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F. Konekivääri.
1. Konekiväärin rakenne ja kalusto.

Saksalainen konekivääri 08.

A. Kiväärireki.
Kiväärirekeen on kiinnitetty varsinainen kone-

kivääri, suuntauslaite ja kiväärin kannattaja; sitä-
paitsi helpottaa reki kiväärin kuljetusta ja on ja-
lustana ammuttaessa.

Siinä on kaksi jalasta, jotka takana päättyvät
varsiin. Reen kaarneenmuotoisessapäässä olevat etu-
tukien kahvat ovat varustetut tapeilla, joita varten
ön vastaavia reikiä kiväärireen etupäässä. Jalak-
sia yhdistävät: kiinnityslista, pohjalevyt sekä var-
sien poikkipuu. Jalaksien etupäässä on kiväärin-
kannattajan laakeri.

Etutuet pyörivät akseliputkeen kierrettyjen
(jengattujen) tappien ympäri ja ovat poikkipuulla
yhdistetyt. Tukien sisäpuolella ovat joustimilla va-
rustetut kahvat.

Sitäpaitsi on kiväärissä:
2 lukonsäiliötä,
varapiipunkiinnittimet,

Hotilaskäsikirja. 2. Osa. ±
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pihtien ja kulmarassin kiinnittimet,
öljy- ja rasvasäiliöt,
säiliö varaosia varten.

Suuntauslaite.
Suuntauslaitteen osat ovat kehyksen ympäröi-

mät. Käsirattaanakselin takapäähän on kiinnitetty
käsiratas, etupäässä on taasen kierre. Se pyörittää
hammasratasta ja siihen yhdistettyä suuntausvipua.

Jos siirtohakaa kohotetaan, painuu painojous-
tin kasaan, kierre irtautuu hammasrattaasta ja se
sekä käsirattaanakseli liikkuvat vapaasti. Tämä on
n. s. likimääräinen korkeusasetin.

Kuva 2.
Suuntauslaite.

a) kehys. In suuntausvivun pultti siirto-
la käsirattaan akseli. hakajoustimeen,
e) käsiratas. i) siiuntaiiskampi.
(1) kierre. k) siirtohaka joustimineen.
e) hammasratas. I) päinojoustin.
f) suuntausakseli. ra) laakeriputki.

g) suuntausvipu. n) laakeriputken kääntöpiste.

Jos siirtohakaa lasketaan alas, painaa paino-
joustin laakeriputken ja käsirattaan akselia alas.
Kierre painuuhammasrattaaseen. Jos oi kierre heti
osu hammasrattaan hampaisiin, niin liikutetaan
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hammasratasta, kivääriä kohottamalla tahi kier-
rettä käsiratasta kääntämällä niin kauan, että kierre
solahtaa hammasrattaanhampaisiin.

Kehyksen päälle on kiinnitetty viivalevy

Klväärlnkannattaja.
Se kanattaa varsinaista konekivääriä ja tekee

sen vapaan liikkumisen mahdolliseksi.
Kiväärinkannattajan osat ovat:
1) alaosa, johon liittyy sulkulaite;
2) sulkukierteillä ja ketjuilla varustettu yläosa.
Kiväärinkannattajan alaosa muodostaa liikku-

maradan, jolla sulkulaite liikkuu. Joustinpultti yh-
distää sulkulaitteen laatikonpohjaan.

B. Varsinainen konekivääri.
Sen osat ovat:
1. Kiintonaisct osat:
a) vaippa,
b) laatikko,
e) kädensija,
d) syöttäjä,
e) tähtäinlaite,
f) joustinlaite.
2. Liikkuvat osat:
g) piippu,
h) luistinlaite,
i) lukko.

1. Kiintonaiset osat.
a) Vaippa.

Vaipan tarkotuksena on suojata piippu ja an-
taa sille liukumarata. Samalla se on täytetty jään-
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dytysnesteellä. Jäähdytysnesteenä käytetään ke-
sällä vettä, talvella % vettä ja 1/., glyseriiniä.

Vaipan osat ovat
vaipanpää,
vaippa.pi.ttki,
vaipanperä,
höyryputki ja sen sulkuputki

Vaipanpää.
Vaipanpää sulkee vaipan edestäpäin ja on kier-

teillä yhdistetty vaippaputkeen.
Vaipanpäässä on:
piipun aukko,
tiivistysmutteri
höyryputken aukko,
höyrytiehyt,
höyrytiehyeen aukko, varustettu kierteillä höy-

ryletkua varten,
liitoskappale,
kierteet höyryputken kiinnikeruuvia varten,
kierteet johtolevyä varten,
johtolevy,
jyvänjalka,
jyvänruuvi.
Piipun aukko muodostaa liukiimaradan piipun

etuosalle ja sen pidennykseen ruuvataan tiivistys-
mutteri, joka pidättää asbeslikierrettä. Vaseliinissa
liotettu asbestikierre sulkee vedenpitävästi vaipan
edestäpäin. Liian runsaasti asbestia kierrettäessä
ahdistaa se piipun kulkua; jos sitä taas pannaan
liian vähän, niin pääsee jäähdytysneste juoksemaan
ulos piipun ja tiivistysmutterin välistä. Tiivistys-
mutteria ei saa ruuvata kiinni muulloin kuin pii-
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pun ollessa jo kiväärissä ja sen ruuvaamiseen käy-
tetään työkalutaskussa olevaa avainta.

Höyryputkiaukon kautta asetetaan ja kiinnite-
tään höyryputki. Höyryputken sulkuruuvia kiin-
nittää pienempi pidäkeruuvi

Kuva 4. Vaipanpää.
a) Vaipanpää.
b) Jyvänjalka, jyvänruuvi ja

jyvä.
c)Kierteellä varustettu höyry-

tieliyciuikko. johon lii-
toskappalekiinnitetään.

d) Höyrytfehyt.
e) Höyryputkonsulkuruuvl,
l) Pidäkeruuvi.
g) Piipunaukko.
li) Piippu.
i) Pieni tiivistysmutteri.

Ammuttaessa syntyvä vesihöyry johtuu höyry-
putkea ja tiehyttä myöten höyrytiehyeaukkoon ja
sen kautta ilmaan. Höyryn edelleen johdattami-
seksi yhdistetään höyrytiehyeaukkoon liitoskappale
ja tähän höyryletku.

Johtolevy helpottaa piipun sisälle panoa
Jyvänjalkaan työnnetään jyvä, jonka jyvän-

ruuvi kiinnittää.

