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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-
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däfin tämä puutikun avulla. Asbestin pitää hyvin sul-
kea säiliö takaapäin, mutta se ei saa ahdistaa piip-
pua. Sitten p;innaan runsaasti vaseliinia kierteisiin.
Piipun sisälle vedetään hyvin ohut rasvaker-
ros, samoin piipun ulkopinnalle, etenkin hankaus-
kohtiin. Ennenkuin piippu viedään kivääriin, öljy-
tään laatikon seinissä olevat luistinkappaleet. Sen-
jälkeen kierretään pieni tiivistysmutteri ja uudiste-
taan samalla etumainen asbestikierre, jos tarve vaa-
tii. (Sodassa on konekivväri aina majoitettunakin
oltaessa pidettävä taisteluvalmiina, vedellä täy-
tettynä ja joustinjäiinitys viritettynä.) Silloin
oietaan paksua asbestipunosta, kierretään sitä
kaksi kierrosta piipun ympäri ja painetaan taakse-
päin. Pannaan runsaasti vaseliinia ja kierretään
tiivistysmutteri päälle. Sitten irroitetaan joustin-
laite ja koetetaan, että piippu liikkuu herkästi
eteen ja taakse. Sen jälkeen asetetaan sysäyksen-
vahvistaja.

Sitten täytetään vaippa vedellä ja varustetaan
vettä kattiloihin. Höyryletku asetetaan paikoilleen
pitämällä erikoisesti huolta, että liitoskohta on tiivis.

Tarkastetaan lukko ja molemmat varalukot sekä
tutkitaan osien käyntiä, kussakin kappaleessa erik-
seen sekä kaikkien yhdessä. Sitten asetetaan jous-
tinlaite tarvittavaan jännitykseen. Katsotaan, että
pihdit,kulmarassi ja varapiippuovat paikoillaan.

Lopuksi on huolellisesti tarkastettava patruuna-
vyöt ja mahdollisesti tehtävä jälkitasoitus. Pöly ja
hiekka poistetaan harjalla. Katsotaan, ettei ole re-
peymiä eikä vääntyneitä vyölistoja.

Ampumisen lomassa tulee etupäässä kysymyk-
seen vaan öljyäminen,puhdistaminen ja veden lisää-
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niinen, Jokaisena väliaikana on etenkin lukkoa ja
sen panoksenkannattajaa sekä jos mahdollista myös
piippua puhdistettava ja uudelleen öljyttävä, öljyä
on pantava runsaasti kaikkiin hankauspintoihin ja
uurteisiin.

Uutta vettä on samoin lisättävä, aina kun vanha
vesi rupeaa kiuhumaan, ja lisättävä niin paljon,että
vaippa on aivan täysi. Syntyvää vesihöyryä on es-
tettävä pääsemästä näkyviin, sillä se haittaisi ensik-
sikin tähtäämistä ja sitäpaitsi ilmaisisi viholliselle
konekiväärin aseman. Höyryletkun pää on siitä
syystä joko kaivettava maahan löysästi tai johdet-
tava vesikattilaan, jossa höyry uudelleen saa tiivistyä
vedeksi.

Ampumisen loputtua on kulmarassillapoistetta-
va täysipanos hylkyaukosta, joustinjäunitys hellitet-
tävä ja piippu vahvasti öljyttävä. Niin pian kuin
mahdollista on kivääri sitten puhdistettava perus-
teellisesti.

Puhdistamista varten hajotetaan kivääri. Se
suoritetaan aina seuraavassa järjestyksessä:

1. kansi auki,
2. syöttäjä pois,
.\. lukko ulos (kun lukon vipu on viety eteen,

nostetaan lukko ylös ja kierretään '/s kierrosta va-
semmalle, jolloin se irtautuu),

4. joustinlaitepois,
5. kädensija ja liipasintankoirti,
(i. sulkulistat pois,
7. luistinlaite piipun keralla ulos, piippu irral-

leen.
Hajottamisessa on huomattava, että kaikki pul-

tit, nastat,kierteet, ja joustimet irroitetaanvaseliinia!-
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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-




