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Lantbruket
upprätthåller nu sin produktion med alla tillbuds-
stående medel oaktat den svår tiden, bristen på
förnödenheter och förnödenheternas höga pris.

YTTERLIG SPARSAMHET är ett av de effekti-
vaste medlen under en tidsperiod, som känneteck-
nas av brist på förnödenheter och användande
av surrogat.

Detta äger sin riktighet framför allt beträffande
användningen av smörjmedel.

På varje lägenhet förbrukas årligen någon
mängd smörjmedel, på större lägenheter till och
med ansenliga kilomängder, i fall man på varje
smörjställe under årets lopp kunde inbespara helst
obetydligt, skulle det under året stiga till ett

ansenligt kapital, för att icke tala om den natio-
nalekonomiska vinst, som den minskade importen
skulle medföra.

I denna avsikt och för att hjälpa varje jord-

försörjningsministeriet publicerat denna av sak-

Eder hand.

brukare och förbrukare av smörjmedel har folk-
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kännare utarbetade broschyr, vilken nu satts i

Beträffande i

Lantbruket
. Smörja maskinerna sparsamt och blott då,

4« när verkligt behov föreligger.

använda smörjmedel bör speciell uppmärksamhet
fästas vid följande viktiga punkter, vilka en eko-
nomisk användning av smörjmedel förutsätter.

K Rengör på bestämda tider bränslemoto-
rernas oljesikt och oljerensare.

Upplagra smörjmedlen på torr och damm-
fri plats och drag försorg om, att de an-
vändas just för det ändamål, vartill de
äro avsedda. A Utbyt icke smörjoljan i traktor- m. fl. bränsle-

motorer förrän det är absolut nödvändigt.

O Håll maskindelar, såsom lager, kugghjul
m.m. i klanderfritt skick samt rena.

#5 Låt i tid reparera traktor- och lantbruks-
«s» motorer, vilka slitits glappa, och vilka äro

stora förbrukare av smörjoljor.

•y Tag tillvara varje droppe av i bränslemotorn
* använd smörjolja och sänd denna att rege-

nereras för förnyad användning.
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TR AKTÖRER
En av lantbrukets viktigaste arbetsmaskiner är

traktorn, med vilken man kan utföra uppluckrings-
arbeten, tröskning av spannmål, vedhuggning,
transport m. m. Beträffande ekonomisk smörjning
av traktorer gives i det följande några anvisnin-
gar berörande smörjningen.

MOTORNS smörjolja utbytes i nya eller i upp-
borrade traktormotorer under normala förhållan-
den redan efter 30 timmar, men nu böra trakto-
rer användas till och med 100 timmar mellan
varje utbyte av olja. Om luftsorterare och trä-
förgasarens filter hållas i skick och rena, kan
man efter det första oljeutbytet göra ett uppe-
håll om 200 timmar till nästa utbyte av olja.
Dagligen bör likväl tillses, att oljeytan i vevhuset
icke sjunker under en viss gräns.

Slitna motorcylindrar öka förbrukningen ,av

smörjolja från ca Vi liter per dag ända till en
och en halv liter. På grund härav bör en sliten
motor ovillkorligen sändas för att repareras före
användningen.

smörjolja från vevhuset. På grund av den i vårt
land rådande bristen på smörjolja kan under
nuvarande förhållanden icke användas smörj-
olja som luftrensarvätska, varför i stället för olja
rekommenderas rent vatten.

Vid torr väderlek dragés över luftsorteraren en
rymlig, helst dubbel flanellpåse, vilken rensar
luften rätt effektivt.

Det i motorn inkomna dammet och flygsanden
slita mest cylinderväggarna /och kolvringarna
samtidigt som de fördärva smörjoljan. Flanell-
påsen bör en gång per dag rengöras, och
bör man se till, att den alltid hålles torr. I luft-
sorteraren sker utbyte av vatten under sommaren
en gång per dag; om vintern-och i allmänhet vid
kall väderlek är det onödigt att hålla vatten i
luftsorteraren.

VÄXELLÅDANS smörjolja utbytes i nya trakto-
rer under normala förhållanden efter ca 75
arbetstimmar och därefter efter 250 arbetstimmar.
Nu sker utbyte av olja alternativt efter 150 och
500 arbetstimmar, men dagligen bör tillses, att i
växellådan finnes tillräckligt med olja. Med den
använda växellådoljan uppmanas blanda ma-

skinfett och använda denna blandning för smörj-
ning av leder m. m.

FÖR RENGÖRING AV MOTORN får under
nuvarande förhållanden varken användas skölj-
olja eller petroleum. Rengöringen av vevhuset
utföres bäst så, att oljan utsläppes från motorn
het, varefter vevhusets bottenlucka öppnas och
maskindelarna samt vevhuset rengöras med lin-
netrasa. Likaledes bör oljesiktet rengöras omsorgs-
fullt. Vid rengöringen får varken användas trassel
eller papper.

