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Kuva 1. 

BENCO-LYPSYKONE. 

Ilmoittaja: Keskusosuuskunta Labor r. 1., Helsinki. 
Valmistaja: Benz on Trading Company, Kööpenhamina, 

Tanska. 
Vähittäishinta (14. 5. 52): kahdella lypsylaitteella ja varasangolla 

varustettuna ilman suojakytkintä ja 
asennusta n. 100 000 mk. 

Rakenne ja toiminta. 
Benco-lypsykone on tavallista kiinteää mallia. Siihen kuuluu säh-

kömoottori, imupumppu, imuntasaussäiliö, imuputkisto venttiileineen, 
mittareineen ja hanoineen sekä yksi tai useampia lypsylaitteita. Lyp-
sylaitteeseen (kuva 1) kuuluu imuletku, jolla se yhdistetään imuput-
kistoon joko tavallisten imuhanojen tai itsetoimivien imuventtiilien 
avulla, maitosanko kansineen, tykytin sekä lypsyelin, jossa on neljä 

I  Ryhmä 151 I 



Kuva 2. 

haritiikuppia ja yhdyskäpPale säkå näitä yhdiståvät ja yhdyskappa-
kesta maitosankoon johtavat maito- ja tykytinletkut.,  

Maitosanko on alumiiriista, puristettu yhdestä kappaleesta ja va-
rustettu pohjarenkaalla. Sangon sivussa on kaatokahva, Sangon tila-
vuus on n. 20 litraa. 

Maitosangon kansi on inessinkiä ja kroniattu, Se on alapuoleitaan 
varustettu laipalla;  jonka ulkopuolelle asetettava kumirengas sulkee 
maitosangon. Kannen kahvassa on reikä, johon lypsyelin voidaan 
ripustaa yhdyskappaleessa olevasta sakarasta. Tykytin asetetaan 
kannen keskustassa olevaan unipinaiseen kantaan. Imuletku, joka 
yhdistää lypsylaitteen imuputkistoon, johtaa Y-kappaleen ja haara-
letkun välityksellä imun tykyttimeen ja kannessa olevan kuulavent-
tullin kautta maitosankoon. Kuulaventtiili sulkeutuu, kun imuletku 
irroitetaan imuputkistosta. Kannessa on lisäksi hanalla (maitohana) 
varustettu kanta yhdyskappaleesta tulevan maitoletkun kiinnittämistä 
varten. 

Tykytin on metallirakenteinen kahdella kai-
volla varustettu kalvotykytin (kuva 2). Ty-
kyttimen kammiossa, jonka pohja on kiinnitetty 
kierteillä varustetulla lukitsemisrenkaalla, ovat 
välirenkaan erottamat kalvot kiinnitetyt fos-
foripronssista valmistetussa sylinterissä liikku-
vaan mäntään. Tykyttimessä olevien kanavien 
kautta mäntä ja kalvot ovat yhteydessä sekä 
tykytinletkuihin että ulkoilmaan. Tykytintä ei 
voidella. 

Näinnikupin, sekä sisä- että ulkopinnaltaan 
uurteiset kuoret ovat kromattua messinkiä. 
Nännikupeissa on lasipohjat, joista nähdään 
maidon virtaaminen. 

Yhdyskappale on varustettu kiinnityskan-
noilla pitkää maitoletkua ja parillista tykytin-
letkua sekä neljää lyhyttä maito- ja tykytin-
letkua varten. Lyhyiden maitoletkujen kiinni-
tyskantojen päät ovat vinosti leikatut, jolloin 
nännikuppien riippuessa alaspäin letkut sulkeu-
tuvat. Tykytinletkuj en kiinnityskannat ja vas-
taavat kanavat ovat maitokammion kannessa, 
joka on kumitiivisteellä varustettu. Maitokam-
mio on varustettu venttiilillä, josta voidaan 
jälkilypsyssä ja etenkin korkeatuottoisia leh-
miä lypsettäessä päästää maitokammioon ja 
-letkuun ilmaa nopeuttamaan maidon virtaa-
mista sankoon. 