Vaippaputki.
Vaippa on lieriö,jossa on kierteet vaipanpään ja

vaipanperän yhdistämistä varten. Siinä on veden-
tyhjennyshana, jolla jäähdytysneste poistetaan vai-
pasta.
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Vaipanperä.
Vaipanperä sulkee vaipan taaksepäin. Se on

kiinnitetty kierteillä vaippaputkeen ja takaosallaan
laatikkoon kahden kiinnityslistan avulla.

Vaipanperässä on:
piipun laakeri,
höyryputken tappilaakeri,
hylkyputki joustimineen,
2 kilpitappiarenkaineen,
täyttöreikäkierretappeineen,
laatikon tappi ja kannenakseli,
2 pääskysen pyrstönmuotoista leikkausta laati-

kon seinien kiinnitylistoja varten.
Piipunlaakeri toimii piipun peräosan ohjaajana

ja suojana. Vedenpitävänä sulkuna täällä on pii-
pussa oleva asbestikierre.

Höyryputken tappilaakeriin kiinnittyy höyry-
putken takapää.

Hylkyputken kautta poistuvat ammutut hylsyt
ja siinä oleva joustin estää niitä luisumasta takai-
sin laatikkoon.

Kilpitappien kautta kiinnitetään kivääri ki-
väärinkannattajaan.

Höyryputki sulkuputkineen.

Höyryputki ja sen sulkuputki muodostavat
varmuusventtiilin ja edellinen johtaa muodostuvan
höyryn ulospäin. Höyryputken yläpinnalla, kum-
mankin pään lähellä, on kaksi noin neliösenttimet-
rin suuruista aukkoa, joista aina toisen kautta
höyry voi päästä putkeen. Sulkuputki liikkuu her-
kästi höyryputken päällä ja sulkee kiväärin piipun
noustessa tai laskiessa aina alempanaolevan aukon,
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estäen siten veden tunkeutumasta höyryputkeen, ja
jättää ylempänä olevan aukon höyryä varten auki.

b) Laatikko.
Laatikon sisällä on lukkokoneisto.
Laatikon osat ovat:
laatikon seinät,
laatikon, pohja,
laatikon kansi.

Laatikon seinät
Laatikon seinissä on:
pääskysen pyrstönmuotoisetkiinnityslistat,
nastat joustinlaitteenkehystä varten,
lukonohjauskappalect,
luistinkappaleet,
leikkaukset syöttäjäii ja luislinlaitetta varten,
kaksi sulkulistaa,
tähtäinkaukoputken jalka.
Lukonohjauskappaleita pitkin liukuvat panok-

senkannattajan varret lukon mennessä taaksepäin.
Ne estävät patruunankannattajan ennenaikaistapu-
toamista ja, ollen takaosastaan suippokaaren muo-
toiset, helpottavat täällä sen putoamisen.

Luistinkappaleiden päällä liikkuvat luistinsei-
nät.

Sulkulistat rajoittavat luistinlaitteen taakse-
päinliikkumisen.

Oikeanpuolisessa sulkulistassa on sulkuhaka,
jonka tehtävänä on joka laukauksen välillä pidät-
tää silmänräpäyksen ajan lukonvipua liian aikai-
sesta eteenpäinlyönnistä. Sulkukaan päällä on vas-
tinrulla, joka ottaa vastaan lukonvivun lyönnit ja
pakottaa sen nousemaan ylöspäin.
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Kuva 5.

Lukonv'pu ja sulkuhaka sisältäpäin katsottuna.

A. Lukonvipu.
11. Sulkuliaka.

Laatikon pohja.

Laatikon pohja on niittaamalla kiinnitetty sei-
niin. Pohjalla on liipasintanko ja sen etupään oh-
jaamista varten nasta. Jotta ammuttaessa vedestä,
öljystä ja ruudinsavusta muodostuva lika pääsisi
pois, on laatikon pohjan etuosassakaksi pientä auk-
koa ja takaosastaan se on lyhempi kuin seinät.

Laatikon kansi.
Kansi, joka kääntyy kannenakselin ympäri, py-

syy kiinni joustavan kannensalvan ja kädensijan
korokkeen avulla. Kannenjalka toimii lukon taak-
sepäin kulkiessa sen ohjaajana,estäen lukon kansi-
levyä kohottamasta. Kansijoustimet painavat pa-
noksenkannattajan alas, lukon tultua kylliksi taakse.
Vielä on kannessa leikkaus tähtäinjalkaa varten.
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c) Kädensija,
Kädensija sulkee laatikon taaksepäin ja sitä

käytetään kiväärin käsittelyä varten. Siihen on yh-
distetty myös liipasinlaite ja varmistin.

Eri osat ovat:
päätelevij,
kahvat ala- ja ylävarsiueeu,
apuliipasin joustimineen,
varmistin, variuistimeiijoustiu ja nostin,
kädensijaiiakseli ja kädensijanpultti.
Päätelevyn yhdistää molemmat laatikonseinät.

Sen keskellä on valoreikä kansineen, jotta voidaan
nähdä piippuun. Ylhäällä siinä on koroke, johon
laatikon kannensalpa tarttuu kiinni.

Molemmat kahvat, joiden muoto on tehty kä-
delle sopivaksi, ovat onttoja, jotta niitä voidaan
käyttää öljysäiliöinä. Kahvojen ylävarret kannat-
tavat varmistinta.

Apuliipasin vetää liipasintangon taaksepäin ja
se vuorostaan etupäällään vetää lukon liipasinta,
jolloin laukaisu tapahtuu. Apuliipasin on nivelellä
yhdistetty liipasintaukotin.

Varmistus on itsestään toimiva; joustin painaa
varmistinta niinkauan alaspäin kunnes nostin sen
kohottaa.

Jotta kädensijaa ei tarvitsisi aina kokonaan ir-
roittaa, on se tehty liikkuvaksi kädensijan akselin
ympäri, joten vaan ylempi kädensijan pultti täytyy
ottaa pois. Sekii kädensijan pultti että akseli, ku-
ten yleensä kaikki pultit konekiväärissä, ovat sisälle
pantaessa työnnettävät oikealta vasemmalle.
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Kuva 6.
Avattu laatikko.

