Höyryvasara
Vaikkapa konetekniikan mer
killiset saavutukset ovatkin meil
le nykyajan ihmisille jo käyneet
verrattain jokapäiväisiksi, niin
kuitenkin silloin tällöin tavalli
nen arkimieli joutuu jonkunlai
sen lumouksen vahaan näitä ilimisneron tuotteita katsellessa tai
ajatellessa.
Kuinka
pohjaton
voima onkaan sähkövaunussa,
rautatien veturissa tai missä hy
vänsä koneistossa, ja kuitenkin
kuinka voimattomia ne ovat ih
misen pienintäkin kädenliikettä
vastaan. Ei siis ihme, vaikkapa
me joskus vaistomaisesti pysähdymmekin katselemaan ohi
kulkevaa junaa, kun sen kone
voimiaan pingottaen kiidättää
sitä eteenpäin pitkin rautaisia
kiskoja. Yhtä merkillinen lai
tos on yksinkertaisemman näköi
nen jättiiäistykki tuhoa aikaansaavine kuulineen.
Ja kuitenkin joutuvat nämä
kin merkillisyydet unhotuksiin,
kun me käännämme huomiom
me uusiin merkillisiin laitoksiin,
joiden avulla näiden konehirviöiden valmistaminen käy mah
dolliseksi.
Tämän kirjotuksen
yhteydessä oleva kuva esittää
erästä sellaista laitosta. Se lai
tos on jättil äissuuri höyryvasara
Seuraavassa suomennan erään
amerikalaisen henkilön kirjoi
tuksen, joka käydessään Yhdys
valtain asepajassa Watertownissa kertoo eräästä merkillisyy
destä, joka siellä kenties kaik
kien enemmän kiinnittää katse*
lijan huomiota puoleensa.
„Se merkillisyys" sanoo hän,
.„on pajassa oleva jättiläissuuri

höyryvasara, kone jonka ihmi
set ovat suunnitelleet, jonka ih
miskädet ovat rakentaneet ja
jota hoidetaan ihmiskäsin, mut
ta joka on niin täsmällinen liik
keiltään, hämmästyttävä kokoon
panoltaan ja ennen kaikkea niin
hirvittävän voimakas, että se pa
remminkin näyttää ikäänkuin
se olisi syntyisin omanlaisesta
suvustaan, omaten oman liikuntotahtonsa ja oman voimansa,
kuin että se olisi kylmästi kek
sitty höyry- ja teräslaitos, joka
on riippuvainen mekaanillisista
laeista ja jota hallitaan työssä
ilmenevien tarpeiden mukaan.
Tämä suuri vasara — siellä
on kolme pienenpää — on kor
kealle kohoava laite, jonka pää
tuntuu vihaisena katselevan alas
tummien ja risteilevien kattohirsien seasta.
Sen jättiläis
mäiset jalat, istutettuna lujasti
kuin iki vuoret, ovat siirollaan
50 tonnia painavan alasimen
kahden puolen, kannattaen ylä
puolellaan hirveätä teräsmäntää,
joka liikkuu syrjässä olevissa
uurteissaan ja on kiinnitetty tä
män mahtavan kaaren huipussa
olevan sylinterin mäntä tankoon.
Vasaran yhdellä taholla miehen
mittaiset vivut ojentautuvat koh
ti lavaa, jossa vasarankäyttäjä
niiden avulla hoitaa vasaran
iskuja ja voimaa sitten kun höy
ry on laskettu sylinteriin.
Kaikkialla lattialla vasaran
ympärillä on suuria valuteräsmöhkäleitä joita sitten metal=
Iin kuumennettua, vasaralla vanutellaan. Sillätavoin metalli
käy lujemmaksi ja jalostuu ja
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siten myöskin sen aineelliset
ominaisuudet parantuvat, kuten
taikinaa vanuttaessakin sen ai
nepitoisuus parantuu. Mutta te
räksen vanuttaminen ja taiki
nan vanuttaminen ovat koko
naan erilaisia toimia, kuten huo
nommatkin teräksen ja taikinan
tuntijat tietänevät.
Teräs kuumennetaan uunissa.
Kaikkien ensiksi viedään te
räs uuniin, riehuvaan tuliuuniin,
joka tuskin on vähemmän mieltäkiinnittävä kuin itse vasara
kaan, sillä kivihiiltä ei polteta
samassa paikassa, johon teräs
pannaan, vaan tulen liek;t ja
kaikki polttoaineista tulevat kaa
sut ovat sulettuina alempana,
siellä voimakkaina ärjyen ja
rynnistellen, vaalean punaisena
pyörremyrskynä,
kuumempana
kuin itse uuni. Jos sinne vis
kaisi ihmisen, niin palaisi se yh
dessä ainoassa silmänräpäykses
sä karreksi. Tuskin hetkeäkään
voi katsoa suoraan kohti sen
kiehuvaan sydämeen.
Raskaat
uunin ovetkaan eivät voi sitä
hillitä, sillä pitkät liekit syök
syvät ulos vihaisina tulikielinä
ympäri ovien, nuoleskellen nii
tä ja heitellen häikäisevän kau
niita, purppuran, sinisen ja vi
heriän värisiä heijastuksia il
maan.
Metalli kuletetaan sulatusuu
nin ovelle suuren sähkönostokoneen avulla ja kun avaa yh
den sen ovista, niin tanssiva,
appelsiinin värinen valovirta va
laisee
himmeää,
humisevaa
huonetta, joka tunkeutuu kaik
kialle, vieläpä vuorenmuotoinen,
odottava höyryvasarakin saa vä

