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Maatalous
Tarvikepulan ja korvikkeiden käytön aikakau-

della eräs tuottavimpia keinoja on ÄÄRIMMÄINEN
SÄÄSTÄVÄISYYS.

Tämä pitää paikkansa nimenomaan voiteluai-
neiden käyttöön nähden.

Joka tilalla käytetään vuosittain jokin määrä
voiteluaineita, suuremmilla tiloilla huomattaviakin
kilomääriä. Jos jokaisessa voirelukohdassa voidaan
vuoden mittaan säästää hiukkasenkin, merkitsee
se jo vuoden mittaan suuriakin markkamääriä,
puhumattakaan siitä kansantaloudellisesta sääs-
töstä, jonka vähentynyt tuonti saa aikaan.

Tässä mielessä, jokaista maanviljelijää ja voi-
teluaineiden käyttäjää auttaakseen, on kansan-
huoltoministeriä julkaissut tämän asiantuntijain
laatiman vihkosen, joka nyt on kädessänne.

pitää nyt yllä tuotantoaan kaikin mahdollisin kei-
noin, vaikeasta ajasta, tarvikkeiden puutteesta ja
niiden kalleudesta huolimatta.

Maatalouden
voiteluaineiden käytössä on erityistä huomiota
kohdistettava seuraaviin tärkeihin tehtäviin, joita
voiteluaineiden taloudellinen käyttö edellyttää.

Voidelkaa koneita säästeliäästi ja vain silloin,
kun se on todella tarpeellista.

Varastoikaa voiteluaineet kuivaan ja pölyt-
tömään paikkaan ja pitäkää huolta siitä,
että ne käytetään juuri siihen tarkoitukseen,
johon ne on määrätty.

Puhdistakaa määräajoin polttomoottorien
öljysihdit ja öljynpuhdistajat.

Vaihtakaa moottoriöljy traktori- ja poltto-
moottoreissa kohtuullisen käytön jälkeen,
mutta ei liian usein.

Pitäkää koneenosat, kuten laakerit, hammas-
pyörät y. m. moitteettomassa kunnossa ja
puhtaina.

Korjauttakaa ajoissa väljiksi kuluneet trak-
tori- ja maatalousmoottorit, jotka ovat suuria
voiteluöljyn kuluttajia.

Ottakaa talteen jokainen pisara käytettyä
polttomoottorin voiteluöljyä ja luovuttakaa
se ensi tilassa puhdistettavaksi uudelleen
käyttöä varten.
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TR AKTO R IT
Maatalouden tärkeimpiä työkoneita on traktori,

jolla voidaan suorittaa muokkaustöitä, viljan pui-
mista, puunhakkuuta, kuljetusta y. m. Traktorin
taloudellisesta voitelusta annetaan seuraavassa
muutamia voiteluohjeita.

MOOTTORIN voiteluöljy vaihdetaan uusissa
tai poratuissa traktorimoottoreissa normaalioloissa
jo 30 ajotunnin jälkeen, mutta nyt käytettävä
traktoria jopa 100 tuntia öljyn vaihtojen välillä.
Jos ilmanpuhdistaja ja puukaasun suodattimet
pidetään kunnossa ja puhtaina, voidaan ensim-
mäisen öljynvaihdon jälkeen ajaa aina 200 tuntia
seuraavaan öljynvaihtoon asti. Päivittäin on kui-
tenkin katsottava, ettei öljyn pinta laske kampi-
kammiossa alle määrätyn rajan.

Kuluneet moottorisilinterit lisäävät voiteluöljyn
kulutusta noin !_ litrasta päivässä aina puoleen-
toista litraan asti. Tämän vuoksi kulunut moottori
on ehdottomasti toimitettava korjattavaksi ennen
käyttöä.

teluöljyä kampikammiosta. Maassamme vallitse-
van voiteluöljypulan vuoksi ei nykyoloissa voida
käyttää voiteluöljyä ilmanpuhdistusnesteenä, min-
kä vuoksi suositellaan käytettäväksi puhdasta vettä
öljyn asemasta. Kuivalla säällä vedetään ilman-
puhdistajan päälle väljä, mieluimmin kaksinker-
tainen flanellipussi, joka puhdistaa ilman varsin
tehokkaasti.

