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ABSTRACT 

 

T. Piho. Diploma thesis „Pneumatic drive system for  vehicle“. – Tartu: EMÜ, 65 pages, 

24 figures, 8 tables, format A4. In estonian language. 

 

The topic of this theses was chosen in order to design and build a pneumatic engine for 

vehicle. The project main goal was to participate in the championship of pneumatic 

vehicles competition that take place in Hungary. 

The building of pneumatic engine also helps to understand the problems related with 

designing a engine and building it. Thesis contains analyses and different type of 

calculations for constructing the pneumatic engine. 

 

The general structure contains different parts of design and building materials. All the 

building and design is analyzed through the process and necessary calculations present. 

As result of current thesis a pneumatic engine can be built with proper requirements for the 

competition. 

 

Keywords: Pneumatic drive system, industrial PLC, design, construction 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
 

CAES   - Suruõhu energia talletamine (compressed air energy storage) 

      - Silindri tõukejõud maksimaalsel survel 10 bar 

      - Silindri tõmbejõud maksimaalsel survel 10 bar: 

Sk    – silindri kolvi pindala 

Sv    – silindri varre pindala 

p    – rõhk paskalites 

F1    – ühe mootoriploki poolt tekitatav maksimaalne jõud  

      - ühe mootoriploki poolt genereeritav moment (Nm) 

St   – terastrossi tugevuskontroll purunemisele 

Mbs   – minimaalne purunemise jõud 

IWRC   -Independent wire rope 

WSC    -Wire strand core 

FC   -Fiibersüdamikuga (Fiber Core) 

LAD   - Programmeerimise keskkond (ladder) 

1S1   - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus 

1S2   - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus 

2S1   - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus 

2S2   - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus 

3S1   - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus 

3S2   - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus 

4S1   - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus 

4S2   - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus 

1B1   - Silindri positsioneerimise andur 

1B2   - Silindri positsioneerimise andur 

2B1   - Silindri positsioneerimise andur 

2B2   - Silindri positsioneerimise andur 

JENKA1  - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus 

JENKA2  - Solenoid klapi juhtsignaali märgistus   
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SISSEJUHATUS 
 

Tänapäevases energeetika valdkondades otsitakse üha enam alternatiivenergiat ja selle 

kasutamise viise fossiilsete kütuste kõrvale. Suurt arengut panustatakse elektri energiale, 

mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest ja sammuti ka elektri jõul töötavatele 

transpordi vahenditele. Üheks energia allikakas on ka õhk. Siiamaani kasutuatakse 

põhiliselt liikuvat õhku tuulikute ringi ajamiseks, mis omakorda teostab mõnda mehaanilist 

toimingut või toodab elektrit. Transpordi vahendite energia allikana on õhu kasutamine 

väga vähe levinud ja suuresti veel arengujärgus. 

Tänapäevases tehnoloogia arengus otsitakse aga üha efektiivsemaid suruõhu tootmise ja 

kasutamise viise. Seoses sellega on loodud ka mõningased prototüübid autodest mis 

kasutavad energiaallikana suruõhku. 

Antud projekti raames projekteeritav suruõhu mootor on mõeldud kasutamiseks ainult 

võistlemiseks BOSCH Rexroth-i poolt korraldatavaks suruõhu sõidukite võistluseks ja on 

ehitatud ning projekteeritud kindlate reeglite järgi. Projekteeritud mootor peab olema 

konkurentsivõimeline võistlusel seda nii ökonoomsuses kui ka võimsuses.  
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EESMÄRK JA ÜLESANDED 
 

Töö eesmärk on projekteerida ja valmis ehitada suruõhu jõul töötav mootor mis vastaks 

BOCH Rexroth-i poolt korraldatud rahvusvaheliste suruõhusõidukite võistluse reeglitele. 

 

Töö käigus lahendamist vajavad ülesanded 

 

1) Mootor peab saavutama piisava võimsuse, et olla konkurentsivõimeline 

kiirendusvõistlusel. 

2) Mootor peab olema ökonoomne, et olla konkurentsivõimeline pikamaa distants 

võistlusel. 

3) Mootori disain peab olema kompaktne ja sobima projekteeritud alusvankrile. 

4) Mootori tööd peab juhtima mikrokontroller või tööstuslik kontroller. 

5) Töötada välja mootori disain mis vastaks püstitatud kriteeriumitele. 

6) Arvutada välja mootori väljundvõimsus ja selle järgi valida vajalikud 

komponendid. 
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1.  SURUÕHK 

1.1.  Suruõhu ajalugu 
 

 

Suruõhk on õhk mis on kokku pressitud suurema rõhu alla kui seda on atmosfäri rõhk. 