rillisen muodon, heiluen, tans
sien ja väreillen pitkinä appel
siinin värisinä viiruina, viimein
kadoten ja häviten punasinerviin varjoihin, jotka vä-eilevät
ja kemurtelevat kaikkialla.
Tanssijoita muistuttavat mie
het asettavat sulatusuunin edes
sä valuaineen paikoilleen, jon
ka jälkeen ovi laskeutuu, hävit
täen näyn hetkeksi, vaikkakin
suuri ja lämmin valovxta yhä
syöksyy ulos sen alapuolelta,
sillä teräs ei ole kokonaan su
latusuunin sisässä ja saranoilla
oleva ovi lepää sen päällä.
Tässä riehuvassa helvetissä kuu
mennetaan raakateräs siksi kun
nes se hehkuu tulipunaisena,
jolloin se on valmis pois otet
tavaksi.
Suuret pihdit.
Tätä tarkotusta varten käyte
tään suuria pihtiä, joita olisi
muinaisaikoina voinut käyttää
vaikkapa mammutin hampaan
irrottamiseen, jos se olisi vain
ollut tarpeellista. Näitä pihtiä
koetellaan sähkölaitoksen avul
la kuten terästäkin ja niitä hoi
tamaan tarvitaan kolme miestä.
Liikkeellä olevien ketjujen
kalistessa ja moottorin hiljaises
ti suristessa kääntyy nostokone
asettaen pihdit rautamelton kuumenemattomaksi jääneeseen pää
hän, joka pistäytyy esille oven
alta. Tällöin miehet sovittavat
nyo jäykät pihdit raudan pää
hän ja vetävät sen ulos. Että
pihdit pysyisivät lujasti k*inni
raudassa ja oikealla paikallaan,
pannaan pihtien varsien ympä
rille rengas, joka on kuten rau
tatievaunujen
yhdisty slenkkir
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joskin paljoa raskaampi, joka
sitten suuren moukarin kanssa
hakataan kireälle pihdin leu
koja kohti.
Ja taas nousee sulatusuunin
ovi, ketju kalisee, ovi putoaa
paikoilleen, moottori surisee ja
kolme miestä kaikella painol
laan kääntävät hehkuvan teräsmöhkäleen paikoilleen, nostokoneen kääntäessä sen nopeasti

kin vasaraan tarvittavan höy
ryn, joka onkin nyt valmiina.
Vasaran käyttäjä tunnustelee jalkainsa alustaa huolellsena ja
asettelee vipujaan.
Mäntä atk 23 liikkua.
i

Aänetönnä, sametin säntillisyydellä alkaa mäntään kiinni
tetty suunnaton teräsmöbkäle