A. Laatikko. 12. liipasintanko. 24. alaviasi,
a) Laatikon seinä. 13. liipasinlista. 25. kalva
1 Poraus laatikon «" pohjalisäke koi- 20. ruuvikansi ja'

pulttia varten. vineen. öljysuti.
2. poraus kannen e) Laatikon kansi. 27- apuH-Pasin jous-

akselia varten, 15 Leikkaus tähtä- 28 JSnaalmiMi3. poraus kädensi- injalkaa varten. m' \ !"' I,aMnun
jan pulttiavai ten. ir, leikkaus käden- 2fl nivel4. poraus kadensi- si j.,n korokettn S„' Imu-. .. .
janakseliavarten. varten 30* ViU

'n!ls^'! J-»
5 näiUeievv NiUtbn

-
varmistinjoustin.j. )aduii\,>. -_7i kannensalpab. lukonohjauskap- Joustimineen ja _ ,„.., ...palo ruuveineen. <- MMUn.

7. uistinkappale. 18- kannenjalka. 31. Tähtäintanko,8. leikkaus syotta- 19 kansi joustin. tälitäinjalka ja
jaa varten. Kätlcnsiia tähtäinpultti.9. leikkaus luistin- nn v*u* -».aoensija. -tahtlUmnTi ions-laitetta varten 20- Sulkulista. *->--" J l"1,1 ".(? jous"

m ' "■,?"" ?! k:idensii-m ko- tllipillklja JOUS--10. kadensijanpultin "ii- ko. ''"''I1?-
22. valoreikä kansi- 33. asetin ja paini-

b) Laatikon pohja. neen. me*-
-11. Liipasintangon 23. yliivarsi sulku-

ohjausnasta, joustimineen.
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d) Syöttäjä.
Syöttäjän tehtävänä on patruunani syöttäminen.

Sen osat ovat:
kehys,
2 vyövipua,vyövipujen akseli, vyöjoustin, vyö-

vipujen akselin pultti,
vyönvetäjä syöttövipuineenja joustimineen,
vyönvetovipu,
vyönvetokampi,
ohjausjoustin,
tuloreiän joustin.
Syöttäjän kehyksessä on huomattavaa: vyö-

aukko, näkinkuoren muotoiset ulkoilemat, uurteet
vyönvetäjää varten, poraukset akseleita varten, pa-
noksen tuloreikä ja kynnys.

Jotta panokset joutuisivat oikealla tavalla syöt-
täjään, ovat ensimäisinä pyöreähkötulkonemat vas-
tassa. Senjälkeen ohjausjoustin tasoittaapienet epä-
tasaisuudet, jotta jokainen panos joutuu oikealla ta-
valla tuloreiälle lukon otettavaksi. Panoksen tulo-
reiänyläreunassa oleva joustin estää ohjausjoustinta
painamasta panosta liian paljon taaksepäin, jolloin
se estäisi panoksenkannattajan nousemisen ja syn-
nyttäisi häiriön. Kynnys on taas vastassa, ettei
panos pääse liiaksi vasemmalle. — Kynnys tekee
myöskin sen, ettei vyötä, josta vain muutamakin
panos jätetään ampumatta, voida vetää pois lyhyem-
pää tietä vasemmalle, vaan se on vedettävä oikealle.

Kun panos vyössä tulee syöttäjään, painavat
vyövivut alaspäin, jotta panos pääsee niitten yli.
Senjälkeen joustimet nostavat vyövivut jälleen enti-
seen asentoonsa ja nämä estävät vyön enää pääse-
mästä luisumaan takaisin. Samalla on joustimella
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varustettu syöttövipu mennyt oikealle ja työntää
panoksen takaisin vasemmalle mennessään tulorei-
älle.

Kuva 7.
Syöttäjä takaa katsottuna.
a

Jotta saataisiin aikaan itsestään toimiva panos-
ten tulo^yöttäjään, täytyy kiväärin liikkuvien osien
liike taakse- ja eteenpäin saada muutetuksi sivuttai-
seksi liikkeeksi syöttäjässä. Tämä liikkuva osa syöt-
täjässä on vyönvetäjä ja liikkeen välittäjinä ja
muuttajina toimivat vyönvetovipu ja vyönvetokampi
varsilleen ja varren korokkeilleen. Liiistinlaitokseii
vasemmassa seinässä oleva syvennys, johon sattuu
vyönvetokammin varren päässä oleva koroke, pa-
koittaa, liikkuvien osien ponnahtaessa ruutikaasun
voimasta taaksepäin, vyönvetokamminkääntymään,
jolloin kammin yläpäähän liikkumattomasti yhdis-
tetty vyönvetovipu sysää vyönvetäjän oikealle, seu-
raavan panoksen yli. Joustinlaitteen vetäessä liikku-
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Kuva 8.
Syöttäjä ylhäältä katsottuna, päällys poistettuna.

a) kehys,
h) vyövipu.
c) vyövipujen aks li.
d) vyönvetäjä,
e) syöttövipu,
f) syöttöjoustin,
t?) vyönvetovivun laakeri,
h) vyönvetokammin akseli

\) ohjausjoustin.
k) olijausjoustimenniitti,

1) niittiputki,
m) olijausjoustimen ruuvi
n) tuloreiän joustin,
o) tuloreikä,
Pl panosvyö.

vat takaisintyönnetyt kiväärin osat entiseen asen-
toonsa tapahtuu myös liike syöttäjässä vastaiseen
suuntaan, jolloin uusi panos tulee vedetyksi tulorei-
älle, josta sen ottaa samassa entiseen asentoonsa pa-
laava panoksenkannattaja lukossa. Jatkuvan ampu-
misen kestäessä uusiintuvat nämä liikkeet suurella
nopeudella.

e) Tähtäinlaite.
Tähtäinlaitteen pääosat ovat tähtäin ja jyvä.
Tähtäimen pääosana on tähtäintanko, johon

liikkuvasti yhdistetty asetin asetetaan kulloinkin tar-
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vittavalle matkalle; tähtäintä ufossa on asteikko 400— 2000 m. Joustimen vaikutuksesta pysyy tähtäin-
tanko vain kahdessa asennossa: pystyssä tai lepo-
asennossa. Asettimen kummassakin sivussa on jous-
timella varustettu painin, jonka särmät sopivat täh-
täintangon eri etäisyyksiä osoittaviin loviin. Jos
tahdotaan muuttaa tähtäin esim. 900:sta 050 m., niin
on painettava vain oikeanpuoleisesta painimesta ja
samalla hieman nostettava ylöspäin.

f) Jonstinlaite.
Joustinlaite vetää kaikki ponnahduksessa taak-

sepäin työnnetyt osat entiseen asentoonsa.
Joustinlaitteen osat ovat:
joustinkehys, sulkujoustin,
vetojoitstin, jonka päässä on haka ja vetojousti-

iiien mutteri,
vetojoustimen jännitysruuvi vääntimineen,
osoitinlevy,
osoitin ja vastajoustiit.

