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Test report 

Kuva 1. Pikku-Sampsa-uuni 

SAMPSA-KUIVURIUUNIT 
mallit Pikku-Sampsa ja Iso-Sampsa 

"Sampsa" air heating units for grain driers 
models Pikku-Sam psa and Iso-Sampsa 

Ryhmä 113 	 4441/64/1 
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Koetuttaja valmistaja: Sampsa-Teht aat Oy, Kyrö (Ti.) 
Entrant and manufactvirer 
Ilmoitettu hinta (24. 3. 64) : Pikku-Sampsa 2 202 mk ja Iso-Sampsa 

3 002 mk täydellisinä. 
Tavallisesta menettelystä poiketen valmistaja on itse lähettä-

nyt uunit kokeisiin. 

Kuva 2. Iso-Sampsa-uuni 

Rakenne ja toiminta 

Sampsa-kuivuriuunit ovat öljylämmitteisiä viljankuivureihin 
tarkoitettuja ilman lämmityslaitteita. Niissä on tuubirakenteinen 
lämmönvaihdin, jonka kautta savukaasut johdetaan savupiippuun. 
Keskipakopuhallin imee lämminneen ilman lämmönvaihtimen ja 
polttokammion ympäriltä. Polttokammio on valmistettu tulen-
kestävästä kromi-nikkeli-teräslevystä. 

Pikku -S ampsa-uunissa johdetaan polttimen palamis-
ilma letkulla puhaltimen painepuolelta. öljypumppu saa käyttö-
voimansa puhaltimen moottorista. Poltin on varustettu sähkösyty-
tyksellä, magneettiventtiilillä ja huippulämpötilan rajoittimella. 
Liekin tarkkailulaitteena on kaksoismetallikierukka. 

Iso-Sampsa-uunissa on erillisenä puhaltimella ja öljy-
purapulla varustettu Sampsa-ljypoltin. Poltin on varustettu 
sähkösytytyksellä ja huippulämpötilan rajoittimella. Liekin tark-
kailulaitteena on valovastus. 

Laitteet ovat sähkövarusteiden osalta Sähkötarkastuslaitoksen 
hyväksymät. 
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Mittoja: 
Pituus 	 cm 
Leveys 	  11 

Korkeus  	
11 

Lämminilmatorven koko 
Tulipinta (valan. ilm. mukaan) 	  
Polttimen moottori 	  kW 
Puhaltimen moottori  	

51 

	

Pikku- 	Iso- 
Sampsa Sampsa 

	

135 	374 

	

80 	128 

	

197 	109 
32 X 34 39,5 X 32 

	

2,5 	6,5 
0,2 

4,01) 	5,5 

11 
m2 

Koetus 
Koetus suoritettiin vuonna 1963. 
Kokeissa puhallettiin ilma 7,5 m pituisen pyöreän torven 

kautta. Torven läpimitta oli 57,5 cm. Mittaukset suoritettiin n. 
5 m etäisyydellä puhaltimesta. Ilmavirtaa voitiin rajoittaa ja siten 
nostaa vastapainetta torven suulla olevan säädettävän säleikön 
avulla. 

Mittauksissa todettiin puhaltimen teho, uunin lämmitysteho 
sekä polttoaineen ja sähkön kulutus erilaisia vastapaineita käy-
tettäessä. Pitempiaikaista kestävyyskoetta ei suoritettu. 

Arvostelu 
Sampsa-kuivuriuunit ovat öljylämmitteisiä ja varustetut läm-

mönvaihtimella. 
Kokeiden tulokset käyvät ilmi piirroksesta 1 ja taulukosta 1. 

Taulukko 1. Sampsa-kuivuriuunien koetustuloksia. 
Koetushallin lämpötila kokeiden aikana oli + 12 ... 21° C. 

Table 1. Test results of SaMpscc air heating units. 
Ambient temperature +174. . . 21° C. 

Uuni — Air heating unit Pikku-Sampsa Iso-Sampsa 

mm vp Vastapaine — Counterpressure 	 mm Wp 20 43 33 55 
Lämpötilan nousu — Air temperature 

rise 	, 	 00 40,0 40,0 38,5 42,5 
Ilmamäärä — Air volume delivered 	. . . 	m3/h 3 800 3 150 7 900 6 200 
Uunin luovutama lämpömäärä — Heat 

delivered  	kcal/h 38 500 31 900 79 500 68 000 
Polttoaineen kulutus — Fuel con,sump- 

tion 	kg/h 5,9 5,9 11,95 11,75 
Tehon tarve — Power requirement  	kW 2,7 2,4 5,0 4,83 

1) Vuoden 1964 •mallissa on 3 kW moottori. 
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Stadiin en paine 
Stalk pressure 

MM vpi Iso-Sam psa 
o 	o 	Lammifiamötön ilma + 4°G 	Un ealed air E 

e 	© Lämmitetty ilma +48,5-58,5t (12 kg suutin) 	 
e 	 Heated air+4a5-58,5°C(12 kg nozzle) 

E 	Pikku -Sampsa 
Lämmillämätön ilma +17 t 	Unheoted 1-0-0, 	 air Tehon 1 

 a  Lämmitetty ilma +57- 61t (2 allsuutin) arp,: evre  m-®—@)- 
Healed air+57 —61U(2gallon nozzle ) Arequired 
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Piirros 1. 

Pikku-Sämpsa-uunin lämpöhyötysuhde oli käyttö alueella (vas-
tapaine 15. ... 40 mm vp) 68. . . 55 % käytettäessä 2 gall. suu-
tinta. 2 ) 

Iso-Sampsa-uunin lämpöhyötysuhde oli käyttöalueella (vasta-
paine 20 ... 45 mm vp) 70. . . 61 % käytettäessä 12,0 kg suu-
tinta. 2 ) 

Savukaasuj en lämpötilat olivat: Pikku-Sampsa .n. 370° C ja 
Iso-Sampsa n. 315° C suuttimien koosta ja ilmamääristä riippuen. 

Pikku- S amp s a -uuni soveltuu hyvin viljankuivureihin, 
joiden teho kuivattaessa siemen-, mallas- ja leipäviljaa 4 % kos-
tean viljan painosta on n. 800 .. . 900 kg/h kuivurin rakenteesta 

2 ) Polttoaineen lämpöarvo on 10 200 .keal/kg. 
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riippuen. Is o -S amp sa -uuni soveltuu vastaavasti kuivurei-
hin, joiden teho on n. 1 700. . . 2 000 kg/h. 

Pikku-Sampsa-heating unit is well swited for use with grain 
driers with a capacity, depending on the construction, of about 800 . . . 900 
kg/h when drying grain for seed, malting or milling purposes and when the 
water evaporated is 4 % of the weight of wet grain. Correspondingly the 
Iso -Sampsa- heating unit is well suited for use with driers with 
a capacity of about 1 700 . . . 2 000 kg/h. 

Helsingissä maaliskuun 16 päivänä 1964. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-

kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 



Helsinki 1964. Valtioneuvoston kirjapaino 


