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ta oikealle tai taaksepäin ja asetetaan takaisin päin-
vastaiseen suuntaan. Vasaraa ja lyömäpulttejaon
käytettävä varovasti.

Kaikki irroitetut osat lasketaan puhtaalle alus-
talle ja puhdistetaansitten öljystä lapuilla ja tappu-
ralla, dos piipun sisällä on ruostetta, poistetaan se
paraiten lämmitetylläöljyllä. Piippu on silloinpuh-
das, kun lievästi öljytty tappuratukko läpivedettäes-
sä ei likaannu. — Muitten osien puhdistamisessa on
käytettävä pieniä puutikkuja, jotta kaikki kolot ja
uurteet saadaan puhtaaksi. Puhdistamisen jälkeen
kaikki osat öljytään ja kivääri kootaan vastaisessa
järjestyksessäkuin hajotettaessa.

Kiväärireki puhdistetaan samoin tarkasti hie-
kasta ja pölystä lappujen avulla.

Patruunavöitä puhdistaessa käytetään pieniä
harjoja, dos vyöon kastunut, jolloin panokset ovat
liian kovasti taskuissa kiinni, on se kuivatettava.

3. Häiriöt.
Mitä erilaisimmat seikat voivat, aiheuttaa häi-

riöitä kiväärissä. Niiden pikainen keksiminen ja
poistaminen vaativat aseen tarkkaa tuntemista.

Pamauspatruunilla ammuttaessa sattuu häiri-
öitä useammin kuin kovia patruunia käytettäessä.
Puuluodil menevät helposti siruiksi ja aiheuttavat
eri osissa häiriöitä.

Häiriöt jaetaan kahteen päälajiin: sellaisiin,
jotka sattuvat heti ampumisen alkaessa, ja sellai-
siin, jotka esiintyvät vasta jonkun aikaa ammuttua.

Ampumisen alussa sattuvat häiriöt aiheutuvat
useimmiten siitä, ettei kivääriä ole huolellisesti lai-
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lettu ampumakuntoon. Vetojoustinta on joko lii-
aksi tai liian vähän jännitetty, asbestikierteet ovat
■liian suuret tahi epätasaiset, kivääriä ei ole. huolelli-
sesti öljytty j. n. e.

Ampumisen aikana esiintyvät häiriöt jaetaan
myös kahteen lajiin: sellaisiin, jolloin kivääri —
ammuttuaansiihen asti hyvin — äkkiä pysähtyy, ja
sellaisiin, jolloin kiväärin käynti vähitellen tulee
epätasaiseksi ja vihdoin lakkaa kokonaan.

Viimeksimainitut häiriöt, aiheutuvat siitä, että
panoksenkannattajaan on tarttunut niin paljon ruu-
tikaasun jätteitä ja muuta tomua, ettei lukko enää
voi toimia. Jos on kiire, on lukko vaihdettava.
.Muuten on koetettava vedellä huuhtoen puhdistaa se.

Häiriöt, milloin kivääri äkkiä lakkaa ampu-
masta, jaetaanlukon vivun asennon perusteella kol-
meen lajiin:

I. lukonvipu on vastinr-nilan ja kohtisuoran
asennon välillä;

11. lukonvipu on kohtisuorassa tai hieman taak-
sepäin;

111. lukonvipit on vastinrullan päällä tuvalli-

I tapaus.
Tässä tapauksessa erotetaan kolme lajia:
1) lukonvipit ei sitä edestakasin ravistamalla

liiku minnekään päin;
2) lukonvipu liikkuu, jos sitä ravistetaan;
:i) lukonvipit liikkuu helposti eteenpäin, mutta

ei taaksepäin.
I:ssä tapauksessa häiriö johtuu siitä, että:

a) Panos on vinossa syöttäjässä.

sessa nseunossa.
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Korjaus: panoksenkannattaja painetaan alas
joko sormin tai kulmarässillä, nykäistään vyötä va-
semmalle ja lyödäänlukkoa eteenpäin.
b) Panos on liian syvässä syöttäjässä, joten panok-

senkannattajan kynnet eivät pääse patruunan-
kannattajan uurteeseen.
Korjaus: panoksenkannattaja painetaan alas,

kuten edellisessäkin tapauksessa, ja patruuna vede-
tään ulos pihdeillä, nykäistään vyöstä vasemmalle
ja lyödään lukkoa eteenpäin. Nämä kaksi häiriötä
johtuvat koko vyön huonosta täyttämisestä tai vial-
lisesta syöttäjästä. Siinä on vika usein ohjaus- tai
tuloreiän joustimessa. Jos häiriöt uusiintuvat, on
siis parasta tarkastaa syöttäjää.

Jälkimäinen häiriö voi myöskin johtua siitä,
että luotion liiaksi painunut, hylsyyn.

2:ssa tapauksessa häiriö johtuu liian pienestä
joustinjännityksestä.

Korjaus: vetojoustinta tiukennetaan jonkun ver-
ran.