OLJEFILTRET rensas efter varje 60:de arbets-
timme och ersattes det smutsiga filtertyget med
rent tyg. Det smutsiga filtertyget rengöres i brist
på bensin och petroleum med andra tillbuds-
stående tvättmedel och hett vatten.

I LUFTSORTERARNA användas under normala
tider som bindare av damm och flygsand tunn
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BRÄNSLE-

MOTORER
I lantbruket och i båtar användas antingen

fyrtakts- eller tvåtakts bränslemotorer.
Fyrtakts-motorer drivas vanligen med petroleum

och startas med bensin.
Ett flertal lantbruks- och båtmotorer äro moto-

rer med kultandning, vilka äro försedda med en
kulformig, ihålig del, vilken före startandet av
motorn bör upphettas. Denna motortyp drives
vanligtvis med råolja. Beträffande den ekonomis-
ka smörjningen av dessa båda motortyper bör

nämnas:

TVÅTAKTSMOTORER smörjas vanligtvis med
smörjoljepump, som trycker smörjoljan längs
rör till lagren, till tvärstycket samt denna väg

till cylinderväggarna. Även vid smörjning av två-
taktsmotorer användes smörjolja av lämplig tjock-
lek, varvid tjockleken är beroende av temperatu-
ren under de olika årstiderna. Björneborgs Me-
kaniska Verkstads BMW tvåtaktsmotorer med kul-
tandning förbruka 10 g smörjolja per hästkraft-
timme.

FYRTAKTSMOTORER. I dessa motorer smörjas
motorns rörliga delar vanligtvis med s. k. stänk-
smörjning och till smörjning användes i detta fall
särskilt tunn smörjolja. Tjock smörjolja lämpar
sig icke för smörjning, därför att den flyter för
långsamt tillbaka till vevhuset och för att den
smörjolja, som inkommit i cylindern, förorsakar
förorening. Dessutom är förbrukningen av smörjol-
ja märkbart större, om man använder smörjolja av
olämplig tjocklek. Särskilt under kall årstid bör
synnerligen tunn motorolja användas, av tjocklek
SAE 20 samt under vintermånaderna smörjolja,
vars tjocklek är SAE 10. Ny smörjolja tillsättes
förmedels droppsmörjning. Oljedropparnas antal
bör noggrant regleras, enär motorns rörliga de-
lar erhålla sin smörjolja genom specialsmörjning.
Förbrukningen av smörjmedel i fyrtaktsmotorer
är 6—lo g per hästkrafttimme och såframt för-
brukningen av smörjolja överstiger denna mängd,
bör motorn repareras.

Dessutom torde ännu några av Kuopio Kone-
paja O/V på sin tid tillverkade tvåtaktsmotorer
av märket „Kipinä" vara i bruk, i vilka smöroljan
uppblandas med bränslet; i nya motorer 8 % och
i använda 6 % av bränslemängden. På samma
sätt förfares även beträffande utombordsmotorer.

Rengöring och besiktning AV MOTORER borde
verkställas en gång om året, varvid de eventuellt
fastbeckade kolvringarna i motorn befrias från

smuts och rengöras. Vevhuset rengöres omsorgs-

fullt, likaså smörjoljepumpen och oljerören.



ELEKTRISKA

MOTORER

Lantbrukets mest lättskötta kraftmaskiner äro
de elektriska motorerna, för vilkas lagersmörjning
synnerligen ringa mängd smörjmedel åtgår.
Flertalet moderna elektriska motorer äro försedda
med kullager, vilka ytterst sällan smörjas. En
gång om året öppnas lagerlocket och det förbru-
kade fettet avlägsnas med ren sticka, varefter
lagret ifylles med rent kullagerfett. Om lagrets
temperatur är normal, behöver icke på ett helt år
fett påfyllas i lagret. I lagerlocken på de nyaste
motorerna finnes icke mer någon öppning för
påfyllandet av fett, utan locket öppnas vid
smörjning.

ger, som skola smörjas med olja, rengöras en gång

om året och påfyllas med ny smörjolja. Extra
ranson olja gives endast vid verkligt behov.
Lagren böra skyddas såväl för fukt som damm.

*

Om lagren gå så heta, att mån icke kan hålla
handen på dem, är antingen dragremmen för
spänd eller sprider sig värmen från den överbe-
lastade m. a. o. för svaga motorns lindning. De la-

Den använda motoroljan uppvärmes något och
filtreras genom en ren linnelapp, varefter oljan
ånyo kan användas.