Kuva 9. Joustinlaite
n ri '9

B !AfD £
A. Joustinkohys. O. VotojoiistimeiiJSnnltysruuvl

a"i etumaiset kiinnityshaat, D. Osoitinlevy.
li: takimainen kiinnityshaka E. Osoitin.
d: siilkujoustin.d: siilkujoustin. I'1. Vastaloustln.

H. Vetojoustiii Ilakoineen, e: ketju,
e: vetojousiimen mutteri. f: ketjukampi.

Joustinkehys, joka on kolmella nastalla kiinni-
tetty laatikon vasempaan (kuv. 8—10) seinään, suo-
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jaa joustinlaitteen osia. Siinä on myös asteikkojoustinjännitystä varten.

Vetojoustimen haka yhdistää sen ketjuun. Am-
muttaessa ketjukampi menee taaksepäin, koska seon yhteydessä luistinlaitteen kanssa, ja sitäpaitsi ket-ju kiertyy vielä taaksepäin rullalle, venyttäen silloinvetojoustiiita.

Vetojoustimen jännityskierteen avulla saadaan
joustinjännitys asetetuksi oikealle korkeudelle, joka
nähdään asteikosta.

2. Liikkuvat osat.
g) Piippu.

Piipun läpimitta on 7,0 mm.
Piipun osat ovat piippu ja reuyas.
Piipun ulkopuoliset osat ovat:
etumainen kierreosa, johon sysäyksenvahvis-tajan piipunsuppilo ruuvataan kiinni;'
etumainen lieriömäinen osa, joka kulkee edes-takaisin vaipanpään läpi;

pitkä, kartiomainen,jäähdytysaineessaliikkuva,osa.takimainen lieriömäinen osa, joka liikkuu edes-takaisin vaipanperän läpi; tässä osassa on syvennys
takimaista asbestikierrettä varten;

takimmainen kierreosa, johon rengas on kier-
retty; rengas rajoittaa piipun liikettä eteenpäin;

nelikulmio, jossa olevilla kilpitapeilla piippu
kiinnitetään luistinlaitokseen. Nelikulmiossa on ta-
kana kaksi panoksen kannattajan kynsiä vastaavaaleikkausta.

h) Luistinlaite.
I.uistinlaite ja jonstinlaite yhdessä ohjaavat lu-kon ja piipunkulkua.

totilasi*, isikirj i. 2 Osa
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Luistinluit teen osat ovat:
oikea ja vasen luistinseinä,
lukonkampi ja kainmiopultti,
lukonjalka,
lukonvipu ja lukonvivunmippi,
ketjukampi ketjuineen.

Oikea ja vasen luistinseinä.
Seinät nojaavat edessä luistinkappaleisiin, ta-

kana korokkeittensa varassa laatikonseinien leik-
kauksiin.

Seinät ja samalla piippu liikkuvat noin 2,5 cm.
edestakaisin.

Piippu on tapeilla kiinnitetty seinien etuosassa
oleviin reikiin.

Vasemman luistinseinän etupuoli on pidennetty
ja siellä on leikkaus vyönvetokamminvarren koro-
ketta varten.

Panoksenkannattajan joustimet tarttuvat tämän
kohotessa ylös sen sivusyvennyksiin ja pitävät sitä
taapäin kulkiessa niin kauan ylhäällä, että varret
luisuvat lukonohjauskappaleille.

Lukonkampi ja kamminpultti.
Lukonkammin varren päässä on poraus kam-

minpulttia varten, jolla pyörivä lukonjalkaon kiinni-
tetty lukonkampiin. Lukonkammin oikea, laatikosta
ulkoneva tappi päättyy kuusikulmioon, johon lukon-
vipu on kiinnitetty; vasempaan tappiin on ketjukam-
pi kiinnitetty nastalla.

Lukonjalka.
Se yhdistää lukon ja lukonkammin.
Lukon kulmavivun ruuvi työnnetään lukonjalan

nelimurtoisiin kierteisiin.
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Lukonvipu ja lukonvivunnuppi.
Ne toimivat kädensijana ladattaessa ja yhdessä

vastinrullan kanssa kuuluvat lukkokoneistoon.Pitkä
kamminvarsi on kaartuva, joten vastinrulla ponna-
huttaa sen pystyyn taapäin sysättäessä. Lyhempi
kamminvarsi rajoittaa ammuttaessa ja ladattaessa
pitemmän kamminvarren liikkumasta eteenpäin.

Ketjukampi ja ketju.
Ketju yhdistää ketjukammin ja joustinlaitteen.

Vetojoustimen haka liitetään ketjun etupäässä ole-
viin nastoihin.

i) Lukko.
Lukko lataa ja laukaisee sekä vetää ulos ja

poistaa hylsyt.
Lukon osat ovat
lukonkehys,
pauokseukunnalluju ja puuokscupitäju, pito-

joustin, joustiukansi ja tukijoustiu,
kaksi panoksenkin/uuttajau vipua,
kaksi kulmavipua,
varmistinvipu ja joustin,
sytytin,
viritysvipii,
liipasiii,
sytytinjoustin
yhdyshaka,
paiioksenkuuuultajuii kynnys.

Lukonkehys.
Se kuljettaa ja yhdistää muitalukonosia.Kehyk-

sen etupuoli on panoksenkannattajan liukumaratana
Kansilevy kuljettaa lukkoa luistinseinissä.
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Kuva, 11.

Vireistä päästetty lukko.

A. I.iikonkeliys.
a) varmistinvipu joustimi-

neen.
Panoksenkannattajauhl sytytin,

e) viritysvipu,
(l) liinasin,
e) sytyttimen joustin,
I)panokseiikann. kynnys.
H) varmistinvivunpultti,
li) viritysvivuu pultti,
i) liipasinien pultti,
k) yhdysliaan pultti,
1) panoksenkannatt, kyn-

nyksen pultti,
m) rajaputki.

pituusleikkaus.

i [I'anokseiikaiiniittaja.
a) panokseii|iitiijä.
h) pitojoustin.
c) joiistinkansi,
d) tukijoustiu.
e) panoksenkannatt.kynnys
0 vahvike ylösliikkuniisen

rajoittumista varten.
S*)j)oraus sytytintä varten.
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Panoksenkannattaja.

Panoksenkannattaja sulkee piipun, vetää panok-
sen vyöstä, vie sen piippuun, vetää ulos hylsyn ja
toimittaa sen hylsyputkeen. Panoksenkannattajan
kynnet tarttuvat patruunanuurteeseen. Varret pitä-
vät panoksenkannattajan ylhäällä lukon kulkiesssa
taapäin.