Esimest korda ajaloos rakendati suruõhku metallurgias. Lõõtsadega pumbati õhku 

sulatusahjudesse, et saavutada piisavalt kõrge temperatuur, mis võimaldaks sulatada 

metalle. Hilisemalt hakati eksprementeerima auru kateldega. James Watt avastas, et aurul 

on piisavalt suur energia, et seda kasutada uue energia allikana. Esimesed aurumootorid 

olid kohmakad ja mõeldud statsionaarseks paigutuseks. Enamasti paiknesid need 

kaevandustes kus nende abiga rajati konveier ja lifti süsteemid maagi välja 

transportimiseks kaevanduse šahtist. Alates 19-st sajandist hakati looma erinevaid suruõhu 

tööriistu ja sammuti transpordi vahendeid. Uue sajandi alguses hakati suruõhku segama 

bensiiniga ja selle tulemusena arenesid välja reaktiivmootorid. Esimest korda ajaloos rajati 

CAES-i poolt suruõhu varumise tehas Saksamaale [1]. Suruõhu akumuleerimiseks kasutatti 

vanu kaevanduse šahte ja käike. Antud süsteemi eesmärk oli ladustada elektrijaamade 

poolt toodetud üleliigset energiat suruõhuna. Peatselt ehitati samasuguseid tehaseid ka 

Ameerika ühendriikidesse. Suurima kasvutrendi saavutas suruõhu tootmine ja rakendamine 

20-da sajandi teisel poolel kui see võeti kasutusele paljudes teistes seadmetes, nagu näiteks 

lennuki turbiin mootorites, autodes, tööstus seadmetes jne. Tuleviku sihina näetakse 

suruõhku alternatiivenergiana transpordi vahendites ja energia transportimises. 

 

 

1.2.  Suruõhu tootmine 
 

Suruõhku toodetakse seadmetega mida nimetatakse kompressoriteks. Kompressori kui 

seadme nime kannab masin, mis algrõhust toodab vähemalt kaks korda suurema rõhuga 

surugaasi [2]. Kompressorid jagunevad peamiselt kolbkompressoriteks, 

rotatsioonkompressoriteks, tsentrifugaalkompressoriteks ja kruvikompressoriteks. 

Enimlevinud neist on kolbkompressor ja kruvikompressor. 
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Kolbkompressori töö põhimõtteks on sarnaselt sisepõlemismootorile suletud keskkonnas 

lineaarselt liikuv kolb ja klapiajam. Kolbkompressor jaguneb omakorda ühe- ja kahepoolse 

toimega kompressoriks (Joonis 1.1) ning mitmeastmeliseks kompressoriks (Joonis 1.2). 

Põhiliseks erinevuseks tavalise ja kahepoolse toimega kompressoril on see, et 

kaheastmeline kompressor toodab kaks korda rohkem suruõhku ühe mootori pöörde 

jooksul. Nende kompressorite puhul jääb enamasti maksimaalne toodetav suruõhk kuni 15 

bar juurde ja õhu kogus alla 10,000 m
3
/h. Mitmeastmeliste kompressorite tööpõhimõtteks 

on  ühes silindris kokku pressitud õhu suunamine järgmisesse väiksema mahulisse 

silindrisse, kus see omakorda uuesti kokku pressitakse. Kuna sellisel tehnoloogial võib 

suruõhu temperatuur tõusta üle 200 kraadi, siis kasutatakse nendel juhtudel õhu 

jahutamiseks vahejahuteid. Antud tehnoloogia tulemusel on võimalik saada kuni 50 bar 

rõhu juures olevat suruõhku[3, lk 61]. 

 

Joonis 1.1 Kahepoolse tööga kompressor [2] 

 

Joonis 1.2 Kaheastmeline kompressor [2] 
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Rotatsioonkompressorid (joonis 1.3) sarnanevad suuresti hüdraulilistele pumpadele. 

Enimlevinud rotatsioonkompressoriks on labakompressor. Labakompressori tuumaks on 

korpuses ekstsentriliselt paiknev rootor ja selle pesades radiaalsihis vabalt liikuvad labad. 

Rootori pöördliikumisel liiguvad tsentrifugaaljõu mõjul labad korpuse pinnani, mis 

moodustab korpuse ja labade vahel suletud keskkonna mis suunavad õhu sisenemise 

poolelt survestatud poolele [4]. Üheastmelised rotatsioonikompressorid on suhteliselt 

madala rõhu tootlikusega (kuni 3 bar). Mitmeastmeliste rotatsioonikompressoritega on 

võimalik toota kuni 10 bar rõhuga suruõhku. Seega on rotatsioonikompressorid võrreldes 

kolbkompressoritega märksa madalama rõhu tootlikusega ja sobivad kasutamiseks 

kohtadesse kus ei ole nõutud suurt rõhku [3, lk 64]. 

 

Joonis 1.3 Rotatsioonkompressor [4] 

 

Tsentrifugaalkompressorid (joonis 1.4) ehk dünaamilised kompressorid on enim levinud 

puhurite nime all. Nende eeliseks on suur tootlikus (kuni 5000 m
3
/min). Enamasti 

kasutatakse neid ventilatsioonides, pulbriliste materjalide edasi kandmiseks torudes õhu 

toimel ja auto mootorite jõuekuse tõstmisel lisa õhu mootorisse surumisel. Antud süteemi 

puuduseks on aga väga madal rõhk. Maksimaalselt suudab tsentrifugaalkompressor toota 

rõhku kuni 2 bar [3, lk 66]. 
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Joonis 1.4 Tsentrifugaalkompressor [5] 

 

Kruvikompressorid on põhiliselt kasutusel kohtades kus on vajalik keskmine töö surve 

(kuni 10 bar) ja tootlikusega kuni 10,000 m
3
/h. Kruvikompressori eeliseks on tema lihtsus. 

