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BENZLER-KIERUKKAKULJETIN 

VAKOLA 
Postios. Helsinki Rukkila 

Puhelin Helsinki 45 48 12 

Rautatieas. Pitäjänmäki 

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Koetuttaja ja valmistaja: J. Merivaara Oy, Turku. 
Ilmoitettu vähittäishinta (1. 1. 58) : 1,1 kW:n sähkömoottorilla 

varustettuna 57 150 mk ja 0,75 kW :n 
sähkömoottorilla varustettuna 52 200 
mk. 

Rakenne ja toiminta 
Benzler-kierukkakuljetin on tarkoitettu viljan, jauhojen, nes-

teiden ym. siirtoon. Kuljettimessa on teräsputken sisässä pyörivä 
siirtokierukka, jota sähkömoottori käyttää kiilahihnavälityksellä. 
Kierukan akseli on teräsputkea ja ainoastaan yläpäästään kuula-
laakerilla laakeroitu. Laakerin valurautainen pesäke on pulteilla 
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kiinnitetty putken yläpäähän hitsattuun levyyn. Laakerin voitelua 
varten on pesäkkeessä rasvanippa. Alapäästään kierukka jää n. 30 
cm putken ulkopuolelle. Tämän ulosjäävän osan pituutta voidaan 
säätää putken sisällä liikkuvan lieriön avulla. Lieriö on alapääs-
tään levennetty jyrkästi kartiomaiseksi. Putken alapäähän on hit-
sattu 1/2" nelikulmateräksestä tehty tuki siirtokierukan vahingoit-
tumisen estämiseksi. Tähän on lisäksi kiinnitetty 1/4" pyöröteräk-
sestä tehty avara kierukkamainen suojus. Sähkömoottorin teho on 
1,1 kW. Moottorin teline on valmistettu 1/2" pyöröteräksestä ja sen 
avulla voidaan säätää hihnan kireys ja hilinapyörien samansuun-
taisuus. 

Kuljetin on varustettu siirrettävällä nostokoukulla ja laitteen 
kiinnittämistä helpottavalla haarukkatuella. 

Mittoja: 
Kuljettimen paino, 1,1 kW:n moottorilla varustettuna n. .. 70 kg 

pituus 	 6,4 m 
Kiinteän putken pituus 	  6 „ 

sisäläpimitta n. 	  85 mm 
Seinämän vahvuus 	  2,2 „ 
Kierukan pituus 	  6,35 m 

läpimitta 	  72...75 mm 
nousu 	  72...74 	„ 
levyn vahvuus 	  2...3 	„ 
pyörimisnopeus n. 	  1100 r/min 

Suurin nostokorkeus kuljettimen ollessa pystysuorassa 570 cm 
ja 45° kulmassa  	405 „ 

Koetus 

Koetus suoritettiin maatalouskoneiden tutkimuslaitoksella vuo-
sina 1956-57. Koetuksen aikana käytettiin kuljetinta yhteensä •n. 
120 tuntia. Koetus käsitti käytännön kokeiden lisäksi eri viljojen 
kuljetustehon mittauskokeet eri nostokorkeuksille sekä kestävyys-
kokeen jatkuvassa käytössä. Tehon mittauksien yhteydessä suoni 
tettiin myös tehon tarpeen mittauksia. Lisäksi tutkittiin kuljetti-
men aiheuttamaa jyvien rikkoutumista. 

Tehon mittauskpkeet suoritettiin lajiteltua viljaa siirtäen siten, 
että kierukan ulos jäävän osan pituutta säätävä putki oli nostettu 
yläasentoon (taulukko 1.), ja siten, että säätöputki oli kokonaan 
poistettu (taulukko 2). 

Käytännön työkokeissa käytettiin kuljetinta viljan siirtoon va-
rastoissa n. 40 tuntia. 

Kestävyyskokeessa annettiin viljan kiertää n. 7 tunnin jaksoina 
70 tunnin ajan kuljettimen ollessa pystyasennossa. 
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Taulukko 1. 

Vilja 
Kosteus hl-paino 

Kuljettimen slirtoteho ja tehontarve nousu- 
kulmien ollessa 

45° oo. 

Teho 
kg/h 

Tehon 
tarve 
kW 

Teho 
kg!h 

Tehon 
tarve 
kW 

Teho 
kg/h 

Tehon 
tarve 
kW 

Velmä 	 ei m. 
16,2 

81 
681) 

11 525 
8 550 

1,3 
ei m. 

8 380 
5 170 

1,4 
1,1 

2 420 
1 620 

0,9 
0,9 

Kaura 	 15,8 48 6 600 ei m. ei m. ei m. 795 0,7 

1) vehnk oli hallan vikuuttamaa. 

Taulukko 2. 