Imupumppu on ns. lamellipumppu, jota on 
voideltava. Pumppukammio on valurautaa. 
Kammion sisällä on epäkeskeisesti. laakeroitu 

lieriö, johon lamellit (4 kpl) on sijoitettu. Lamellilieriön pyöriessä 
lamellit tiivistyvät pumppukammion seinää vasten ja imevät ilman 
kammion imuaukosta, joka johtaa imuputkistoon sekä edelleen pois-
tavat ilman pumppukammion poistoaukosta. Imupumpun malli 02 
on tarkoitettu käytettäväksi 1-2 lypsylaitetta käsittävissä, malli M 4 
1-4 lypsylaitetta ja malli 10 F 5-10 lypsylaitetta käsittävissä lypsy-
koneissa. Käyttövoimansa pumppu 0 2 saa 1/3 hv:n, M 43/4-1 hv:n 
ja 10 F 3 hv:n sähkömoottorista joko latta- tai kiilahihnavälityksellä. 
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Kuva 3. 

Tasaussåiliön, joka kerää putkistoon tiivistyneen kosteuden ja huuh-
teluveden, tilavuus on n. 40 litraa ja se on asennettu pumpun ja moot-
torin kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi (kuva 3). Säiliöön on sijoitettu 
painemittari ja jousella toimiva imunsäätöventtiili ja on se varustettu 
puhdistusluukulla. Säiliö on yhteydessä parsien yläpuolelle asennetta-
vaan imuputkistoon (3/4" tai 1" putkea lypsylaitteiden lukumäärästä 
riippuen), jossa on imuventtiilit (imuhanat) ja itsetoimivia tyhjen-
nysventtiilejä. 

Mittoja: 
Lypsylaitteen paino 	  
Maitosangon —»— 	  1 41:0 4 kg 
Lypsyelimen —»— 	  3,0 	» Maitosangon tilavuus n. 	  20 1 Imuletkun pituus 	  193 cm Maitoletkun pituus 	  85 	» Nännikumin suuaukon läpimitta 	  23 mm Nännikupin kuoren pituus 	  

	

148 	»  
—»— 	—»— sisäläpimitta 	  38 	» 

Koetus. 
Benco-lypsykoneen koetus suoritettiin maatalouskoneiden tutki-

muslaitoksella vuosina 1951-52. Kokeet olivat osaksi laboratorio-
kokeita, joissa tutkittiin nännikumien kestävyyttä ja tykyttimen käyn-
tivarmuutta sekä osaksi vertailevia lypsykokeita ja eräillä inaatiloilla 
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suoritettuja tarkastuksia ja käyttökokeita. Nännikumikokeet olivat 
mekaanisia puristuskokeita sekä keinotekoisia nännejä käyttäen ta-
vallista käytäntöä vastaavia kestävyyskokeita. Molemmissa kokeissa 
kumit olivat rasvahappojen, ammoniakin ja kloramiinin vaikutuksen 
alaisina. Nännikumeja oli mekaanisissa kokeissa 6 ja imukokeissa 8 
kpl. Tykyttimen käyttökokeet kestivät n. 2250 tuntia. Kumi- ja tyky-
tinkokeiden tulokset esitetään piirroksissa 1 ja 2. 

Imupumpun (malli M 4) koetus suoritettiin laboratoriomaisena kes-
tävyyskokeena, jolloin pumppu oli yhdistettynä imuputkistoon. Lisäksi 
tarkastettiin eräs n. 3000 tuntia maatilakäytössä ollut pumppu. 

Arvostelu. 
Benco-lypsykone. 

Ilmoittaja: Keskus osuuskun t a Labor r. 1., Helsinki. 
Valmistaja: Benzon Trading Company, Kööpenhamina, 

Tanska. 
Vähittäishinta (14. 5. 52): kahdella lypsylaitteella ja varasangolla 

varustettuna ilman suojakytkintä ja 
asennusta n. 100 000 mk. 

Benco-lypsykone on tavallista kiinteää mallia. Maitosanko on alu-
miinista. Sen tilavuus on n. 20 litraa. Maitosangon kansi ja nänni-
kupin kuoret ovat kromattua messinkiä. Nännikupin kuoret ovat sekä 
ulko- että sisäpinnaltaan uurteiset. Tykytin on metallirakenteinen 
kahdella kalvolla varustettu kalvotykytin, jota ei voidella. Pumppu 
on ns. lamellipumppu ja voideltava. 
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Koetus käsitti sekä laboratorio- että käytännön kokeita. Tykytin-
kokeet kestivät n. 2250 tuntia. Pumppukokeet kestivät n. 2040 tuntia 
ja lisäksi tarkastettiin n. 3000 tuntia maatilakäytössä ollut pumppu. 
Kumi- ja tykytinkokeiden tulokset esitetään piirroksissa 1 ja 2. 