Antud süsteemis on vähe liikuvaid osasid, mis omakorda tagab selle töökindluse. Sammuti 

on kruvikompressori eeliseks konstantne õhuvool ilma pulseerimisetta, mis on omane 

kolbkompressoritele. Kruvikompressori tööpõhimõtteks (joonis 1.5) on kaks kruvipaari 

mille kontaktpinnad asetsevad üksteisele väga lähedal (umbes 0,05mm vahega). Kruvipaari 

omavahelisel liikumisel surutakse suletud korpuses liikuv õhk sissevõtu avast väljund 

kollektorisse ühtlase suruõhu joana [3, lk 63].  

 

Joonis 1.5 Kruvikompressor [6] 
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1.3.  Suruõhu seadmed ja ajamid 
 

Suruõhu ajamid jagunevad peamiselt kahte klassi, lineaarajamiteks ja pöördajamiteks. 

Lineaarajamiks on enamast pneumaatiline silinder kus kolvile mõjuv rõhk paneb selle 

liikuma. Kolb on ühendatud silindri varrega, mida mööda kantakse vajaminev jõud edasi. 

Silindri poolt tekitatav suru- või tõmbejõud on otseses seoses tema kolvi pindala ja kolvile 

mõjuva rõhuga. Silindrid jagunevad veel omakorda ühepoolse ja kahepoolse toimega 

silindriteks. Ühepoolse toimega silindri (joonis 1.6) puhul on võimalik kasutuada ainult 

tõuke jõudu. Töö lõppedes naaseb silinder oma algsesse asendisse tagasi tänu silindri sees 

olevale vinnastatud vedrule. Kahepoolse toimega silindri puhul (joonis 1.7) on võimalik 

tööd rakendada mõlemas suunas ja kontrollitud jõuga. 

 

Joonis 1.6 Ühepoolse toimega pneumaatiline silinder [7] 

 

 

Joonis 1.7 Kahepoolse toimega pneumaatiline silinder [7] 

 

Pöördajamiteks nimetatakse pneumaatilisi ajameid mida käitatakse suruõhuga ja 

väljundina saadakse pöördliikumine. Tehnoloogiliselt on see saavutatud sarnaselt suruõhu 

tootmisega kruvi ajamitega, laba ja turbiin ajamitega (joonis 1.9), kui ka kolb ajamitega 

(joonis 1.8). 
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Joonis 1.8 Pneumaatiline kolbmootor [8] 

 

Joonis 1.9 Pneumaatiline turbiinmootor [9] 

 

1.4.  Suruõhu ajamite efektiivsus 
 

Suruõhu ajameid on üritatud rakendada transpordi vahendite loomisel autotööstuste poolt 

juba ennem 21-st sajandit. Üks esimestest suruõhu autodest kandis nime e-Volution ja seda 

esitletti Lõuna-Aafrika autotootjate poolt [10, 48]. Suruõhu autosid on koostatud põhiliselt 

kolmes variatsioonis. Hübriid autod kasutavad edasiliikumiseks nii suruõhku, mis on 

talletatud vastavatesse mahutitesse, kui ka sisepõlemise mootorit. Enim levinud 

versiooniks on puhtalt suruõhu pealt liikuv sõiduk ning omab energiaallikana ainult 

suruõhku mis on vedelal kujul vastavates mahutites. Komanda variandina on kasutusel ka 

süsteem, kus sisepõlemismootoriga toodetakse suruõhku ja seda omakorda kasutatakse 

edasiliikumiseks vajaliku jõu allikana. Mitmed uuringud on näidanud, et suruõhku 

kasutades on võimalik saada märksa suurem kasutegur kui seda sisepõlemismootoril [11, 

lk 488].  
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Sisepõlemismootori kasuteguriks loetakse 15-30% millest potentsiaalselt edasi liikumiseks 

vajaliku jõuna jõuab veorattale veel vähem seoses hõõrdejõu kadudega transmisjoon 

ajamis (joonis 1.10). „Development of a hybrid pneumatic-power vehicle“ [10] uuringu 

kohaselt on võimalik saada märgatav energia sääst sisepõlemismootoriga sõidukil, kui see 

varustada kompressoriga, hoida mootori töö kõige efektiivsemas piirkonnas (pöörete ja 

väände suhtes) ja toota suruõhku mida kasutada edasi liikumiseks vajaliku energiana 

(joonis 1.11). 

 
Joonis 1.10 Sisepõlemismootori efektiivsus [10, lk 48] 

  

Joonis 1.11 Uue mootori konseptsioon[10, lk 50] 



15 

 

 

Antud disaini puhul on võimalik ära kasutada ka 60-70% heitgaaside energiast ja seoses 

sellega saavutati kasutegur kus kasulikku väljundenergiat toodeti sisendenergiast 30% 

(joonis 1.12). 