Panoksenpitäjän varassa ovat panokset kiinni
koko ajan syöttäjästä piippuun saakka.

Tukijoustimen varassa taas kulkevat hylsyt pii-
pusta hylkyputkeen.

2 Panoksenkannattajan vipua.

Niitä pitää kiinni yhdyshaka ja ne nostavat pa-
noksenkannattajaa.

2 kultnavipua.
Kulmavivunpää jaruuvi vetävät lukkoa taapäin,

jännittävät viritysvivun, irroittavat varmistinvivun
ja käyttävät panoksenkannattajanvipuja siten, että
kulmavipujenetupää painaaniitä.

Varmistinvipu ja joustin.
Varmistinvipu pitää korokkeellaan sytytintä

kiinni niin kauan, että kulmavipu, noustessa aivan
ylös, irroittaa sen. Varmistinvivunjoustin painaa
vipua alaspäin.

Sytytin.
Sytytin laukaisee patruunat. Yläosassa on koro-

ke varmistinvipua,alhaalla kolmikulmainenleikkaus
sytyttimen joustinta ja nelikulmainen leikkaus viri-
tysvipua varten.
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Viritysvipu.
Viritysvipu jännittää lukon. Se kääntyy akse-

linsa ympäri, tarttuu lyhemmällä varrellaan sytyt-
timen nelikulmaiseen leikkaukseen, samalla kuin pi-
tempi, lukosta ulkoneva varsi on kulmavivun pään
alla. Kun kulmavivunpää painaa tuota vartta alas-
päin, tulee sytytin vedetyksi taaksepäin. Alapuo-
lella on pykälä liipasinta varten.

Liipasin.
Se laukaisee lukon. Kun liipasintanko vede-

tään taaksepäin, vetää liipasinliista liipasimen pi-
temmän varren samoin taaksepäin. Lyhempi varsi
kohoo viritysvivun lovesta ja viritysvipu tulee va-
paaksi.

Sytyttimen joustin.
Kaksiosainen sytyttimenjoustin lyö pitemmällä,

sytyttimen kolmikulmaiseen leikkaukseen ulottuvalla
varrellaan sytyttimen eteenpäin ja painaa toisella
liipasinta taaksepäin.

Panokseiikannattajankynnys rajoittaa panok-
senkannattajanalasluisumista.

C. Lukon toiminta.
Kaikkien osien mennessä taaksepäin tekee lukko

kaksinaisen liikkeen. Mennen luistinseinien mukana
noin 25 mm taaksepäin, tulee se nimittäin lukonja-
lan ja lukonkammin välisen yhteyden katkeamisen
kautta vedetyksi vjelä enemmän taaksepäin. Sa-
malla painuu kulmavivunpää alas ja painaa viri-
tysvipua.

Silloin kuuluu naksahdus. Liipasin solahtaa vi-
ritysvivun loveen.
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Heti senjälkeen kuuluu toinen naksahdus.
Varmistinvivun koroke menee sytyttimen korok-

keen eteen.
Kun viritysvipua painetaan alaspäin, vetää vi

ritysvivun ylempi osa sytyttimen taaksepäin. Sa
maila jännittyy sytyttimenjoiistin.

Tämä osien jännittyminen tapahtuu lukon men-
nessä taaksepäin. Lukon kulkiessa eteenpäin jää
viritysvipu alhaalle, koska varmistinvipu pidättää
sytytintä.

Sinä hetkenä, jolloin kaikki osat tulevat van-
haan asentoonsa, tulee myöskinkulmavivunpää ylös
ja irroittaa varmistinvivun sytyttimestä. Se soluu
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eteenpäin, kunnes liipasin tarttuu viritysvivun ko-
rokkeeseen.

Patruuna ei vielä laukea. Vasta kun liipasin
vedetään taaksepäin, tulee sytytin aivan vapaaksi,
ponnahtaa nallia vastaan ja laukaisee patruunan.

Lukon koneisto lyö, panoksen lauetessa, lukon
taaksepäin ja taas eteenpäin, jolloin se taas joutuu
vireeseen ja siinä silmänräpäyksessä, jolloin kulma-
vivunpää tulee ylös, pääsee jännitettyä sytytintä
siihen saakka pidättänyt varmistinvipu vapaaksi.
Taapäin vedetyn liipasintangonlista estää liipasinta
tarttumasta jännitysvipuun.
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Tämä ei siis ole kiintonainen ja siksi laukeaa-
kin heti toinen panos. Tämä on niin sanottu kestävä
tiili.

D. Kaikkien osien yhteisvaikutus.
Kivääri on ladattu kestävää tulta varten ja var-

mistus poistettu.
Kun peukalolla painetaan apuliipasinlevyä, tu-

lee liipasintanko vedetyksi taaksepäin ja liipasinvi-
pu irtautuu viritysvivusta. Vapautunut sytyttimen-
joustin tempaa sytyttimen eteenpäin, sen kärki lyö
nalliin ja patruuna laukeaa.

Panoksenkannattajaa vastaan tulee koko ruuti-
kaasun voima ja se lykkää panoksenkannattajan
taaksepäin.

Koska kulmavipu, lukonjalka ja lukonkampi
aluksi muodostavat jäykän, suoran yhteyden, vai-
kuttaa ruutikaasun voiman antama sysäys suoraan
lukonkampiin ja se vetää luistinlaitoksen ja piipun
taaksepäin. Nämä osat kulkevat noin 25 mm taak-
sepäin. Samalla vetää vasemman luistinseinän leik-
kaus vyönvetokammin varren taaksepäin ja vyön-
vetäjän oikealle. Syöttövipuluistaa seuraavanpat-
ruunan yli, asettuen sen oikealle puolelle.

Lukonvivun vastinrullaannojaava, kaareva ala-
pinta pakottaa sen pitemmän varren nousemaan
ylöspäin jo osien kuljettua muutamia mm taakse-
päin. Silloin taittuu edellämainittu jäykkä yhteys
kamminpultin kohdalla ja lukonjalka vetää lukkoa
taaksepäin. Lukko eroaa samalla piipusta ja vetää
sieltä tyhjän hylsyn ja vyöstä uuden patruunan.