Höyryvasara.

alasimelle. Höyryvasaranhoitaja
asettuu nyt paikoilleen vipujensa
luokse tuon jättiläiskoneen si
vulle, samalla kun miehet pthteineen rynnistelevät asettacs.
saan teräsmelttoa oikeaan asen
toonsa.
Sama tuli, joka kuumentaa te
räksen uunissa, synnyttää myös—

liikkua. Se keijuu kuin olisi
se kuukallaan ilmassa, säilyt
täen tasapainonsa yhtä keveänä
kuin höyhen.
Viehättävät ja
kauniit ovat sen liikkeet kuin
valssaavan neitosen. Sitten se
alkaa heilua reippaammin, ku
ten korkki laineilla, ylös ja
alas, lyöden kovemmin ja ko-
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vommin, koskettaen
nopeasti vain suurten Krupp’in tehtait
ten kätevän vasaran käyttäjän
alasinta.
Kosketus teräsmelttoon — toi „Fritz’"in nimi.
Kun ke:sari Wilhelm vieraili
nen kovempi isku — kolmas
— ja viime:n ankarampi isku, näillä tehtailla vuonna 1877,
joka
lennättää
möhkäleestä niin kaikkein ensiksi kiinnitti
valkean hehkuvia hiutaleita ku hänen huomiotansa höyryvasara
ten juuston vuoluja — ja sit ja hän tunsi sellaista mielen
siihen,
että
tahtoi
ten tulee vasara jysähtäen alas kiintoa
raivoisan jättiläisvoiman syök- Krupp’in selittämään se hänelle
semänä, vapistuttaen maata pe aivan yksityiskohtiaan myöten,
rustuksillaan ja rusentaen te- kun Krupp sattumalta esitti hä
räsmöhkäleen kuten paperimas nelle taitavan vasaramiehensä
sanoen, että hän voi lyöttää va
san säkenien räiskyessä.
Siinä koetellaankin vasaran- saran niin liki jotain alasimella
hoitajan taitoa. Jokainen isku olevaa esinettä, ettei hiuskarvaa
musertaa teräksen litteäksi ja kaan voisi niiden väliin tun
jokaisen iskun täytyy sattua uu kea.
Tällöin keisari heti asetti ko
teen paikkaan.
Miehet jotka
pitelevät teräsmöhkälettä, kään- mean, timanttikoristeisen tasku
televät sitä kaikella voimallaan kellonsa alasimelle, nähdäkseen
männän alla ja jos vasara vain m:ten lähelle sitä vasarankäyikerrankin sattuisi tällaisella voi täjä voisi vasaran pudottaa.
malla putoamaan silloin kun Fritz vitkasi kelloa, pientä mut
teräs olisi vain hiukankaan ta arvokasta kapinetta ja pu
poissa oikealta paikaltaan, niin disti päätään. Mutta keisari
koko teräsmöhkäle, pihdit ja tajutessaan syyn hänen epäröikaikki lentäisivät kohti miehiä miseensä, kehotti käskevästi:
huhkia
Fritz,
anna
ja hirveästä tapaturmasta tai „anna
onnettomasta kuolemasta voisi huhkia!" —• ja vasara putosi
tässä tapauksessa pelastua vain alas, pysähtyen niin lähelle kel
lon lasia, ettei paperin palasta
ihmeen kautta.
kaan olisi voinut sinne väliin
tunkea.
Taitava vasaran hoitaja.
Keisari ihastui tästä ylenmää
Taitavat vasaran käyttäjät kä rin ja lahjoitti kellonsa Fritz’
sittelevät näitä
konehirviöitä ille ja Krupp lahjoitti sen li
sellaisella taituruudella, että nii säksi vielä tuhannen markkaa.
den kymmenien tonnien voimai Sanat “Fritz, anna huhkia", kir
set männät suorittavat sellaisia joitettiin vasaraan muistoksi ja
mestarinäytteitä, että ne saatta sen perästä kutsuttiin konetta
vat katselijan hengen salpaan* työläisten keskuudessa »Van
tumaan. Eräs tällainen mesta haksi Fritz’iksi”.
rinäyte yhä palautuu mieliin
Toinen samanluontoinen hu
höyryvasaran
varhaisimmilta vittava tapaus, vaikkakaan siinä
ajoilta, jonka yhteydessä on ei ollut niin suurta vaaraa tar
erään Saksassa, Essenissä, ole jolla, tapahtui tässä kerran eng— 362 —