 

Joonis 1.12 Uue mootori efektiivsus[10, lk 58] 

 

Erinevalt elektrimootoriga ajamitest on pneumaatilistel ajamitel ka suuremad eeliseed [10, 

lk 51]: 

 Lõpmatu õhu varu. 

 Suruõhku saab talletada vastavatesse mahutitesse ilma kadudeta. 

 Suruõhu seadmed on lihtsa ehitusega ja odavamas hinnaklassis. 

 Pneumaatilisel ajamil on inertsi ja väände suhte kohta väiksem aja konstant mis 

tagab sujuvama kiirenduse ja seiskumise. 

 Ülekoormuse puhul ei hävine pneumaatiline ajam rootori seiskumise tõttu. 
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2. VÕISTLUSEST 

 

„International Aventics Pneumobile Competition“ on Bosch Rexroth-i poolt välja 

kuulutatud rahvusvaheline võistlus milles pannakse proovile tudengite oskused erinevates 

valdkondades. Võistluse eesmärgiks on ehitada sõiduk mis on võimeline sõitma suruõhu 

jõul. Registreeritavas meeskonnas peab olema neli tudengit ja õppejõud.  

 

 

2.1. Võistluse etapid 
 

Võistlus koosneb neljast etapist: [12, lk.1] 

 Tehniline ülevaatus – Kontrollitakse sõiduki vastavust reeglitele 

 Distants sõit – Võistlus, kus peab sõitma võimalikult pika distantsi 10L, 200bar 

juures oleva suruõhuga. 

 Arcade – Võistlus, kus peab raja läbima võimalikult kiiresti. 

 Kiirendus – Võistlus, kus pannakse proovile sõiduki kiirendus, kiirus ja raja 

läbimise kiirus. 

 

2.2. Jõuajamile seatud piirangud 
 

Sõiduki mootorile kehtestatud piirangud ja nõuded: [13, lk.3] 

 

1. Energia ülekandmiseks võib kasutada ainult Bosch Rexroth-i pneumaatilisi silindreid 

ja klappe. 

2. Maksimaalselt võib kasutada 4-ja pneumaatilist silindrit. 

3. Pneumaatiliste silindrite kolvi läbimõõt ei tohi ületada 100mm ja käigu pikkus peab 

olema standartne. 

4. Lubatud on kasutada ainult ühte mootorit (võib olla ainult üks mootori väljund veovõll) 

5. Mootor peab olema kohtunikele nähtav 

6. Mootor peab olema paigutatud sõidukisse nii, et väljaulatuvad osad ei ületaks üle 200 

mm sõiduki kõige äärmisi gabariite. 
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3. JÕUAJAMI DISAIN 

3.1. Olemasolevate disainide võrdlus 
 

Ennem uue disaini välja töötamist tuli tutvuda teiste võistlejate poolt ehitatud jõuajamitega ja 

nende disainidega. Selle tulemusena sai koostada tabel kus on välja toodud erinevate disainide 

positiivsed ja negatiivsed küljed. Disainidega sai tutvutud ürituse kodulehel paiknevate 

varasemate aastate võistluste piltidest [14]. Enimlevinud disainideks olid hammaslatt ülekanne 

silindri ja veovõlli vahel (joonis 3.1) ning tüüpiline sisepõlemismootorist tuntud 

väntmehhanism. 

 

Joonis 3.1 Hammaslatt ülekanne. [15] 

Positiivsed ja negatiivsed küljed: 

Hammaslatt ülekanne Väntmehhanismiga ülekanne 

Efektiivne töö (silindri vars on 

veovõlliga pidevalt 90* nurga all) 

Väljundvõimsus on muutlik (silindri varre ja 

väntmehhanismi vaheline nurk muutub 

pidevalt. 

Vajab tugevat ühepoolse libisemisega 

sidurit 

Ei vaja sidurit 

Hammaslati tagasitõmbamisel ei tehta 

kasuliiku tööd 

Silindri tagasi liikumisel tehakse kasuliiku tööd 

Mootori disain on kompakne Mootor ei ole kompaktne ja võtab palju ruumi 
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3.2. Uue disaini väljatöötamine 
 

Uue disaini välja töötamiseks sai püstitatud järgmised tehnilised eesmärgid: 

1. Mootori silindrid peavad tegema iga liikumisega kasulikku tööd. 

2. Silindri varre ja veovõlli vaheline nurk peab olema 90*, et saavutada maksimaalne 

kasulik töö. 

3. Mootor peab olema kompaktne. 

4. Mootori juhtimine peab toimuma kontrolleriga. 

5. Mootor koosneb kahest eraldiseisvast mootoriplokist. 

6. Mootoriplokke peab saama juhtida eraldi. 

7. Masin peab olema suuteline saavutamaks sõidukiiruse 60 km/h 

 

Uut disaini väljatöödates tuli esmalt määrata mootori umbkaudsed antud projekti jaoks 

sobivad mõõtmed ja selle paigutus. Kuna masin pidi saama kompaktne ja suurt mootorit ei 

olnud võimalik kuhugi paigutada, sai otsustatud, et mootor tehakse kahes komplektis ja 

neid ühendab ühine veovõll. Ka silindri käigu pikkus oli seoses sellega enamvähem 

määratletud. Kuna silindri käigu pikkus ei määra ülekantavat jõudu, siis sai otsustatud, et 

valida tuleb lühemad silindrid, kuid suurema kolvi läbimõõduga. Pneumaatilistest 

silindritest sai valitud Boch Rexroth kataloogist ISO 15552 standardi järgsed silindrid 

mille kolvi läbimõõt on 63mm ja silindri käigu pikkus on 250mm.  

