru,
millel alumine ots lõpeb teravalt. Üle
misele otsale on kinnitatud tõstmisrõngas, mille külge kinnitatakse virnamiseks tarvitatav terastross. Virnakutoru alumisesse osasse on tehtud
kaks avaust, millest ulatavad välja
„küüned“. „Küüned“ on liikuvad ja
neid võib tõmmata toru sisse või
lükata välja, kui see tarviline, selle
kohase vardaga, mis asub torus.
Varda üks ots on liigendite abil
ühendatud „küüntega“, kuna teine
ots ulatab torust välja ja on keera
tud rõngasse, et oleks parem varrast
käsitada.
Heinakoorma
tõstmiseks lakka
lüüakse virnak terava otsaga ees

heinakoormasse. „Küüned“ on selle
juures torusse tõmmatud, et virnaku
heintesse vajutamine oleks kergem.
Virnaku tarvitamisel olgu vankri
põhjalana keskel suurem auk, nii et

Joon. >28. Virnak kahes seisakus: 1) „küüned“
väljas ja 2) „küüned“ sissetõmmatud.

virnaku ots heinakoormast läbi lüües
takistamatult pääseks koormast läbi.
On virnakuots heintest läbi, siis lü
katakse vardaga „küüned“ välja. Kui
nüüd tõstetrossiga virnakut tõmmata,
tuleb temaga kaasa heinakoorem.
Virnakuga võib tõsta korraga 20.—25.
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vintsi peal (tööjõudude puudusel saab
ka üks tööline sellega toime).
On heinakoorem tõmmatud soovi
tavasse kohta küüni, lastakse tõmbetross vabaks. Kui nüüd vajutada virnak terava otsaga ees uuesti hein
tesse ja sealjuures tõmmata vardast,
kaovad „küüned“ torusse ja peale
seda virnaku väljatõmbamine heintest

Virnamine algab hiljem tehtud koormaosast.
Põhja-Eestis on mõnes talus virnakut tarvitatud juba paar aastat ja
tema tööga ollakse väga rahul.
Virnak on Soomest toodud ja seal
väga levinenud. Soomes on virnatud
küüni ühes suuremas talus kirjelda
tud virnakuga 10-tunnilise tööpäeva

Joon. 29. Skemaatiline joonistus virnakseadest. Kallakpinda mööda tõm m atakse heinakoorem lakka ja
Lseal lohistatakse lage mööda tarvilikku kohta. Pildil on näha plokide asetus-ja vints.

puudaline heinakoorem vankrilt küüni
või lakka ja selleks on vaja ainult
2 töölist — üks, kes lööb vinaku
heinakoormasse ja teine, kes töötab
ei tee mingit raskust Terve seade
käsitamine on lihtne ja hõlbus.
Vintsi asemel võib tarvitada ka
hobusejõudu, kui plokid vastavalt
asetada.
Heinte virnamisel lakka asetatakse
4—5 planku kallakuti koorma ja
lakaluugi vahele. Lakaluugid peavad
nii suured olema, et korraga tõstetud
hein luugist läbi pääseks. Plangud
moodustavad kallakpinna, mida mööda
heinakoorem üles jookseb (joon. 29).

Kahehobusekoormaid tehakse kahes
osas: enne esimene pool, siis teine,
jooksul 250 kahehobuse ristikukoormat ja virnamisel olid töös üks tööline
ja poisike.
Et virnakseade odav ja lihtne, siis
on see kättesaadav igale talule, nii
väikesele kui suurele, ja võimaldab
tööjõudu kokku hoida kibedal põllutööajal.
Tallina põllumajandusnäitusel 20.—
25. juunini demonstreeritakse eelpool
kirjeldatud heintevirnamisseadet, ja
nagu kuulda, saab neid seadeid näi
tuse ajal Tallinnas ka osta vähemal
arvul.
W. L —m.
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Lam ava DEUTZ k e r g e p õllu m ajan d u slik u p etroolm ootori
tüüp MA k irjeld u s.