VAIHDELAATIKON voiteluöljy vaihdetaan uusis-
sa traktoreissa normaalioloissa noin 75 työtunnin
kuluttua ja sen jälkeen aina 250 työtunnin jälkeen.
Nyt vaihdetaan voiteluöljy vastaavasti 150 ja 500
työtunnin kuluttua, mutta päivittäin on tarkastetta-
va, että vaihdelaatikossa on tarpeeksi öljyä. Käy-
tettyyn vaihdelaatikkoöljyyn kehoitetaan sekoitta-
maan konerasvaa ja käyttämään sitä nivelien y.m.
rasvaukseen.

Moottoriin joutunut pöly ja lentohiekka ovat

moottorin silinteriseinämien ja männänrenkaitten
pahimmat kuluttajat ja samalla voiteluöljyn pi-
laajat. Flanellipussi on kerran päivässä puhdistet-
tava, ja on huomattava, että se on aina pidettävä
kuivana. Ilmanpuhdistajassa vaihdetaan kesäaika-
na vesi kerran päivässä; talvella ja yleensä kyl-
mällä säällä vettä ei tarvitse ilmanpuhdistajassa
pitää.

MOOTTORIN PUHDISTUKSEEN ei nykyoloissa
saa käyttää huuhteluöljyä eikä petroolia. Kampi-
kammion puhdistaminen suoritetaan parhaiten
siten, että öljy lasketaan ulos moottorista kuuma-
na, minkä jälkeen kampikammion pohjaluukku
avataan ja koneosat sekä kampikammio puhdiste-
taan liinarievulla. Samoin on öljysihti puhdistet-
tava huolellisesti. Puhdistuksessa ei saa käyttää
trasselia eikä paperia.

ÖLJYSUODATIN puhdistetaan joka 60 työtun-
nin kuluttua ja likaisen suodatinkankaan tilalle
vaihdetaan puhdas kangas. Likainen suodatin-
kangas pestään bensiinin ja petroolin puuttuessa
muilla saatavissa olevilla pesuaineilla ja kuumalla
vedellä.

ILMANPUHDISTAJISSA käytetään normaalia!
koina -pölyn ja lentohiekan sitojana ohutta voi
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POLTTO-
MOOTTORIT

Maataloudessa ja veneissä käytetään joko
neli- täi kaksitahtisia polttomoottoreita. Nelitahti-
moottoria käytetään tavallisesti petrolilla ja käyn»
nistetään bensiinillä. Monet kaksitahtiset maa?
talous- ja venemoottorit ovat kuulasytytysmootto-
reita, joissa on kuulanmuotoinen, ontto osa, joka
ennen moottorin käynnistämistä on kuumennet-
tava. Tätä moottorimallia käytetään tavallisesti
raakaöljyllä. Kummankin moottorimallin taloudelli-
sesta voitelusta on mainittava seuraavaa:

KAKSITAHTIMOOTTORIT voidellaan tavallisesti
voiteluöljypumpulla, joka painaa putkia myöten
voiteluöljyn laakereihin, ristipäähän ja sitä tietä
silinteriseinämille. Myös kaksitahtimoottoreiden
voiteluun käytetään sopivan paksuista voiteluöljyä,
riippuen sakeus eri vuodenaikojen lämpötilasta.
Porin Konepajan BMW kaksitahti-sytytyskuula-
moottorit käyttävät 10 gr voiteluöljyä hv-työtuntia
kohti.

NELITAHTIMOOTTORIT. Näissä moottoreissa
voidellaan moottorin liikkuvat osat tavallisesti n. s.
roiskevoitelulla ja voiteluun käytetään tässä ta-

pauksessa varsin ohutta voteluöljyä. Sakea voi-

teluöljy ei sovi senvuoksi, että se juoksee liian hi-
taasti takaisin kampikammioon, ja silinterien osalle
tullut voiteluöljy aiheuttaa karstaantumista. Sitä-
paitsi on voiteluöljyn kulutus huomattavasti suu-

rempi, jos käytetään sopimattoman sakeata öljyä.
Etenkin kylmänä vuoden aikana on käytettävä
varsin ohutta moottoriöljyä, sakeus SÄE 20 ja
talvikuukausina voiteluöljyä, jonka sakeus on SÄE

10. Uutta voiteluöljyä lisätään tiputuskupin kautta.
Öljypisaroiden lukua on tarkoin säännösteltävä,
sillä moottorin liikkuvat osat saavat voiteluöljynsä
erikoisvoitelusta. Nelitahtimoottoreiden voiteluai-
neen kulutus on 6—lo gr hv-työtuntia kohti. Jos
kulutus ylittää tämän määrän, on moottori korjat-

Vielä lienee myös käytössä joitakin Kuopion
Konepaja 0/Y:n aikanaan valmistamia „Kipinä"
kaksitahti-venemoottoreita, joissa voiteluöljy se-
koitetaan polttoaineeseen; uusissa moottoreissa
8 % ja käytetyissä 6 % polttoaineen määrästä.