Tehnilised andmed [16]: 

Silindri tõukejõud maksimaalsel survel 10 bar: 

 

                 

kus 

 Sk – on silindri kolvi pindala 

 p – on rõhk paskalites 
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Silindri tõmbejõud maksimaalsel survel 10 bar: 

 

                      

kus 

 Sk – on silindri kolvi pindala 

 Sv – on silindri varre pindala 

 p – on rõhk paskalites 

 

Tabel 3.1. Pneumaatilisete silindrite parameetrid 
 

Profile cylinder, ISO 15552, Series PRA 

Töö surve 1,5 bar / 10 bar 

Töö temperatuur -20°C / +80°C 

Silindri maksimaalne tõukejõud 3117,2 N 

Silindri maksimaalne tõmbejõud 2803,1 N 

Silindri käik 250 mm 

Silindri varre läbimõõt 20 mm 

Materjal: 

Silindri kest Alumiinium 

Silindri vars Roostevaba teras 

Silindri otsad Alumiinium valu 

Silindri kaal 2,77 Kg 

 

Välja tuli mõelda ka süsteem kuidas saavutada olukord kus on omavahel ühendatud nii 

hammaslatt ülekande maksimaalne ülekantav jõud, kui ka väntmehhanismi võimekus teha 

tööd silindrit mõlematpidi survestamisel. Selleks sai loodud esmane visand kus süsteemi 

jõu ülekandmiseks on kasutatud nii masina kette kui ka neid ühendavaid trosse.  

 

3.3. Komponentide valik 
 

Komponentide valikul ja disainis tuli arvestatud maksimaalset jõudu mida silindrid on 

võimelised tootma ühes mootori plokis. Kuna ühes mootoriplokis on kaks silindrit millest 

üks töötab tõmbe jõul ja teine tõuke jõul, siis maksimaalne saavutatav jõud on järgmine: 



20 

 

                   

Kus  

    – Silindri maksimaalne tõukejõud 

    – Silindri maksimaalne tõmbejõud 

 

Seoses sellega tuli arvestada raami materjali valikus ja selle disainis jõude mis ligikaudu 

küündivad 6000 N juurde. Raami materjaliks sai valitud teras profiil 20x20x2 (mm) ja 

margiga S355. 

Mootori ajami kett sai valitud tootjalt D.I.D ja standardi 420 järgi rull-pukskett. 

Tehnilised andmed [17]: 

 

Tabel 3.2. D.I.D 420 veoketi parameetrid 

D.I.D 420 mootori kett 

Maksimaalne rakendatav jõud 17563 N 

Keti samm 12,7 mm 

Rulliku laius 6,35 mm 

Rulliku diameeter 7,77 mm 

 

Veovõllile sai valitud ketiga samale standardile vastavad hammasrattad. Kuna ülekande 

suhe peab olema kiirendav, sai valitud veovõlli hammasrattad 17. Hambaga 

 

Tabel 3.3. Hammasratta tehnilised parameetrid 

D.I.D 420 mootori keti hammasratas (Joonis 3.2) 

Hammaste arv 17 

Hamba samm 12,7 mm 

Hammasratta peaderingjoon (da) 79 mm 

Hammasratta jaotusringjoon (d) 69 mm 

Hammasratta jalgaderingjoon (df) 61 mm 
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Joonis 3.2 D.I.D 420 keti hammasratas [18] 

 

Arvutuslik ülekantav võimsus veovõllile ühelt mootoriplokilt: 

      (
 

 
)   204,25 Nm 

Kus 

Fn – moment (Nm) 

F1 – maksimaalne rakendatav jõud 

d – hammasratta jaotusringjoon (meetrites) 

Sellest järeldades selgub, et ilma riskitegurit arvestamata peab jõudu ülekandev 

vabajooksusidur kannatama vähemalt 204,25 Nm väände momenti. Toote kataloogist sai 

selleks välja valitud toode CSK 30 PP (joonis 3.3). 

Tabel 3.4. Vabajooksusiduri tehnilised andmed [19, lk 17]: 

CSK 30 PP 

Ülekantav võimsus 138 Nm 

Sisemine diameeter 30 mm 

Välimine diameeter 62 mm 

Siduri laius 16 mm 

Välimise kiilusoone laius 6 mm 

Välimise kiilusoone sügavus 2 mm 

Maksimaalsed lubatud pöörded 4200 p/min 
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Tabel 3.4. Vabajooksusiduri tehnilised andmed [19, lk 17]: 

CSK 30 PP 

Lubatud staatiline koormus 7,68 kN 

Lubatud dünaamiline koormus 12,6 kN 

Vedamiseks vajalik rakendatav jõud 4,4 Ncm 

 

Joonis 3.3 Vabajooksusidur CSK 30 PP [19, lk 17] 

Kuna üksainus vabajooksusidur maksimaalset tekkivat jõudu välja ei kannata, siis 

paigaldati need kahe kaupa ja kõrvuti (joonis 3.4). Antud vabajooksusiduri eeliseks on ka 

see, et tema sees on olemas juba radiaalkuullaager, tänu millele ei ole seda ise toestuseks 

vaja lisada. 