Vilja 
Kos- 
teus 

hl- 
pai- 
no 

KulIettimen siirtoteho ja tehontarve nousu- 
kulmien ollessa 

0°  190  430  590  900  

Teho 
kg/h 

Te-
hon 
tarve 
kW 

Teho 
kg/h 

Te- 
hon 
tarve 
kW 

Teho 
kg/h 

Te- 
hon 
tarve 
kW 

Teho 
kg/h 

Te- 
hon 
tarve 
kW 

Teho 
kg/h 

Te-
hon 
tarve 
kW 

Vehnä 
Ohra 
Kaura 

16,7 
17,6 
13,0 

79 
63 
57 

11 
10 
10 

250 
160 
000 

0,8 
0,7 
0,7 

10 
9 
8 

210 
320 
640 

1,2 
0,9 
0,9 

8 
6 
6 

650 
970 
200 

1,6 
0,8 
0,7 

6 980 
5 750 
5 060 

1,1 
0,7 
0,6 

4 480 
3 580 
3 310 

0,9 
0,7 
0,6 

Arvostelu 
Benzler-kierukkakuljetin on tarkoitettu lähinnä viljan siirtoon. 

Siinä on teräsputken sisässä pyörivä siirtokierukka, jota sähkö-
moottori käyttää kiilahihnavälityksellä. 

Koetuksen aikana käytettiin kuljetinta n. 120 tuntia. Tästä 
ajasta kului n. 70 tuntia kestävyyskokeeseen, n. 40 tuntia käytän-
nön työkokeisiin ja loput kuljetustehon ym. mittauksiin. 

Kuljetusteho on suurelta osin riippuvainen nostokulmasta sekä 
viljan laadusta ja kosteudesta. Viljan kosteus ja epäpuhtaudet 
huonontavat tehoa pääasiassa viljan huonon kierukkaan siirtymisen 
johdosta. Esimerkiksi siirrettäessä vehnää, jonka hl-paino oli 79 kg 
ja kosteus 16,7 %, saatiin nostokulman ollessa 430  (vastaten 3,90 m 
nostokorkeutta) siirtotehoksi 8 650 kg tunnissa tehon tarpeen ol-
lessa 1,6 kW. Vastaavat luvut siirtokulman ollessa 90° (5,70 m) 
olivat 4 480 kg/h ja 0,9 kW. 

Tutkittaessa jyvien rikkoutumista kuljettimessa siirrettiin 
useampia kertoja kahta vilja-erää, joista toisen (vehnää) kosteus 
oli 24,5 % toisen (ohraa) ollessa säilymiskelpoiseksi kuivattua. Kos-
tean vehnän rikkoutuneisuuden vähäinen lisääntyminen alkoi 3-4 
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kuljetuskerran jälkeen, ollen 9-10 kerran jälkeen n. 5 %. Kuivan 
ohran rikkoutuneisuuden lisääntymistä ei voitu todeta 10: nkään 
kiertokerran jälkeen. 

Veden nostokyky nousukulman ollessa n. 30° oli n. 50 litraa 
minuutissa ja vastaavasti n. 20° nousukulmalla n. 110 litraa mi-
nuutissa. 

Kuljettimen tyhjänä käyttämistä tulisi välttää, koska kulumi-
nen tällöin on suurin. 

On huomattava, että siirtokierukan vapaan pään on oltava 
kokonaan viljan peitossa, minkä vuoksi viljasäiliötä ei saada aivan 
tyhjäksi. 

Kuljettimessa aluksi käytetty 0,75 kW: n moottori osoittautui 
jatkuvassa käytössä riittämättömäksi ja vaihdettiin 1,1 kW: n moot-
toriin. Tehon tarve oli sittenkin hieman moottorin nimellisarvoa 
suurempi, mutta kuumenemista tai Muita häiriöitä ei ilmennyt. 

Rakenteeseen ja kestävyyteen nähden esite-
tään seuraavat huomautukset: 

Kuljettimen yläpäässä olevan viljanohjauskourun kiinnitys on 
heikko. 1) 

Alapään tuldjalusta ja suojuskierukka vääntyivät useaan ker-
taan. 1) 

Lopputarkastuksessa havaitiin nostokierukan jonkin verran ku-
luneen etenkin alapäästään. 

Laakerin sovitus akselille oli väljä. 1) 
Varsinainen kuljetin toimi yleensä moitteettomasti eikä siinä 

rikkoutumisia ilmennyt. 
Kuljettimen tehon tarve on suhteellisen pieni ja kuljetusteho 

kohtuullinen. 
1) Valmistaja on luvannut vahvistaa sekä itse viljanohjauskourua että 

sen kiinnitystä. 
Alapään tukijalustan rakennetta on luvattu muuttaa. 
Laakerisovitusta on luvattu tarkistaa. 

Helsingissä tammikuun 24 päivänä 1958. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Valmistaja on luvannut vaihtaa vialliset osat uusiin, jos vika johtuu 
virheellisestä raaka-aineesta tai valmistusvirheestä. 

Koetusselostus saadaan julkaista joko kokonaan tai sen arvosteluosa varustettuna 
selostuksen numerolla, koneen, koetuttajan ja valmistajan nimillä sekä vähittäishin-
nalla. Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman tutkimuslaitoksen 

kirjallista lupaa erillisenä julkaista. 

Helsinki 1958. Valtioneuvoston kirjapaino 


