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T y ö tä säästäviä koneita
Viimeisenä kahtena vuotena,
jolloin maailman huomio etu
päässä on ollut kiinnitettynä so
tatapahtumiin, ovat saavutukset
rauhallisen edistyksen alalla jou
tuneet vähän ikäänkuin syrjään.
Sanomalehdet ja aikakauskirjat
ovat julkaisseet selostuksia ih
meellisistä murhakoneista: ty
keistä, jotka lennättävät panok
sen 20 mailin matkan päähän;
konetykeistä, jotka laukasevat
satoja laukauksia minuutissa ja
lentokoneista, murhalaivoista y.
m,, jotka kaikki ovat merkillisiä
alallaan. Näitä selostuksia se
laillessa, voisi helposti vaipua
uskomaan, että nykyään ei mi

tään tuitta keksitäkään muilla
aloilla, kuin murhateollisiuiden
alalla.
Niin ei kuitenkaan ole asian
laita. Työtä säästävien koneiden
keksiminen ja parantaminen, jat
kuu entiseen tapaansa, vieläpä saa
lisäkiihotinta siitä seikasta, että
sota vähentää työläisten lukua,
tavallaan johdattaa keksimään
koneellisia apuneuvoja tuotannon
edistämiseksi.
Tässä
julkaisemme muuta
mia kuvia tämänkaltaisista ko
neista. Tässä lyhyt selostus nii
den tarkoituksesta:
Kuva siv. 512 kuvaa koneellista
hiilivaununtyhjentäjää
toimes
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saan. Täytetty hiili vaunu on
nostettu radalta, kallistettu ku
moon ja sisältö valuu alempana
olevaan laitteeseen, joka johtaa
hiilet säiliöön. Kuvassa esitetys
sä tapauksessa toimii kone hii
lien lastaajana.
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satamapaikoissa. Laivan lastaa
minen käy nopeampaan ja laivo
jen odotusaika lyhenee.
Tulitikkujen kastelukone, on
toinen työtä säästävä laitos. Vaa
tii melko suuren tilan sisällä
huoneessa ja on tavallisen suuri-

T u lit ik k u je n k a s te lu k o n e .

Suorittaa 400 henkilön työn.
Koneen käyttämiseen tarvitaan
ainoastaan kymmenkunta miestä.
Se toimii niin nopeaan ja täsmäl
lisesti, että vanhan tavan mukaan
olisi vaadittu 700 miestä teke
mään saman työn, mitä kone saa
aikaan. Suurin etu koneesta on
hiilien lastaajille ja kuljettajille

kokoinen; mutta suorittaa myös
kin työn, jonka tekemiseen van
hojen menettelytapojen mukaan
vaadittaisi vähintään 400 henki
löä. Tulitikkujen vahnistusalalla ei kone kylläkään ole kaikista
monimutkaisin. Löytyy sellaisia
koneita, jotka suorittavat useam-
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Hi il iva liu u n ty h je n tä jä . S u o ritta a "00 m ie h e n työn.
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maii työerän tulitikkujen valmis
tuksessa, kuin mitä kuvassa oleva
kone voi suorittaa. Naiden mo
nipuolisten koneiden heikkona
puolena on tähän asti ollut, että
niiden työ on tullut suhteellisen
kalliiksi. Kuvassa esitetty kone
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lellisesti. lvi yhtäkään vartta se
kaannu untuviin, joita se taidok
kaasti poimii puuvillapensaista.
Lapsityöläiset etelän puuvillakentillä ovat saaneet kilpailijan,
jolle ihmisyyden nimessä kan
nattaa toivoa menestystä.

Puu villaukorjnuja.
Suorittaa 164 henkilön työn.
sitävastoin, täyttäen vain mää
rätyn osan valmistustyöstä, on
osottautunut käytännölliseksi jo 
ka suhteessa.
Puuvillankorjaaja, joka suorit
taa saman työn kun 160 nopeinta
poimijaa, on myöskin työtä sääs
tävien koneiden luokkaan kuulu
va. Kone suorittaa työnsä huo-

Magneetti-kraana, joka nostaa
seitsemän tonnin painoisia kap
paleita, on uutuus sekin alallaan.
Ajatus kraanassa ei kylläkään ole
mikään uutuus: Jo vuosikausia
on magneettikraanoja käytetty
harkkorautojen lastauksessa terässu limoilla.
Lienee käytetty
vähän muunlaiseenkin työhön.
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Mugniccttlknuiiui. S t irteloo 7
painoisia kappaleita.
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to n n in

Uutuus kuvaamassamme konees
sa on sen tavaton nostovoima.
Seitsemän tonnin nostovoimalla
varustettu magneettikraana tekee
miltei tarpeettomaksi
kaiken
apurityön rautojen kuljetusalalla.
Knnen tarvittiin moisten paino
jen muuttamiseen kängi miehiä,
joka sitoi ja käänteli kappaleita.
Nyt saapuu paikalle kone yksis
tään, iskee magneettinsa kiinni
muutettavaan kappaleeseen ja
siirtelee sitä mielin määrin, las
kien sen alas yhtä varmasti kuin
nostaenkin. TyÖnopcudcn edis
tämisessä on kraanalla merki
tyksensä.
Kallionlohkooja, 011 kone, jo
ka niinikään edustaa vanhaa,
mutta monin verroin parannet
tua ajatusta. Jo Gotthardin tun
nelia porattaessa oli insinöörien
käytettävänä 'höyryllä käypä porauskone, joka pisteli reikiä
kallioon. Kuvassa esitetty kone
on sentään edellämainittua mel
ko lailla etevampi. Se ei ai
noastaan pistele reikiä kallioon,
se suorastaan lohkoo kalliota,
irroittaen sitä mukuran kokoi
sina palasina. Kone on toimessa
N£\v Yorkin maanalaisen tien
rakennuksella ja "edistyy” se
kalliossa noin yhdeksän jalkaa
vuorokaudessa.