Kulmavivunpään painaessa menevät kulmavipu-
jen etupuoliset varret eteenpäin ja tämä liike irroit-
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taa panoksenkannattajan vivul. Panoksenkannattaja
ei kuitenkaan heti putoa alas, koska sitä ensin tuke-
vat lukonohjauskappaleet. Vasta myöhemmin pu-
toaa panoksenkannattaja oinasta painostaan ja kan-
sijoustimen vaikutuksesta alas. Tyhjä hylsy on sil-
loin hylkyputken,uusi piipun kohdalla.

Painuessaan alas vie kulmavivunpää viritysvi-
vun mukanaan. Sen yläpuolinen lyhyt, varsi kään-
tyy samalla taaksepäin vetäen sytyttimen mukanaan.
Tällöin jännittyy sytytinjoustin. Liipasinvivun ly-
hyt varsi painuu viritysvivun loveen; heti senjälkeen
sysää joustin varmistusvivun sytyttimen korokkeen
taakse.

Lukonkammin kulkiessa taaksepäin on ketju
kiertynyt ketjukammin ympärille ja jännittänyt ve-
tojoustimen.

Kaikki tähänastiset liikkeet 011 ruutikaasunvoi-
nui aiheuttanut.

Nyt alkaa joustiiivoima vaikuttaa.
Vetojoustin vetää ketjun ketjukammin ympä-

riltä suoraksi. Silloin tulee lukonkampi kääntymään
eteenpäin vanhaan asentoonsa.

Kun lukonkampi kääntyy eteenpäin, joutuvat
luistinlaitos ja piippu vanhaan asentoonsa. Samalla
työntää vasemman luistinseinän leikkaus vyönveto-
kamminvarren eteenpäin ja vyönvetäjän vasemmalle.
Täten joutuu syöttövivunedessä oleva patruuna tu-
loreiän kohdalle. Siinä oleva joustin pitää panosta
kiinni.

Lukonkammin k aautoliikkeen vaikutuksesta
työntyy lukko taas eteenpäin ja kulmavivunpää ko-
hoaa. Kulmavipujen lyhyet varret painavat panok-
senkannattajan vipuja ja nämä nostavat panoksen-
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kannattajaa ylöspäin. Sitä ennen on se työntänyt
tyhjän hylsyn hylkyputkeen ja uuden panoksen piip-
puun. Noustessaan ylös tarttuu panoksenkannattaja
uuteen patruunaan tuloreiässä.

Ampujan yhä painaessa apuliipasinlevyä jää
liipasin lukon mennessä eteenpäin liipasinlistan va-
raan. Täten viritysvipu itsestään vapautuu; samoin
sytytin. Se ei kuitenkaan pääse eteenpäin, koska
sitä pidättää vielä varmistusvipu ylhäälläpäin.
Vasta kun kulmavivunpää on tullut aivan ylös, nos-
taa se varmistinvipua ja sytytin tulee aivan va-
paaksi.

Samalla hetkellä tulee lukonvipu entiseen asen-
toonsa ja lyö sulkuhakaa, joka korokkeellaan hetki-
sen pidättää lukonvipua, jottei se ponnahtaisi heti
ylös lyödessään metallia vastaan.

Sulkuhaka estää siis alussa mainitun jäykän
yhteyden Uhmaikäisen taittumisen kamminpultin
kohdalla. Vapaaksi tullut sytytin lennähtää eteen-
päin ja sytyttää seuraavan patruunan. Tämä tois-
tuu siksi kunnes ampuja lakkaa painamasta tai pat-
ruunat loppuvat.

E. Vyöntäyttäjä.
Huonosti täytetyt vyötaiheuttavat häiriöitä.am-

muttaessa. Tämän välttämiseksi on jokaisen mie-
hen tunnettava vyöntäyttäjän kokoonpano ja sen
käytäntö.

Se, joka käyttää konetta, vie vyön,painolaitetta
nostaen, kielekkeiden väliin. Vyönreiät tulevat nas-
toihin taskunavaajan oikealla puolella. Muut mie-
het järjestävät panokset suppiloon.
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Kädensija vedetään nyt hieman oikealle taakse-
päin, jolloin taskunavaaja vaakasuorasti menee ensi-
maiseen taskuun. Nyt käännetään kädensijaa ensin
vasemmalle ja sitten painetaan sitä voimakkaasti
eteenpäin. Täyttölevynvarsi työntääpanoksen vyö-
hön ja samalla vetäytyy taskunavaaja takaisin. Kun
kädensijaa käännetään oikealle, vie rumpu uuden
taskun taskunavaajan kohdalle.

Kädensijaa vedetään taas taaksepäin.
Nämä liikkeet toistuvat jatkuvasti.
Vöitä täytettäessä on kädensijaa säännöllisesti

ja voimakkaastipainettavaeteenpäin, jotta panokset
painuisivat yhtä syvälle vyöhön.

F. Sysäyksenvahvistaja

Eri osat ovat:

taessa ei ohuen puukuulan
aikaansaamasysäysriitäsaat-
tamaan koneistoaliikkeeseen.

Ruutikaasu on raatavatii-
vistetyksi. Se tapahtuu, jos
piipun eteen saadaan kiinto-
nainen piipustaerillinenesine.

Kuva 14.
1. Pamauspatruunia varten.

a) suuri tiivistysmutteri,
b) piipunsuppilo,
e) hylsy (sysäyshylsy),
d) suppilo,
e) kaksi vastamutteria.

Pamauspatruunia ammut-
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Se on sysäyshylsy, joka kierteillään yhdistetään
vaipan päähän ruuvattuun suureen tiivistysmutte-
riin.

Sitä ennen on suppilo kovasti ruuvattu piipun
päähän, jotta piippu edessä muodostaa suuremman
pinnan.

Hylsysuppiloa kiertämällä saadaan piipunsup-
pilon ja sysäyshylsyn oikea väli määrätyksi.

Piippu ja piipunsuppilo siis liikkuvat ammut-
taessa. Muut osat ovat kiinteitä.

Sysäyksenvahvistajan osat kiinnitetään seuraa-
vassa järjestyksessä:

1) suuri tiivistysmutteri vaipan päähän;
2) piipunsuppilo piipun päähän;
3) sysäyshylsy lujalle suureen tiivistysmutte-

riin. Sitä ennen on piipunsuppilon ja hyl-
synsuppilon väli tehtävä riittävän suureksi
hylsynsuppiloa ulospäin kiertämällä;

4) vastamutterit kierretään lujalle toisiaan vas-
taan. Ne pitävät hylsysuppiloa kiinni.