Kone on toiminut kokeissa hyvin. Se on osoittautunut jälempänä 
esitettäviä huomautuksia lukuunottamatta yleiseltä rakenteeltaan kes- täväksi. 

Maitosangon kantosangan kiinnityskorvakkeet ovat sangon muo-
dosta johtuen liian ulkonevat. Sangon kaatuessa korvakkeet painuvat 
sangon sisään, jolloin sangon suu muuttaa muotoaan eikä kannen tii-
viste sulje sankoa. Maitosanko on valmistettu suupuoleltaan liian 
ohueksi (n. 1,32....2,14 mm), jonka vuoksi siihen tulee helposti lom-
moja. Maitosangon kaatokahva saisi myös olla jonkin verran mata-lampi.1) Imuletkun sulkuventtiilin (kuulaventtiili) sijainti olisi edul-
lisempi imuletkun Y-kappaleessa, sillä maitosangon kannessa oleva 
sulkuventtiilin pesäke lisää jonkin verran kannen puhdistustyötä. Imu-
putkiston itsetoimivat imuventtiilit ovat osoittautuneet epävarmoiksi. 

Imupumppu osoittautui riittävän tehokkaaksi ja kestäväksi. La-
mellit kuluivat 2040 käytrtötunnin jälkeen keskimäärin n. 0,1 mm; 
kulumisvara on n. 10 mm. Pumpun öljyn kulutus on pieni. 

Tykytin on varmakäyntinen. Se on rakenteeltaan yksinkertai-
nen ja helppo puhdistaa. Tykyttimen nopeutta voidaan käytön aika-
na säätää yhdellä ruuvilla. Käyntinopeus on 38....40 kaksoislyöntiä 
minuutissa. Tykytintä ei voidella. 

Nännikupin kuoret ovat kestävät, mutta sisäpinnaltaan uurteisina 
kuluttavat huomattavasti nännikumeja, joista varsinkin väriltään 
punainen kumimalli vioittuu verraten pian. Tämän kumimallin suu 
on myös osoittautunut verraten helposti löystyväksi. Mustaa kumi-
mallia on pidettävä kestävyydeltään hyvänä. Nännikupit ovat varus-
tetut pohjalasilla, joten maidon virtaamista voidaan seurata utare-
neljänneksittäin, mistä seikasta varsinkin jälkilypsyä suoritettaessa 
on etenkin tottumattomalle lypsäjälle hyötyä. Pohjalasi saisi olla 
särkymätöntä ainetta. 

Yhdyskappale on helppo puhdistaa. Lyhyiden maitoletkujen kiin- 
nityskantojen vinosti leikatut päät ovat verraten teräväreunaiset ja 
vioittavat maitoletkuja.2) Maitoletkun kiinnityskanta saisi olla ala-
viistossa asennossa. Yhdyskappaleen maitokammion seinässä on vent-
tiili, josta voidaan jälkilypsyssä ja etenkin korkeatuottoisia lehmiä 
lypsettäessä päästää maitokammioon ja -letkuun ilmaa nopeuttamaan 
maidon virtaamista sankoon. 

'Imupumpun muovista valmistettu öljyn pinnan tarkistustulppa 
särkyi koetusajan alkuvaiheessa. Tarkistustulppa on arka lämpötilan 
vaihteluille.3 ) 

Puhdistusvälineet ovat tarkoituksenmukaiset. 

Helsingissä toukokuun 14 päivänä 1952. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

1) Valmistaja on ilmoittanut muuttavansa maitosangon raakainetta. 
3) Valmistaja on ilmoittanut tulevaisuudessa pyöristävänsä kiinnityskantojen päitä. 
3) Tarkistustulppaa on vahvistettu. Uusi tulppa osoittautui koetuksessa kestäväksi. 

I

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

Helsinki 1952 — Lehtipaino Oy. 