 

Joonis 3.4 Vabajooksusiduri paigutus [19, lk 17] 
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Kuna antud disainis määras suurt rolli ka liikuvaid elemente ühendav tross, siis tuli uurida 

ka erinevaid trossi disaine ja nende tugevusi. Põhiliselt määrab trossi disaini tema 

kasutusala. Trosse liigitatakse põhiliselt standardseteks terassüdamikuga trossideks (IWRC 

või WSC) (joonis 3.5)  ja fiibersüdamikega trossideks (FC) (joonis 3.6). Fiibersüdamikega 

trosside tuumaks on tehismaterjalist punutud nöör mis on tehase poolt õlitatud ja tagab 

seoses sellega trossi kiudude vahelise õlituse. See omakorda annab trossile hea painduvuse 

ilma, et trossi kiudude vahelisest hõõrumisest tekkiks nende purunemine. IWRC ja WSC 

terastrossid tagavad suurema tõstejõu ja vastupanu võime külgsuunalisele muljumisele, aga 

ei ole mõeldud painutamiseks. 

 

Joonis 3.5 IWRC terastross [20] 

 

Seega sai valitud 6x19 roostevaba teras tross läbimõõduga 8mm, millel on fiiber südamik 

(FC) (joonis 2.6) ja selle ümber 6 keerdus terasest südamikku, milles igas ühes on 19 

kiudu. Antud tross on sobilik kasutamiseks kohtadesse kus on vajalik suur tõmbetugevus 

kui ka trossi vastupidavus painutamisele koormuse all.  

 

Joonis 3.6 6x19 FC tross [21] 
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Tabel 3.5.  Trossi tugevusarvutus ja tehnilised andmed [22]: 

Terastross FC (8mm) 6-keerdu ja 19-traati (6x19) 

Trossi diameeter 8mm 

Minimaalne purunemise jõud 37900 N 

Turvaline koormus 7560 N 

 

   
   

       
        

Kus 

 St – terastrossi tugevuskontroll purunemisele 

 Mbs – minimaalne purunemise jõud 

 Fv - Silindri tõukejõud maksimaalsel survel 10 bar  

 Ft - Silindri tõmbejõud maksimaalsel survel 10 bar  

Nagu siit ka näha, on reservfaktor üle 6 korra suurem, mis peaks tagama antud terastrossi 

probleemivaba töö ilma purunemata ega ka venimata. Siit saab välja tuua veel turvalise 

koormuse ja rakendatava jõu suhte. 

                 

 

Mootori sisese veovõlli valikus määras selle läbimõõdu vabajooksusiduri sisemise rõnga 

diameeter, milleks oli 30mm. Materjali valikust sai valitud S355J2 kalibreeritud 

ümarmaterjal. Kuna vabajooksusiduri ja võlli vaheline ühendus teostatti liistliitega, siis tuli 

sellele sisse freesida vabajooksusiduritele vastav liistu soon ja paigaldada prismaliist. 
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Liistliite tugevusarvutus muljumisele: 

  
   

          
      

 

   
     

 

   
 

Kus 

T – Ülekantav pöördemoment 

h – liistu kõrgus 

d – võlli läbimõõt 

t1 – liistu sügavus võllis 

l – liistu pikkus 

Arvutuse tulemusena on näha, et antud liistliide peab muljumisele vastu ja omab 2,5 

kordset tehnilist varu.  
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3.4. Valminud disain 
 

Olles valinud ära kõik vajaminevad komponendid ja nendega mudelit täiustanud, sai 

valmis projekteeritud lõppmudel (joonis 3.7). 

 

Joonis 3.7 Parempoolne mootoriplokk 

 

Valmis lahendus koosnes kahest eraldiseisvast mootoriplokist ja neid ühendas ühine 

veovõll. Mootori maksimaalseks väljundvõimsuseks sai arvutuslikul teel 408,5 Nm. 

Reaalsuses on plaanitud kasutada sellist võimsust ainult ühes võistluse etapis. Muudes 

etappides plaaniti kasutada ainult ühte mootoriplokki ja reguleerida selle 

väljundvõimsust õhu kogusega mis mootorisse suunatakse. 

  



27 

 

3.5. Mootorite ehitus ja komplekteerimine 
 

Kõik vajaminevad detailid sai valmistatud jooniste järgi (Lisa A) universaal trei- ja 

freespinkidega. Kasutusele võeti ka üksikutel kordadel arvprogrammjuhitav freespink. 