Näin tapahtuu myös ulkolaitamoottoreissa.

MOOTTORIEN puhdistus ja tarkastus suositel-
laan tehtäväksi kerran vuodessa, moottorin mah-
dollisesti kiinnijuuttuneet männänrenkaat vapau-
tetaan karstasta ja puhdistetaan. Kampikammio
puhdistetaan huolellisesti, samoin voiteluöljypump-

tava. pv ja öljyputket.
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Sähkö-
moottorit

Maatalouden helpoimmin hoidettavia voima
koneita ovat sähkömoottorit, joiden laakerivoite-
luun tarvitaan varsin vähäinen määrä voitelua!
neita. Useimmat nykyaikaiset sähkömoottorit käy-
vät kuulalaakereissa, joita voidellaan ani harvoin.
Kerran vuodessa avataan laakerikansi ja käytetty
rasva poistetaan puhtaalla tikulla, minkä jälkeen
laakeri täytetään puhtaalla kuulalaakerirasvalla.
Jos laakerin lämpötila on normaali, ei laakeriin
tarvitse kokonaiseen vuoteen lisätä rasvaa. Uusim-
pien sähkömoottoreiden laakerikannessa ei ole
enää rasvantäyttöaukkoa, vaan kansi avataan

voitelua varten.

Jos laakerit käyvät niin kuumina, ettei kättä
siedä pitää niiden päällä, on joko vetohihna liian
kireällä tai laakereihin kulkeutuu lämpöä ylikuor-
mitetun, siis liian heikon moottorin käämityksestä.

Öljyllä voideltavat laakerit puhdistetaan kerran
vuodessa ja täytetään uudella voiteluöljyllä.
Lisäöljyä annetaan vain silloin, kun sitä todellakin
tarvitaan. Laakereita on suojeltava sekä kosteu-
delta että pölyltä.

Käytetty sähkömoottoriöljy lämmitetään hieman
ja suodatetaan puhtaan liinatilkun läpi, jonka
jälkeen öljyä voidaan käyttää uudelleen.

Noudata näitä ohjeita, niin

SÄÄSTÄT VOITELUAINEITA-

SÄÄSTÄT MARKKOJASI!
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höyry-

LOKOMOBIILIT

Maatalouden tärkeimpiä voimakoneita neste-
mäisen polttoaineen pulan aikana on höyryloko-
mobiili. Lokomobiilin huomattavimmat voitelukoh-
dat ovat seuraavat:

1. SILINTERI
2. RISTIPÄÄ
3. LUISTI
4. KAMPILAAKERI
5. KAMPIAKSELIN LAAKERIT
6. EPÄKESKO
7. SYÖTTÖPUMPPU

1. SILINTERI. Maataloudessa käytännössä
olevat lokomobiilit käyvät kostealla höyryllä, jon-
ka paine harvoin ylittää 8 ilmakehää. Silinterin
voiteluun on nykyoloissa käytettävä mahdollisim-
man pieni määrä silinteriöljyä ja jos voitelu suori-
tetaan öljypumpulla (lubrikaattorilla), vähenne-
tään syöttöä käynnin aikana asteittain, kunnes
silinteristä alkaa kuulua kitinää, jolloin syöttöä
hieman lisätään ja se asetetaan jatkuvasti tälle
asteelle.

daan käyttää uudelleen lukemattomia kertoja.
Jos voiteluöljy on liian ohutta, voidaan siihen
lisätä 5—10% silinteriöljyä. Kokeilemalla sääde-
tään öljynsyöttö mahdollisimman alhaiseksi.

Hitaasti käyvien lokomobiilien kampilaakerin
voitelua varten voidaan öljykupin asemesta käyt-
tää n. s. Stauffer-rasvakuppia.

5. KAMPIAKSELIN LAAKERIT vaativat yleensä
varsin vähän voiteluöljyä, jos laakerit ovat kun-
nossa. Ellei näissä laakereissa ole öljynnäyttölasia,
on sellainen asetettava niihin. Jotta öljyä ei valuisi
ulos laakereista, on käytettävä ohutta öljyä ja
pidettävä öljynpinta mahdollisimman alhaisena.

