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Rakenne ja toiminta. 
- .Bassoe-matalapainehöyrykattila  on tarkoitettu paitsi varsinaiseen 
tnaatalouskäyttöön, myös kasvihuoneiden ja -lavojen lämmitykseen 
sekä mullan. höyrysterilointiin. Polttoaineena käytetään puuta, tur-
vetta tai kivihiiltä. Kattila on valmistettu teräslevystä hitsaamalla 
lieriömäiseksi makaavaksi tuliputkikattilaksi. Tulipesän muodostaa 
kattilan alaosassa oleva lieriö, jcnka alapuolella on tuhkapesä. Tuli-
pesän yläpuolella on 15 tuliputkea, jotka on kiinnitetty hitsaaxnalla 
päätylevyihin. Kattilan etu- ja takaosassa on luukulla varustettu no-
kikaappi. Kattila on varustettu höyrykuvulla, jonka yläosassa on 
puhdistusluukku. Höyrykupuun on kiinnitetty varoventtiili ja höy-
rynottoputki. 

Tulipesä on varustettu valurautaisella luukulla ja arinalla. Tuhka.. 
pesänluukku on teräslevystä. Kattilan varusteina on vesilasi, paine-
mittari, painolla kuormitettu varoventtiili, vesipumppu, höyryntuli: 
tin, höyryputki sulkuventtiileineen sekä tyhjennyshana. Kattilass 
on kolme kuljetuspyörää. joista kaksi voidaan saada kumirenkailla. 

Kattilan tulipinnan puhdistusta varten on harja varsineen. Tuli-
ja tuhkapesän puhdistusvälineitä on kohennuskoukku, kuonakanki ja 
tuhkanpoistokoukku. 

Kattilan toiminta tapahtuu seuraavasti: Savukaasut virtaavat tuli-
pesästä etummaiseen nokikaappiin, sieltä tuliputkia myöten takim-
maiseen nokikaappiin ja edelleen savutorveen. Savukaasut lämmittä-
vät kattilässa olevan veden ja tulistimessa kiertävän höyryn. Höyry-
kupuun kiinnitetty höyryputki on yhdistetty nokikaapissa olevaan 
tulistimeen ja sen alaosaan on kiinnitetty höyrynottoputki, jonka toi-
nen pää on johdettu ulos nokikaapin sivusta. Höyryputken päässä on 
höyrynlaskuventtiili. Kattilasta tuleva höyry kulkee tulistimen kaut-
ta, jossa sen lämpötila kohoaa n. 140°C:een. 

Mittoja: 
Korkeus 	  
Leveys 	  
Pituus 	  

1,25 m 

	

0,85 	» 

	

1,00 	» Vaippalevyn paksuus 	  4 mm Tuliputkien läpimitta 	  51 	» Tulipesän pituus 	  720 	» 
korkeus arinasta 	  360 	» Tuhkapesän korkeus 	  150 	» Savutorven läpimitta 	  170 	» Tulipinta 	  3 m2 

Arinapinta 	  0,25 	» Vesitila 	  100 1 
Höyrynpaine 	  0,5 aty Paino 	  360 kg 

Koetus. 

Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella vuonna 1951. Kokeet käsit-
tivät veden höyrystystehon ja käyttöveden lämmitystehon sekä poltto-
aineen kulutuksen mittaukset. Mittausten tulokset esitetään taulu-
kossa 1. 

Kattilasta saatua höyryä käytettiin myös jäätyneen mullan ja ra-
kennuslaastin sulattamiseen. 
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Arvostelu. 

Bass0e-matalapainehöyrykattila. 

Ilmoittaja: Kasvinsuojelu Oy, Helsinki. 
Valmistaja: Munkkisaaren Metallitehdas O y, 

Helsinki. 
Hinta (20. 6. 1951): varusteineen rautapyörillä 120.000 mk ja ku-

mipyörillä 125.000 mk. 

Bass0e-matalapainehöyrykattila on valmistettu teräslevystä hit-
saamalla. Kattila on muodoltaan lieriömäinen, makaavaa mallia ja 
varustettu sisäpuolisella tulipesäLlä, jonka alapuolelle on hitsaamalla 
kiinnitetty tuhkalaatikko. Kattilassa on 15 tultiputkea. Savukaasujen 
ohjaamista varten on kattilan kummassakin päässä luukulla varus 
tettu nokikaappi. Savutorven puoleisessa nokikaapissa on höyryntu 
listin. Kattilassa on tavalliset matalapainehöyrykattilan varusteet ju 
lisävarusteina kumiset höyryletkut ,keittosuuttimineen sekä maan 
höyrytyslaatikko. Kuljetusta varten kattilassa on kolme pyörää, jois-
ta kaksi voidaan saada ilmakumirenkailla. 

Kattilan tulipinta on 3 m2  ja höyrynpaine 0,5 aty. 
Kokeissa saatiin höyrystystehoksi 81 kg tunnissa syöttöveden läm-

pötilan ollessa +5°C ja huoneen lämpötilan +3....5°C. Käyttöveden 
lämmitysteho erillisessä astiassa oli 600 I tunnissa 10-asteisesta ve-
destä 85-asteiseksi. Polttoaineena käytettiin puuta. 

Höyrystystehoa voidaan pitää hyvänä ottaen huomioon, että on 
kysymys tuliputkikattilasta. Polttoaineen kulutus on pieni. 

Kattilan tulipinta ja tulistin on helppo puhdistaa. 
Savutorvesta puuttui savupelti ja kattilasta lämpöeristys, mistä 

johtui huomattavia lämpöhäviöitä. Valmistajan ilmoituksen mukaan 
kattilan saa myös varustettuna lämpäeristeellä. 

Varoventliili olisi varustettava suojakopalla, jottei sitä epähuo-
miossa ylirnääräisesti kuormitettaisi. 

Bass0e-kattila osoittautui sopivaksi maitoastioiden ym. steriloin-
tiin, juurikkaiden ja muun rehun kypsyttämiseen, mullan höyrysteri-
lointiin, kasvihuoneiden ja -lavojen lämmitykseen, roudan sulattami-
seen ym. vastaaviin tarkoituksiin. Käyttöveden ottaminen suoraan 
kattilasta ei ole suotavaa, vaan veden lämmitys on suoritettava höy-
ryllä eri astiassa. Kattilaa voidaan helposti kuljettaa paikasta toiseen. 

Kattila sopii keskikokoisiin talouksiin. 

Helsingissä kesäkuun 25 päivänä 1951. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
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Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 

Helsinki 1951 — Lehtipaino Oy. 