Följ dessa anvisningar, så

SPARAR DU SMÖRJMEDEL

och samtidigt DINA SLANTAR!
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ÅNG-

LOKOMOBILER
En av lantbrukets viktigaste kraftmaskiner under
en tid, då det råder brist på flytande bränsle, är
ånglokomobilen. Lokomobilens viktigaste smörj-
ställen äro följande:

1. CYLINDER
2. TVÄRSTYCKE
3. SLIDE
4. VEVLAGER
5. VEVAXELNS LAGER
6. EXCENTER
7. MATARPUMP

1. CYLINDER. De i lantbruket använda loko-
mobilerna drivas med fuktig ånga, vars tryck
sällan överstiger 8 atmosfärer. Vid smörjning av
cylindern bör under nuvarande förhållande möj-
ligast litet cylinderolja användas samt ifall smörj-
ningen sker med oljepump (lubrikator), minskas
matningen gradvis, under den tid maskinen är i
gång, till dess från cylindern börjar höras gnissel,
varvid matningen något ökas samt bibehålles fort-
sättningsvis konstant.

gen på nytt kan användas otaliga gånger. Ifall
smörjoljan är alltför tunn, kan till denna tillsättas
5—10% cylinderolja. Genom att probera kan
oljeåtgången regleras till minsta möjliga.

För smörjning av vevlagret i lokomobiler med
långsam gång kan i stället för oljekopp användas
s. k., Stauffer-fettkopp.

De vanliga cylinderoljorna äro för tjocka för
lågtrycksånga och låg värme, och kan man där-
för uppblanda dem med talg av häst eller nöt-
kreatur, vagnsolja eller använd maskinolja. I nöd-
fall kan cylindern i lokomobil, som drives med
fuktig ånga, smörjas enbart med vagnsolja.

5. VEVAXELLAGREN fordra i allmänhet
mycket litet smörjolja, såframt lagren äro i skick.
Om dessa lager icke äro försedda med oljestånds-
glas, bör sådant genast inmonteras. För att oljan
icke skulle kunna avrinna från lagren bör tunn
olja användas och bör oljeytan hållas möjligast
låg.

6. Vid smörjning av EXCENTERN användes
ofta en ansenlig mängd smörjolja, av vilken en
stor del nedrinner på maskinrummets golv.
Detsamma gäller även matarpumpens excenter,
genom vilken smörjoljan rinner ned längs excen-
teraxeln. Ä lokomobiler med långsam gång borde
i excenterna inmonteras en Stauffer-fettkopp och
för smörjningen användas maskinfett.

2. Tappen på TVÄRSTYCKET smörjes med
maskinolja och för detta ändamål användes s. k.
smörjkopp med veke. Genom kontroll kan även
härvid förbrukningen av olja regleras till möjli-
gast ringa.

3. För smörjning av sliden användes i allmän-
het för mycket olja, varför i detta avseende en
granskning är på sin piats.

4. Smörjningen av VEVLAGRET förbrukar
största delen av den för smörjning av lokomobilens
maskindelar använda smörjoljan. Sparsam smörj-
ning av detta lager är ytterst viktig. Framför
allt bör man se till, att varje från lagret utkastad
droppe smörjolja kan tagas tillvara. Förmedelst
lämpliga plåtskydd ledes den använda oljan till
behållaren, från vilken densamma väl tillvarata-

7. MATARPUMPEN behöver icke särskilt smör-
jas, då den i de flesta fall får den från excentern
avrinnande smörjoljan.

Den i fördjupningen i kolven uppsamlade
smörjoljan, som uppblandats med vatten, bör
noggrant tillvaratagas för regenering.

Under lokomobilen bör på lämpliga ställen
placeras lådor för uppsamling av använd smörj-
olja, från vilka smörjoljan för regenerering upp-
samlas i något kärl.
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DVRIGA
JORDBRUKSMASKINER

Ehuru de flesta jordbruksmaskiner, såsom t. ex.
plogar och olika slag av harvar äro av jämförel-
sevis grovt fabrikat, fordra de likväl sin egen
smörjning och skötsel.

Den vanligaste lagertypen i jordbruksmaskiner
är glidlager. Såframt lagret är försett med smörj-
kopp (— Staufferkopp), bör koppen nu och då
till ungefär hälften påfyllas med maskinfett och
genom att efter lämpliga mellanrum vrida koppen
bör fett tryckas i lagret. Koppen skall icke jfyllas
ända till brädden, enär fett alltid då vill gå
förlorat. Av samma orsak bör koppen icke heller
tillskruvas onödigt hårt.

lager. I dessa bör naturligtvis, såvitt möjligt, an-
vändas lämpligt kullagerfett. Vanligt maskin-
eller kärrfett har nämligen occiderande egenska-
per. Det vanligaste felet vid smörjning av kul- och
rullager är det, att de överfyllas med fett. Föru-
tom att detta är ett stort slöseri, är det även
rent av skadligt, enär ett överfyllt lager uppvär-
mes mer än det normala, stundom till och med så
mycket, att fettet smälter, rinner ut och lagret
brinner.