Tuntud DEUTZ’i mootorivabrik on oma lamava põllumajandusmootori tüüp MA
täitsa uuesti läbikonstrueerinud ja tähtsate uuendustega varustanud, nii et DEUTZ’i
mootor seisab praegu põllumajanduslikkude ja üldse väikemootorite ehituses esikohal.
DEUTZ’i põllumajanduse petroolmootur ehi
tatakse suurustes 2—12 HJ-ni, kusjuures ostja iga
soovitud vahesuuruse saada võib.
Mootorid on 4-taktilised, käivad bensiiniga,
bensooliga, petroolei\miga ja suuremad tüübid puuimevgaasiga. Gaasiga töötamiseks saab mootorile
selleks ehitatud seguventiil ligiantud.
E h itu s . Mootoris on silmatorkav tema kin
nine ja tolmukindel ehitus. Kõik liikuvad osad,
nagu õõtsvarras, regulaator, hammasratad, ventii
lide nokad jne., on mootori keresse tolmukindlalt
kapseldatud, kusjuures ligipääsemise võimalus
nende osadele samasuur on nagu mootoritel lahtise
ehitusega. Vändavõll jookseb kuullaagritel, mis
iga teise kuul laagrite vabriku laagritega vahetada
võib. Õõtsvarda laager on babiitlaager, kusjuures
babiit on valatud otse õõtsvarda peasse. Kolbesõrmelaager on pronksist. Kolbe on
iseäraliselt kulumise vastu kõvast terasalumiiniumi segust valmistatud. Kolbe ja
õõtsvarras on masina otsmise luugi läbi väljavõetavad. Spetsiaalmalmist valmistatud tsilindri
kest on nagu suurtel mootoritel väljavõetav ja
vahetatav. Sisselaske ja väljalaske ventiilid on
mahavõetava tsilindripeasse mahutatud. Tsilindripea on veega jahutatud. Ventiilid on mõle
mad sundusliku liikumise
ga. Regulaator töötab õhuklapi peale, misläbi sisemi
ses düüses iga mootori
koormatuse juures ühesu
gune õhusurve seisab ning
mootor selleläbi tiirusi ei
kaota kui koormatus kõikuv
on. Mootori tiirud on re
gulaatori vedru pinge läbi
laialt reguleeritavad. Kar
buraator on varustatud
tsentrifugaal õhufiltriga nii
et'm ootor tolmurikkail töWel nagu rehepeksul jne. puhta õhuga töötab. Mootor on
2 hoorattaga varustatud ja täpselt tasakaalustatud, selleläbi on liikuvate massede
võnkumine täitsa kõrvaldatud. Deutz mootori vagane käik on laialt tuntud ja oleneb
sellest, et masin vabrikus proovimisel täpselt ära balanseeritakse. Kõige tähtsam
uuendus Deutz mootoritel on surveõlitamine, mis õli ringjooksu läbi sünnib. Moo
tor ei ole enam ärarippuv motoristi hoolsusest, ta õlitab ennast ise. Õli saab kolbepumba abil karteris asuvast õliruumist läbi filtri kolbelaagrisse, õõtsvarda laagrisse
ja mootori raamlaagritesse surutud. Pump saab otse vändavõllilt ekstsentri abil käimapandud. Õlitamine sünnib ka mootori viltus olekus korralikult. Süüte sünnib Bosch
magneto abil. Käimalaskmisel võib süüte hiliseks muuta. Jahutus sünnib vee läbi,
mis erilisse ruumi mahutatud. Jahutusvesi seisab keemise temperatuuris. Rihmaseib
käib mõlemile poolele. Kütteaine ja määrdeõli kulu on Deutz mootoritel õige väike.
Riigi katsekoja poolt on kindlakstehtud, et kütteainekulu on ainult 299 gr HJ peale
tunnis. Eeltähendatud tingimiste põhjal on DEUTZ MA mootor praegu kõige kohasem
jõuallikas taluomanikule, väiketöösturile ja üldse seal kus odavat jõudu ja kindlat
käiku nõutakse. Vaatamata mootori headusele ja täiendustele, on hinnad odavad ja
maksutingimised soodsad.
DEUTZ’i mootorivabriku esindaja Eestis on FRIEDRICH SOBOCINSKY, Tallinn
V. Tartu mnt. nr. 2. Tel. (2)32-67.
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m u n k telli viljw peksum asirt iV .

S

ENI puudus viljapeksumasinate ülevalt allalaskmine, mis kergendab
hulgas vähem masin, mis oleks ja kiirendab tööd; kahekordne puhas
sama ehitusega ja töötaks kui suured tamine, milletõttu saadakse täiesti
masinad. Munktelli viljapeksumasina puhtad terad; sorteerimissilinder, mi&
N 2 turule ilmumisega on see puudus võimaldab sorteerida vilja korralikult
kõrvaldutud. See uus masin 24-tolli- ja täielikult.
Masina mõõte.

lise trumliga on eriti tervitatud vä
hemate masinatarvitajate ühingu poolt,
sest Munktell N 2 võimaldab laien
dada ühingute tegevust ja teha sama
head tööd kui suurte masinatega.
Munktelli viljapeksumasinal N 2 on:

Masin on ehitatud tugevale soliid
sele raamile. Tiirlevad võllid on varus
tatud kuullaagritega, milletõttu .^tema
jõutarvitus on väike.
Munktelli N 2 müügihind on iKr.
2.500.— .

Pildil viljakiirkuivatis „Viku“, mis Tallinna põllumajanduse näitusel 20.—25. juunini 1931. a.
välja pannakse ja demonstreeritakse.
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'^ u f E ik a L t e h ii v ii a ja „ S h d l^ r T c x * * ,

Soojade ilmade lähenemisel tekib
igasuguseid putukaid, nagu kärbseid,
sääski, parme ja teisi, kes karjalau
tades ja hobusetallides loomi rohkesti
piinavad. Tähendatud putukaid hävi
tab põllumajanduses laialt tarvitamist
leidnud putukate hävitamisvahend
„ S h e l l - T o x “.
„ S h e 11 - T o x “ udustatakse lautades
esialgselt vähemalt kord nädalas. Udustamisel suletakse laudauksed umbes
kümneks minutiks. Soovitav on pärast
seda putukad laudast koristada ja
põletada. Vabastades sel kombel lehmi
piinavatest kärbestest, sääskedest, par
mudest jne, tõuseb piimasaak tundüvalt.
, , S h e l l - T o x “ hävitab ka kanakirpe
ja muid parasiite, mida leidub suurel.

arvul kanalates. „ S h e l l - T o x “ on
samuti tarvitatav koerakirpude vastu.
Kirpude all kannatavaid koeri udus
tatakse „ S h e ll- T o x ’iga“ ja hõõru
takse see naha ligi sõrmedega, selle
peale pestakse koera tublisti seebi
ja veega.
„ S h e l l - T o x “ on hea vahend elu
majades tekkivate kärbeste, lutikate
ja prussakate hävitamiseks. Ka siin
tulevad sulgeda uksed ja „ S h e l l T o x ’iga“ ruumi udustada. Udustama
peab eriti neid kohti, kus pesitsevad
prussakad, lutikad või kärbsed. Kümne
minuti möödumisel võib avada uksi
ja aknaid ja putukad kokku pühkida
ning põletada.
„ S h e l l - T o x “ hävitab samuti riidekoisid.
T—s.
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Eesti tihistrükikoda, Tallinnas 1931.
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