Mootorite raamide kokku keevitamiseks sai kasutatud traatkeevitust. Peale raamide 

keevitamise paigaldati raamde vahele silindrid ja nende kinnitused. Veovõllidele tuli 

freesida kiilusoon ja keevitada veovõlli otsa mõlemat mootorit ühendav flants. Peale flantsi 

keevitamist treiti flantsi otspind uuesti tasaparalleelseks. Järgmise koostuna tuli peale 

veovõllidele kiilu soone freesimist paigaldada sidurid koos hammasrataste ja neid 

ühendavate flantsidega. Kuna flants ja sidurid olid üksteise suhtes pinguga istud, tuli need 

sisse pressida kasutades selleks hüdraulilist pressi. Sidurite paigaldamisel tuli jälgida 

vabajooksu siduri liikumise suundasid, et ühele võllile saaksid mõlemad sidurid  sama 

pöörlemissuunaga paigaldatud. Olles paigaldanud veovõllid mootoritele, tuli lisada veel 

trossirattad ja trossid. Peale trosside pingutamist olid mootorid valmis raamile 

kinnitamiseks (joonis 3.8). 

 

 

Joonis 3.8 Valmis koostatud mootoriplokid 
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4. ELEKTROONILINE JUHTIMINE 

4.1. Juhtimisele seatud nõuded 
 

Mootori juhtimisele elektroonikaga seati järgnevad nõuded: 

1. Mõlemat mootoriplokki peab saama eraldi kasutada ja vajadusel välja lülitada. 

2. Juhtimist peab läbi viima kontroller 

3. Juht peab saama valida kahe sõidu režiimi vahel (Ökonoomne / Maksimaalne) 

4. Mootorisse minevat õhu kogust ja rõhku peab saama reguleerida. 

5. Ühe mootoriploki jääkrõhku on võimalik ära kasutada teises mootoriplokis. 

 

 

4.2. Koostatud skeem ja pneumaatilised komponendid 
 

Selleks, et sobivaid komponente välja valida,  tuli esmalt projekteerida pneumaatiline 

skeem koos seda juhtiva elektroonikaga. Vastav projekt sai koostatud programmis 

FluidSIM [23]. Antud programm võimaldas projekteerida pneumaatilist ja elektroonilise 

juhtimisega süsteeme ning läbi selle ka simuleerida tulemust. Läbi simuleeritud 

pneumaatiline skeem (joonis 4.1) võimaldas välja valida ja tellida vajalikud pneumaatilised 

komponendid mis võimaldavad tagada meie poolt püstitatud eesmärke. 
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Joonis 4.1 Koostatud pneumaatiline skeem 
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Joonis 4.2 Koostatud elektrooniline skeem 
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Tabel 4.1. Kasutatud pneumaatilised komponendid: 

Number Tähis Arv 

1 Profile cylinder, ISO 15552, Series PRA Ø63/250   3/8" M16x1,5 [16] 4 

2 5/3-directional valve, Series CD07 [24] 8 

3 Sensor, Series ST4 elektromagnet andur [15] 4 

4 G 1/8 - G 1/2 push-in fitting  Ø 4 - Ø 12 QR1-S-RAI [26] 1 

5 M5 - G 1/2 push-in fitting Ø 4 - Ø16 QR1-S-RPN [27] 4 

6 Angled plug connector push-in fitting Ø 4 - Ø16 QR1-S-RVK [28] 5 

7 Safety valve, Series RV1 [29] 1 

8  Straight fitting external thread M5 - G 1/2 push-in fitting Ø 4 - Ø16 

QR1-S-RPN [30] 

6 

9 Bulkhead connector  internal thread G 1/8 - G 1/2 push-in fitting Ø 4 - 

Ø 12 QR1-S-RSI [31] 

2 

10 Pressure gauge, Series PG1-SAS [32]  2 

11 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series NL2-BAV [33] 1 

12 Silencers, Series SI1 Part No.1827000001 [34] 1 

13 E/P pressure regulator, Series ED02 [35] 1 

14 Quick exhaust valve, Series 573 [36] 1 

15  Silencers, Series SI1 Part No.1827000002 [37] 1 

16 T-plug connector push-in fitting QR1-S-RTK [38] 2 

17 Straight push-in fitting, reducing QR1-S-RED [39] 2 

18 Compressed air tubing, Series TU1-S Ø 6mm [40] 5m 

19 Compressed air tubing, Series TU1-S Ø 12mm [41] 5m 

20 Rõhuregulaator [42] 1 

21 Elektroonilise rõhuregulaatori ühenduskaabel [43] 1 
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Antud süsteemis on võimalik mootorisse mineva õhu rõhku reguleerida tänu kahe osalisele 

rõhuregulaatorile. Rõhuregulaator koosneb nii mehaanilisest regulaatorist, kui ka 

elektroonilisest. Elektrooniline regulaator reguleerib väljuva pilootrõhu suurust, mis 

omakorda reguleerib mehaanilise rõhuregulaatori surve klappi (joonis 4.3). 