Ofta smörjas glidlagret med olja genom ett
särskilt oljehål. Härvid bör den regeln iakttagas,
att lagret smörjas alltsomoftast, endast med någon
droppe i sänder. Det för smörjning använda olje-
röret eller kanna med spetsig mynning böra hållas
tätt tillslutna och för övrigt i gott skick, på det
att oljan icke slipper att rinna ut på marken.

I de värdefullare jordbruksmaskinerna kan
ibland finnas även ringsmörjlager. I dessa finnas
små oljebehållare, ur vilka smörjringen lyfter oljan
in i lagret. Såframt packningarna i dessa lager
ävensom själva lagren hållas i gott skick, så att
olja icke slipper att rinna ut på marken, förbruka
de jämförelsevis litet olja. Därför lönar det sig
även att använda jämförelsevis god olja i ovan-
nämnda lager.

Smörjningen av slåttermaskiner fordrar sitt eget
kapitel, enär den är den största oljeförbrukaren
bland jordbruksmaskinerna. I synnerhet maskiner
av gammal modell med sina öppna och vida
smörjställen äro verkliga oljeslukare, i all
synnerhet om den, som kör maskinen, försummar
skötseln av sin maskin och behandlar vårdslöst
oljekannan. Till dylik gammal maskin lämpar sig
bra även förbrukad, tjock maskinolja. I slätter-
maskiner av ny modell däremot finnes blott en
smörjoljebehållare, ur vilken maskinens flesta
delar erhålla sin smörjning. Efter det maskinen
ifyllts med olja behöver den knappast någon
extra påfyllning, såframt blott packningarna och
lagren hållas i skick.

Vanligt kärrhjulslager är glidlager även det.
För smörjning av detsamma lämpar sig maskin-
eller kärrfett bäst, men i nödfall och i brist på
annat kan därtill även tjära användas. Kärrhjuls-
naven är ett sådant smörjställe, i vilket
mycket smörjämne kan inrymmas, men där en
sparsam :mörjare kan reda sig även med litet
smörja.

Därtill finnas i flere jordbruksmaskiner kugghjul
o. a. ställen för smörjning, vilka fordra sin egen
smörjning. Maskinernas skötsel är likväl även med
avseende å smörjoljeförbrukningen en avgörande
faktor och en dålig skötsel är även i dubbel
bemärkelse „slöseri med olja".

I flere jordbruksmaskiner, såsom t. ex. i de nyas
te tröskmaskinerna, finnes en mängd kul- eller rul



Tillvaratagande och regenere-
ring av använda smörjmedel.

Den rådande bristen på smörjmedel kan på ett avgörande sätt
avhjälpas genom att noggrant tillvarataga all använd olja och
regenerera densamma på lämpligt sätt.

Vid tillvaratagandet av använd olja böra följande viktiga
omständigheter beaktas:

1. Den använda oljan bör uppbevaras i ett ovillkorligt rent kärl.

2. Oljor av olika slag, såsom t. ex. motor-, maskin- och växel-
oljor (C-oljor) få icke sammanblandas.

Regenereringen av oljan bör framförallt verkställas på rätt
sätt och därför bör en tydlig åtskillnad göras mellan regenerering
ev motoroljor och andra smörjoljor. Motoroljans förorening är näm-
ligen en helt annan företeelse än till exempel föroreningen av lo-
komobilens lagerolja. Regenerering av motoroljan lyckas bäst i
speciella oljeraffinaderier, av vilka det finnes flere i vårt land.
På grund härav bör även den använda motoroljan genom förmed-
ling av återförsäljare sändas till oljerafinaderi, där av denna sedan
göres fullt användbar motorolja.

De i marknaden existerande filtema och centrifugerna av olika
slag kunna icke ens i bästa fall från motoroljan avlägsna all oren-
lighet och alla biämnen. Dessa rensningsapparater lämpa sig däre-
mot ypperligt för rengöring av olika industrioljor, såsom till exem-
pel lokomobil-, ångmaskins m. fl. lageroljor, då dessa nämnda
oljor blott innehålla mekaniska föroreningar d. v. s. vatten, rosk
o. s. v.

I brist på särskild oljeregenererare kunna mindre mängder ma-

skinolja nöjaktigt regenereras sålunda, att man låter oljan stå i
kärlet tills vattnet och slammet lagt sig på bottnen av kärlet.
Ytoljan filtreras sedan genom något tyg, trassel eller genom

sågspån.