Tavalliset silinteriöljylaadut ovat varsin sakeita
alhaiselle höyryn paineelle ja lämmölle, joten
niihin voidaan lisätä hevosen tai nautaeläinten
talia, vaunuöljyä tai käytettyä koneöljyä. Hätä-
tilassa voidaan kostealla höyryllä käyvän lokomo-
biilin silinteri voidella pelkällä vaunuöljyllä.

2. RISTIPÄÄN tappi voidellaan koneöljyllä ja
tarkoitukseen käytetään n. s. sydänlankakuppid.
Tarkkailemalla voidaan tässäkin öljyn kulutus
säätää mahdollisimman vähäiseksi.

6. EPÄKESKON voiteluun käytetään useinkin
huomattava määrä voiteluöljyä, josta suuri osa
valuu konehuoneen lattialle. Sama koskee syöt-
töpumpun epäkeskoa, josta läpikäynyt voitelu-
öljy valuu epäkeskon tankoa myöten alas. Hi-
taasti käyvissä lokomobiileissä olisi epäkeskoihin
asetettava Stauffer-rasvakuppi ja voiteluun käy-
tettävä konerasvaa.'3. LUISTIN voiteluun käytetään yleensä liian

paljon öljyä, joten tässäkin suhteessa tarkkailu on
paikallaan.

7. SYÖTTÖPUMPPUA ei tarvitse erityisesti voi-
della, koska se useimmissa tapauksissa saa epä-
keskosta valuvaa voiteluöljyä.4. KAMPILAAKERIN voitelu kuluttaa suurim-

man osan lokomobiilin koneosien voiteluun käy-
tetystä voiteluöljystä. Tämän laakerin säästäväi-
nen voitelu on erittäin tärkeätä. Etupäässä on
huolehdittava siitä, että jokainen laakerista ulos-
sinkoutunut pisara voiteluöljyä saadaan taiteen-
kerätyksi. Sopivilla peltisuojilla ohjataan käytetty
öliy säiliöön, josta se näin talteen otettuna voi-

Pumpun mäntäkuoppaan kerääntynyt veden-
sekainen voiteluöljy on tarkoin kerättävä talteen
puhdistamista varten.

Lokomobiilin alle on asetettava sopiviin paik-
koihin käytetyn voiteluöljyn talteenottolaatikoita,
joista voiteluöljy kerätään puhdistamista varten
johonkin astiaan.
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Muut
MAATALOUSKONEET

Vaikka useimmat maatalouskoneet, kuten esi-
merkiksi aurat ja erilaiset äkeet ovatkin verrattain
karkeatekoisia laitteita, vaativat ne silti oman
voitelunsa ja huolenpitonsa. Tavallisin laakeri-
malli maanviljelyskoneissa on liukulaakeri. Mikäli
laakeri on varustettu rasvakupilla (= Stauffer-
kupilla), on kuppi silloin tällöin täytettävä noin
puolilleen konerasvalia ja sopivien väliaikojen
päästä kuppia kiertämällä painettava rasvaa
laakeriin. Kuppia ei pidä täyttää reunoja myöten,
koska rasvaa silloin aina pyrkii menemään huk-
kaan. Samasta syystä ei kuppia myöskään pidä
kiristää turhan tiheään.

Usein voidellaan liukulaakeri öljyllä erityisen
öljyreiän kautta. Tällöin on pidettävä sääntönä
sitä, että laakeria voidellaan tämän tästä, vain
jokin tippanen kerrallaan. Voiteluun käytettävä
öljypilli tai suipponokkainen kannu on pidettävä
tiiviinä ja muutenkin kunnossa, jotta öljyä ei pääse
valumaan pellolle.

mikäli suinkin mahdollista, kelvollista kuulalaa-
kerirasvaa. Tavallisella kone- eli kärrynrasvalla
on nimittäin hapettavia ominaisuuksia. Yleisin virhe
kuula- ja rullalaakerien voitelussa on se, että ne
ahdetaan tupaten täyteen rasvaa. Paitsi että se
on suurta rasvan haaskausta, se on suorastaan
vahingollistakin, koska liian täyteen ahdettu laa-
keri lämpiää normaalia enemmän, toisinaan jopa
siinä määrin, että rasva sulaa, valuu pois ja laa-
keri palaa.

Arvokkaammissa maatalouskoneissa saattaa
joskus olla myös rengasvoitelulaakereita. Näissä
on pienet öljysäijjöt, joista voitelurengas nostaa
öljyn laakeriin. Jos näiden laakerien tiivisteet
samoin kuin itse laakerit pidetään hyvässä kun-
nossa, niin että öljyä ei pääse valumaan maahan,
kuluttavat ne verrattain vähän öljyä. Sen vuoksi
mainituissa laakereissa kannattaakin käyttää ver-
rattain hyvää öljyä.