3:s tapaus jaetaan kahteen lajiin oikeanpuoli-
sen luistinseinän korokkeen asennon perusteella:
a) Koroke on oikeassa paikassaan. Häiriö johtuu

siitä, että piipussa on hylsynkappale tai jotain
roskaa.
Korjaus: Koetetaan poistaa hylsynkappale ulos-

vetäjällä. Jos se ei onnistu, on piippu vaihdettava,
b) Korokkeen etureunan ja vastakkaisen laatikon-

reunan välillä on rako. Häiriö johtuu siitä, et-
tei piippu ole päässyt eteenpäin oikealle paikal-
leen. Syynä tähän on tavallisesti:

a) Panos on ulkona vyöstä liiaksi taaksepäin, joten
se ei mene syöttäjään ja estää piipun eteenpäin
menemisen.
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Korjaus: Syöttäjää nostetaan vähän, nykäis-
tään vyöstä oikealle ja vedetään pihdeillä panos
vyöstä. Syöttäjä painetaan paikalleen, vedetään
vyötä vasemmalle ja lyödään lukko eteenpäin. Am-
mutaan ne panokset, jotka jo ovat kiväärissä, ja la-
dataan uudestaan.
b) Koroke vyön vetokaininin varressa on hypännyt

pois vasemman luistinseinän leikkauksesta pii-
pun mennessä taaksepäin ja syöttövipu ei
työnnä vyötä vasemmalle, joten panos ei tule
panoksentuloreikään.
Korjaus: Nostetaan syöttäjää, jotta piippu pää-

see eteenpäin varsinaiselle paikalleen, ja nykäistään
vyötä vasemmalle.
e) Jotakin roskaa on tunkeutunut piipun renkaan

ja laakerin väliin.
Korjaus: Otetaan pois syöttäjä ja poistetaan

roska, jos mahdollista ottamatta ulos piippua.
d) Jompikumpi asbestikierteistä on hajonnut tai

mennyt kokoon, eikä piippupääse eteenpäin.
Korjaus: Otetaan ulos piippu ja korjataan as-

bestikierteet. Jos vika on perimäisessä kierteessä,
voidaan vaihtaa piippua.
e) Piipun rengas on kiertynyt vähän auki tai men-

nyt jotenkuten vinoon.
Korjaus: piipunvaihto.

II tapaus.

Tässä tapauksessa ovat häiriöt kahdenlaisia:
1) lukonvipu menee, jos sitä ravistetaan, hei

posti oikealle paikalleen;
2) lukonvipu ei liiku taakse-, vaan ainoastaan

eteenpäin.
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Edellisessä tapauksessa on syynä liian suuri
joustinjännitys.

Korjaus: Joustinta höllennetään jonkun verran.
Jälkimäisessä tapauksessa voi häiriö johtua

siitä,että:
a)Patruuna on vinossa panoksenkannattajassa eikä

mene piippuun lukon lyödessä eteenpäin.
Korjaus: Panos irrotetaan lukosta ja vaihde-

taan lukko toiseen, jos panoksenpitäjä on viottunut;
sen jälkeen ladataan uudestaan viemällä lukonvi-
pua kerran eteenpäin ja vetämällä samalla vyötä
vasemmalle.
b) Hylsy on jäänyt piippuun, joten uusi panos ei

sinne mahdu.
Korjaus: Koetetaan saada hylsy ulos pihdeillä.

Jos se ei onistu, on piippu vaihdettava.
111 tapaus.

Tässä tapauksessa on häiriöiden syynä useim-
miten laukeamatou patruuna tai joku vika lukossa.

Lukon viat, ovat silloin: Katkennut sytyttimen
joustin, viottunut sytyttimen kärki, tai on jotakin
roskaa mennyt varmistinvivun ja lukonlevyn vä-
liin, joten varmistinvipu ei pääse nousemaan pois
sytyttimen lovesta.

Tällaisten häiriöiden sattuessa on parasta heti
ladata uudelleen ja, jos se ei auta, vaihtaa lukkoa.

Paitsi edellämainittuja on olemassa paljonmui-
takin häiriöitä,joita on mahdoton määritellä lukon-
vivun asennosta tai muista ulkoapäin huomattavista
merkeistä.

Ne johtuvat ylipäänsä kulumisen takia. Esi-
merkiksi tukijoustiu on kulunut ja hylsyt putoavat
laatikkoon,aiheuttaen vähitellen lukon pysähtymisen.
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Korjaus: Hylsyt oietaan ylöspihdeillä ja lukko
vaihdetaan toiseen.

Kulmavivun etuvarret voivat olla kuluneet ei-
vätkä nosta panoksen kannattajaa enää tarpeeksi
korkealle.

Korjaus: Vaihdetaan lukkoa.
Yleensä 011 huomattava:
1) että kaikki häiriöt on saatava poistetuksi

Ilman väkivaltaa käyttämättä;
2) että tärkeässä paikassa on pienienhäiriöiden

ja laukeainattoinien panosten esiintyessä heti ladat-
tava uudelleen;

-'5) että oli häiriömikä tahansa, on ensiksi koe-
tettava liikuttaa lukonvipua ja vedettävä vielä ker-
ran vyöstä vasemmalle. -Jos se ei auta, on laatikko
avattava.

4. Ampuminen.
A. Konekiväärin ampumaoppi.

a. Konekiväärin suihku.
Ammuttaessa kestävää tulta konekiväärillä

muodostuu kaikkien luotien lentoradoista yhteensä
n. s. suihku"., suihku". Tämä eroaa jalkaväen kiväärin luoti-
suihkusta täydellisesti. Kun esim. yksi jalkaväki-
joukkue (HO mistä ampuu saman maalitaulun yhteen
ja samaan tähtäyspisteeseen, niin muodostavat
kaikki luodit, jotka nämä SO miestä ampuvat,
melko laajan suihkun, koska ensiksikin tässä on toi-
messa 80 kivääriä, jotka eivät koskaan ammu aivan
samalla tavoin, toiseksi ampumassa on 80
miestä, joista jokainen tekee pienen tähtäysvirheen,