2. Kovia patruunia varten.
Eri osat ovat:
1) Kiinnitysmutteri, joka ruuvataan kiinni säi-

liönpäähän;
2) tiivistysputki kierretään kiinnitysmutterin

päähän;
'M sulkurengas, joka liikkuu kiinnitysmutterin

Ija tivistysputken sisällä sulkien vuoroin
kiinnitysmutterin takapäässä ja tiivistys-
putken etupäässä olevat aukot;

4) suppilo, joka ruuvataan tiivistysputken pää-
hän;
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5) varjostin, joka kiinnitetään tiivistysputken ja
suppilon väliin. Varjostin estää tiivistys-
putken reijasta tunkevia tuliliekkejä näky-
mästä eteenpäin

Kuva 15.

Sysäyksenvahvistaja on aina käytön jälkeen
puhdistettava. Koottaessa on huomattava, että sul-
kurenkaan pyöristyvä pää tulee kivääriin päin.

Kevyt konekivääri.
Konekiväärin ei aina

rekeen kiinnitetty. Sillä
käyttämällä apu jalustaa,
painonsa vuoksi tekee m

ammuttaessa tarvitse olla
voidaan ampua myöskin
joka paljon pienemmän

ihdolliseksi konekiväärin
nopeamman,keveämmän kuljetuksen. Kun kivääri
reestä irroitettuna asetetaan apujalustalle,niin yksi
mies voi jotenkin helposti kantaa kainalossaan sila.
Tämän kantamisen tekevät kakkonen ja kolmonen
vuorotellen. Siten on konekiväärillä paljon suu-
rempi mahdollisuus seurata eteenpäin meneviin am-
pumaketjun mukana. Myöskin asemassa oltaessa
on kivääri apujalustalla käytännöllisempi, se kuu
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voidaan asettaa ampuma-asemaan millaiseen paik-
kaan hyvänsä ja rakennetuissa asemissa on sitä no-
peampi liikutella,kun sensijaan tavallista kivääriä
on ahtauden takia sangen vaikea saada kuljetetuksi
paikasta toiseen. Apujalustalla olevia kivääreitä
kuljetetaan yhdessä vaunussa, jossa sitäpaitsi vielä
on ampumavaroja.

Ladattaessa täytyy kiväärinjohtajan tukea ki-
vääriä, ettei se pääse heilahtamaan vyöstä vedettä-
essä. Ampuessa tähtää jä tarttuu molemmin käsin
kahvoihin pitäen kivääriä lujasti kiinni. Jalustan
kyllä voi saada hyvin kiinnitetyksi, jottei se heilu,
mutta koska kuitenkin kivääri on tuettu vain yh-
destä päästä, tulee sen tärinä ammuttaessa melkoi-
sen suureksi, ja siis hajotus myöskin laajalle alalle.

Tämä on yksi kevyt konekiväärilaji.
Varsinainen kevyt konekivääri OH 15 on ase,

jota käytetään jalkaväen suoranaisessa yhteydessä.
Keveiden konekiväärien O<S 15 miehistöt valitaan ja
kouluutetaan jalkaväen joukoista. Nämä joukot ky-
kenevät seuraamaan jalkaväen* kaikkia liikkeitä
ja niitä johtaa sama upseeri kuin sitä jalkaväki-
joukkuettakin, johon ne kuuluvat.

Ulkonäöltään kevyt konek. eroaa konekivääristä
08 jo pienemmän kokonsa ja erilaisen näkönsä puo-
lesta. Se muistuttaa tavallista jalkaväen kivääriä,
koska siinä on perii aivan samoin kuin kiväärissä.
Sen vaippa on pienempi,se vetää vain '-\ I. vettä (ras-
kas 5 1.). Läpimitta on sama: 7,ii min. Panosten
syötti) tapahtuu joko vöiden avulla kuten varsinai-
sessa konekiväärissä, tai sitten voidaan siihen yhdis-
tää panoslaatikku 1(>, jolloin vyö on tarpeeton; pa-
nosten Syöttö tapahtuu suoraan tästä rumpua muis-
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Uitavasta laatikosta. Kiväärissä on 'hihna, jolla sen
voi ripustaa olkapäälle. Jalustana on haarukka,
jonka toinen pää kiinnitetään maalian.

Miehistöön kuuluu kiväärinjohtaja ja neljä
miestä sekä panosten kantajia jalkaväkijoukoista.

Venäläinen konekivääri.
Venäläinen konekivääri on Maximkivääri, sa-

moille perusteillerakennettu kuin saksalainenkin ko-
nekivääri 98. Se on vesi jäähdytyksellä varustettu,
lukkokoneisto ja panosten syöttöon saniallainen kuin
saksalaisessa konekiväärissä. Läpimitta on erilai-
nen, samoinkuin saksalaisen ja venäläisen jalkavä-
enkiväärinkin. Silmiinpistävimmän eron aiheuttaa
erilainen kuljetustapa ja siitä johtuva rakenteen eri-
laisuus. Sensijaan että saksalainen konekivääri on
rakennettu mahdollisimman kevyeksi sitä varten,
että sen kaksi miestä voisi kantaa, ja siihen on myös
tehty jalakset, jotta sitä tarpeentullen voitaisiin ve-
tämällä kuljettaa, on venäläinen konekivääri taas
rakennettu pyörille, vedettäväksi, ja on rakenteel-
taan vahvempaa tekoa ja niin ollen raskaampi.
Suuntatislaitteet näissä kivääreissä eroavat suuresti
toisistaan. Saksalaisessa konekiväärissä on suun-
tauslaite yhdistetty rekeen ja se vaikuttaa usean ak-
selin, kierteen ja vivun välityksellä kivääriin, ko-
hottaen tai laskien sitä. Venäläisessä konekivää-
rissä on suuntauslaite piirustettu kaksinkertaiselle
kierrelailteelle, joka vaikuttaa kohdastaan Laatikonalle, joten, vaikkakin se vipuvarsi, joka on kiväärin
tukipisteen ja kiväärin suuntauslaitteen vaikutus-
pisteen välillä, on venäläisessä kiväärissä pitempi,
syvyystulta uinuttaessa. Kuitenkin viimeksimaini-
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Kuva 17.

Konekiväärin 08 apujalusta

tussa saadaan paljon pienemmällä käsirattaan liik-
keellä aikaan sama syvyysmäärä kuin saksalai-
sessa. Viivalevy on myöskin erilainen. Saksalai-
sessa on annettu noin keskimääräiset „viiva"-mitat
ohjeeksi, venäläisessä taas on tarkka, laskettu as-
teikko, joka on yhdistetty käsirattaaseen. Se voi-
daan asettaa kullekin matkalle ja kääntää haluttu
arssinamäärä syvyystulta, vaikkakin sitä paik-
kansa vuoksi on ammuttaessa mahdoton nähdä ja
siis käyttömyös tulee olemaan vaan keskimääräistä,
ulkoa opittua.