Niittokoneen voitelu vaatii oman lukunsa, koska
se on maatalouskoneista suurin öljynsyöjä. Var-
sinkin vanhanmalliset koneet avonaisine ja väljine
voitelukohtineen ovat todellisia ahmatteja, etenkin,
jos koneen istuimella oleva lyö laimin koneensa
hoidon ja käsittelee huolimattomasti öljykannua.
Tällaiseen vanhaan koneeseen sopii hyvin käytet-
tykin, paksuhko koneöljy. Uusissa niittokonemal-
leissa sen sijaan on vain yksi ainoa voiteluöljy-
säiliö, josta koneen useimmat osat saavat voite-
lunsa. Alkutäytön jälkeen ei tällainen kone tar-

vitse sanottavasti lisäöljyä, jos vain tiivisteet ja
laakerit pidetään kunnossa.

Tavallinen kärrynpyörän laakeri on liukulaakeri
sekin. Sen voiteluun soveltuu kone- eli kärrynras-
va parhaiten, mutta hätätilassa ja pahimpaan
puutteeseen voidaan käyttää tervaakin. Kärryn-
pyörän napa on sellainen voitelukohta, johon saa

mahtumaan paljonkin voiteluainetta, mutta jossa
säästeliäs rasvaaja pääsee vähälläkin.

Monissa maatalouskoneissa, kuten esim. uusim-
missa puimakoneissa, on joukko kuula- tai rulla-
laakereita. Niissä tulee luonnollisesti käyttää,

Lisäksi on monissa maatalouskoneissa hammas-
pyöriä y. m. voitelukohtia, jotka vaativat oman
voitelunsa. Koneitten hoito on kuitenkin voitelu-
ainekulutuksenkin kannalta ratkaiseva tekijä ja
huono hoito on »voiteen haaskausta» kahdessakin
mielessä.



Käytettyjen voiteluaineiden
talteenotto ja puhdistaminen.

Vallitseva voiteluainepulaa voidaan ratkaisevalla tavalla hel-
pottaa ottamalla tarkoin talteen kaikki käytetty öljy ja puhdistamalla
se sopivalla tavalla.

Käytetyn öljyn talteenotossa on otettava huomioon tärkeimpinä
seikkoina:

1. Käytetty öljy on kerättävä ehdottomasti puhtaaseen astiaan.

2. Erilaatuisia öljyjä, kuten esimerkiksi moottori-, kone- ja vaih
teistoöljyjä (C-öljyjä) ei saa sekoittaa keskenään.

Öljyn puhdistus on suoritettava nimenomaan oikealla tavalla ja
sen vuoksi tehtävä selvä ero moottoriöljyjen ja muiden voiteluöljy-
jen puhdistuksen välillä. Moottoriöljyn »likaantuminen» on nimit-
täin aivan toisenlaatuinen ilmiö kuin esimerkiksi lokomobiilin laakeri-
öljyn likaantuminen. Moottoriöljyn puhdistus onnistuu parhaiten
erityisissä öljynpuhdistamoissa, joita maassamme on useampiakin.
Tämän vuoksi käytetty moottoriöljy onkin toimitettava jälleenmyyjän
välityksellä öljynpuhdistamoon, missä siitä valmistetaan vielä täysin
käyttökelpoista moottoriöljyä.

/

Markkinoilla olevat erilaiset suodattimet ja sentrifuugit eivät
sen sijaan voi parhaimmalla tavalla poistaa moottoriöljystä kaikkia
epäpuhtauksia ja lisäaineita. Nämä puhdistuslaitteet sopivat sitä
vastoin mainiosti erilaisten teollisuusöljyjen, kuten esimerkiksi loko-
mobiilien, höyrykoneiden y. m. laakeriöljyjen puhdistukseen, koska
mainitut öljyt sisältävät vain mekaanisia epäpuhtauksia s. o. vettä,

roskia j. n. e.

Varsinaisen öljynpuhdistajan puutteessa voidaan pienehköjä
koneöljymääriä puhdistaa tyydyttävästi myös siten, että annetaan
öljyn seisoa astiassa, jolloin vesi ja sakka laskeutuu astian pohjalle.
Pinnalle jäänyt öljy suodatetaan (siivilöidään) jonkin vaatteen,

trasselin tai sahajauhon läpi.