Jantilaisten vasaran käyttäjäin
keskuudessa, jotka asettivat ka
nanmunan viinilasiin alasimelle
ja sitten antoivat vasaran tulla
alas täydellä voimalla, pysäyt
täen sen niin tarkasti munan
kuoreen, että se jäi aivan
eheäksi. He olisivat voineet
yhtäkkiä asettaa koneiston niin,
että tuo suuri teräsmeltto olisi
mäsähtänyt alasimelle sellaisella
voimalla, ettei viinilasista enem
pää kuin kananmunastakaan oli
si jäänyt mitään jälelle.
87 tonnin iskuja.
Silloin kun tuo vasara on
käynnissä, ovat sanomattomat
voimat liikkeellä. Se ei syn
nytä mitään terävää ryskettä,
vaan sen ääni on niinkuin etäi
sen tykin pamaus, kuollutta ja
tylsää,
kuten
taivaanrannalla
olevan sotalaivan laukaus —
Mutta voimaansa nähden on se
masentava.
Kahden toisiaan
vastaan kiitävien rautatieveturien yhteentörmäys voisi aikaan
saada tuhatkertaa suuremman
tärskäyksen, mutta ei tuhatker
taa suurempaa hillitöntä ja ra
jatonta voimanäytettä.
Taajemmin kuin ta-ra«ta-ia
— tahi tanssivan ilotytön ken
kien kapse, viskelee mäntä maatatärisyttäviä iskujaan, joissa on
noin 87 tonnin voima. Mutta
tuo on vain koneen nimeltisvoima, sillä todellisuudessa olisi
vat iskut vieläkin paljon voi
makkaampia, jos olisi '-'mahdol
lisuutta lyöttää vasaralla täy
dellä höyryllään. Se voisi kyllä
rusentaa lujimmankin rakennuk
sen raunioiksi, silpoa vankkarakenteisimman sotalaivan sie-

kaleiksi ja murskata mahtavimmankin pyratniidin kivimuruiksi
Sen iskiessä hirvittävä poom
— poom — poom tukehuttaa
kurkkua ja kopristaa sydäntä.
Missään muussa koneessa ei
höyryn suunnaton voima tule
niin näkyviin kuin tässä, tar
kastettakoon sitten kahvipan
nusta kelluvaan valtamerihöyrylaivaan asti."
— Tällaisen kuvauksen antaa
meille tuo amerikalainen por
vari höyryvasarasta, yhdestä tärkeämmästä teollisuusvälineestä.
Tuo kuvaus uhkuu, ei ainoas
taan sitä, että me elämme mah
tavan
teollisuuselämän
aika
kautta, vaan myöskin siinä vais
tomaisesti ilmenee, mitenkä nuo
suuret koneet ovat tavallaan
personoituina niiden hoitajiinsa,
työläisiin.
Ylpeimmänkin por
varin täytyy silloin kykenemät
tömyydessään
polvistua,
kun
työläinen
tarttuu kiinni ko
neensa
vipusimeen.
Kuinka
tärkeä yhteiskuntamme elämän
osa onkaan jo yksikin työläi
nen! Ja päivä päivältä siirtyy
yhä suurempi määrä taloudelli
sen elämän oleellista puolta
työväestön käsiin. Siellä mis
sä ei ole työväestöä, ei ole yh
teiskuntaa, ei ole elämää. Yh
teiskunnasta, jonka oleellisena
pohjana on työväestö, täytyy
kaiken muun syrjäytyä. Ja se
mikä on oleellista, on myöskin
välttämätöntä, vastustamatonta.
Maailman
on
ymmärrettävä,
että me emme elä ainoastaan
valtavaa teollisuuden valtakaut
ta, vaan samalla myöskin työ
väestön
valtakautta, järjesty
neen työkansan aikakautta.
Onni Saari.
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