Kädensija venäläisessä kiväärissä eroaa siinä,
että se ei käänny taaksepäin, kuten saksalaisessa,
vaan se on kivääriä hajotettaessa nostettava pois,
ylöspäin. Kädensijaan yhdistetty apuliipasin ja
varmistin myös eroavat siinä, että varmistinta on
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ensin toisen käden peukalolla kohotettava ylöspäin,
ennenkuin apuliipasin voidaan painaa pohjaan
saakka.

Tähtäin eroaa siinä, että siinä on paitsi venä-
läistä 400-2700 arssinaan (280-1890 m) ulottu-

Kuva 19.
Kiväärinkannattaja ja suuntauslaite.

w - kilsipyörä a
- Ukini, korkeusasett. lovet

1)
- ulompi kierre li

- kiväärinkannattaja
c - sisempi „ i - lautasrengas lautasen vni|*.
d

-
tarkan korkeus]aitteen vipu k - pobjalevy

f - vftftntttmisasteikko l - öljykuppi ja jarruJousUn
f - likimääräinen korkeusasotln

vaa asteikkoa, myös sivultapäin siirrettävä asetin.
Tätä asetinta voidaan ruuvista kiertämällä siirtää
asteikon mukaan, joka on noin 1,

N cm. pitkä ja ja-
ettu 20 asteeseen. 0 piste on siinä asteikonkeskellä.
Venäläisen kiväärin joustinlaitteessa ei ole asteik-
koa.

Piippu, jonka kalibori on 7,,.., mm., on etu-
päästään toisenlainen kuin saksalainen. Sen etupää
on paksunnettu melkein yhtä paksuksi kuin taka-
pääkin, eikä siinä ole kierreosaa.
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Lukko eroaa saksalaisesta ensiksikin siinä, että
sen kulmavipu ei ole suora- vaan teräväkulmai-
nen. Samoin ei kulmavivun päätä pistetä lukonja-
lan sisään, vaan päinvastoin lukonjalan pidennys
pistetään kulmavivun sisään, siinä olevaan kolmi-

Kuva 20.
Tähtäinlaite venäläisessä konekiväärissä

a - tilliUlintanko
h

- tälitäinialka
e - asetinpyörä
d

- p,\öränsalpa

G
- asetin

f - asetinrulla
a - sivuasteikko
li

- matka-asteikko
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kulmaiseen leikkaukseen. Panoksenkannattajan
vivut ovat suuremmat ja tukevat vain alhaalta päin
panoksenkannattajaa, joten se pääsee vapaasti nou-
semaan ylös vipujen sitä pidättämättä. Sitäpaitsi
on muita pienempiä eroavaisuuksia.

Kiväärinkannaitajana venäläisessä kiväärissä
on kaksi kolmikulmaista seinää, joiden yläpäässä
oleva akseli pitää kivääriä kiinni. Näiden seinien
alaspäin taipuvaan takaosaan on yhdistetty liki-
määräinen korkeusasetin. Kiväärin kannattaja on
kiinnitetty alasivullaan pyörivään lautaseen, jota
ympäröi lautasrengas. Lautanen taas lepää kaare-
van pohjalevyn päällä, joka vuorostaan liikkuu
kärrinkiskoja pitkin ylös ja alas. Siirtonappulaa
vetämällä itseensä päin saadaan pohjalevy liikku-
maan.

Tavattoman raskautensa vuoksi täytyy venä-
läistä konekivääriä kuljettaa joko vaunuilla tai he-
vosen selässä, jolloin tähän tarkotukseen tarvitaan
erikoinen satula ja kiiiinitysvehkeet.

Lyhyemmillä matkoilla kakkonen ja kolmonen
vetävät sitä, mutta jos joudutaan vetämään sitä ko-
vin epätasaisia maita tahi kivikatuja, niin kiväärin
koneisto pilaantuu ankarasta tärinästä. Sitä var-
ten ovat vetoaisät laitetut niin,että kivääri voidaan
myös kantaa neljään mieheen. Pyöräytetään vain
aisat ympäri niiden sivulla olevien sulkulaitteiden
avulla, ja sitten kaksi miestä kantaa kivääriä ai-
soista ja toiset jaloista,mikä kuitenkin käy erittäin
raskaaksi jo aivan lyhyilläkin matkoilla (U, km
alkaen).

Venäläinen konekivääri on yleensä hankalampi
liikutella ja käsitellä kuin saksalainen, sen asentoon



39

saattaminen vie enemmän aikaa ja sen käsittely ei
ole yhtä kätevää. Saksalaisen kiväärin rekeen on
myösmukavasti yhdistetty kaikkien tarvittavien va-
raosien pitopaikat ja säiliöt, jotavastoin venäläi-
sessä tällaisia ei ole kiväärin yhteydessä. Ammut-
taessa taas ei kyynärpäällä ole minkäänlaista tukea,
kuten saksalaisen kiväärin nahkapatjat. Myös-
kään ei tähtäinkaukoputkea ole yhdistetty venäläi-
seen konekivääriin.

—
Ammuttaessa sensijaan on

venäläinen konekivääri sangen herkkä liikkeissään
ja sivuttaishajotusmahdollisuus paljon laajempi
kuin saksalaisessa. Mutta suihkun laajuus on suu-
rempi, koska kivääri on tuettu vain yhdessä pis-
teessä yhdellä akselilla, joten sysäyksen tärinä vai-
kuttaa paljon enemmän.

2. Konekiväärin käsittely ja hoito.
Konekiväärin valmistelu ampumista varten,käsittely

ampumisen aikana ja sen jälkeen. Puhdistus.
Ennen konekiväärin käyttöä on joka kerta tar-

kastettava sen osien yhteistoimintaa, puhdistettava
ja öljyttävähyvin.

On koetettava ensiksikin, että kaikki osat ovat
tarkoin paikallaan, kierteet ja pultit huolellisesti
kiinnitetyt, vedentyhjennyslaite suljettu j. n. e. Sen-
jälkeen tulee piippu asetettavaksi. Jos piipussa ole-
va asbestikierreon huono, on se uusittava. Otetaan
silloin ohuempaa asbestinuoraa, kierretään tiiviisti
syvennykseen, katkaistaan paraan pituiseksi sekä
silitetään pää hyvin näkymättömiin. Parhaiten teli-