 

 

 

Joonis 4.3 Rõhuregulaatori ühendus skeem [44] 

 

4.3. Programmeerimine   
 

Antud projekti raames oli kohustuslik kasutada juhtimiseks kontrolleri valikust Bosch 

Rexroth-i poolt pakutavat tööstuslikku kontrollerit Indralogic L10 (joonis 4.4) [45]. Lisaks 

tuli juurde tellida digitaalsete sisendite ja väljunditega laiendus moodulid [46], kuna 

kontrolleril endal oli neid vähem kui antud projekt nõudis. Kontrolleri 

programmeerimiseks kasutatti tarkvara Indracontrol, mis on konkreetselt mõeldud Bosch 

Rexroth-i poolt pakutavate tööstuslike kontrollerite programmeerimiseks.  
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Joonis 4.4 Tööstuslik kontroller Indralogic L10 [45] 

Programmeerimisel sai kasutatud LAD (ladder) tüüpi keskkonda. Antud keskkonna 

eripäraks on see, et iga operatsioon tehakse eraldi lahtris. See on mugav seetõttu, et 

hilisemal programmi parandamisel või muudatuste tegemisel on lihtsasti leitav iga vastav 

toiming. Ennem programmi kirjutamist tuli selgeks teha ja vastavalt luua toimingud ning 

nende tingimused. 

Tabel 4.2. Toimingud ja tingimused ühele mootoriplokile: 

Tingimus Toiming 

Kui sõidurežiim „distants“ on aktiivne Kasuta mootorit nr.1 

Kui sõidurežiim „Race“ on aktiivne Kasuta mõlemaid mootoreid 

Kui Start ja gaas on aktiivne Kontrolli andureid 1B1 ja 1B2 

Kui andurid 1B1 ja 1B2 ei ole aktiivsed Aktiveeri 1S1 ja 2S2 kuniks andur 1B1 on 

aktiivne 

Kui 1B2 on aktiivne Aktiveeri 1S1 ja 2S2 

Kui 1B1 on aktiivne Aktiveeri 1S2 ja 2S1 

Kui gaas ei ole aktiivne Deaktiveeri 1S1, 1S2, 2S1, 2S2 
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Olles kirja pannud esmased tingimused mootori tööks, sai asuda programmi kirjutama. 

Programmeerimise keskkonnas tuli põhiliselt kasutada erinevaid funktsiooni ja loogika 

plokke, nagu näiteks AND, OR, XOR, NOR, RS triger jne. Olles ühe mootoriploki töö 

tsükli valmis programmeerinud, sai kopeerida sama programmi jupi ka teisele mootorile. 

Kopeeritud teise mootoriploki programmil sai asendatud vajalikud sisendid ja väljundid  

vastavalt teiste andurite ja täituritega. Nüüd tuli lisada programmi jupp, mis kontrollib 

sõidu režiimi olekut ja vastavalt sellele lülitab sisse kas ainult ühe, või mõlemad 

mootoriplokid. Peale programmi [Lisa B] valmimist tuli see laadida tööstusliku kontrolleri 

püsimällu ja testida selle sihtotstarbelist funktsioneerimist.  
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KOKKUVÕTE 
 

Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida ja valmis ehitada Bosch Recroth-i poolt 

korraldatavale Pneumobil võistluse otstarbeks suruõhul toimiv jõuajam, võttes arvesse töö 

alguses seatud ülesandeid. Töö käigus on vaadeldud disainimise, projekteerimise, 

ehitamise ja programmeerimise kõiki etappe eraldi.Sammuti on teostatud jõuajami 

otstarbeks vajaminevaid mõjuvate jõudude ja tugevusarvutusi, mille tulemusena valiti välja 

vajaminevad komponendid. 

Lõputöö täitis praktilist eesmärki. Antud töö tulemusena ehitati toimiv suruõhu jõuajam 

millega võisteldi Pneumobil võistlusel. Suruõhu jõul töötava jõuajami projekteerimine ja 

ehitamine andis palju kogemusi mehaaniliste seadmete projekteerimise ja konstrueerimise 

vallas. 

Töö lisades on esitatud valminud disaini tehnilised joonised ja programm tööstuslikule 

kontrollerile. 
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http://en.pneumobil.hu/archives/pneumobile_2013/announcement_for_the_competition/competition_rules
http://en.pneumobil.hu/archives/pneumobile_2013/announcement_for_the_competition/competition_rules
http://en.pneumobil.hu/archives/pneumobile_2013/announcement_for_the_competition/the_technical_specification_of_task
http://en.pneumobil.hu/archives/pneumobile_2013/announcement_for_the_competition/the_technical_specification_of_task
http://en.pneumobil.hu/gallery
http://www.mechatromotive.com/kutatasi_projektek/gyalogkakukk_2009/photos/gyalogkakukk_2009_6.jpg
http://www.mechatromotive.com/kutatasi_projektek/gyalogkakukk_2009/photos/gyalogkakukk_2009_6.jpg
http://www.aventics.com/pneumatics-catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=EN&PageID=p8771
http://www.aventics.com/pneumatics-catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=EN&PageID=p8771
http://www.aventics.com/pneumatics-catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=EN&PageID=p8771
http://www.yaban.com/upload/en/85/14_file_1.pdf
http://et.wikipedia.org/wiki/Hammas%C3%BClekanne
http://www.altraliterature.com/pdfs/P-7426-SC-A4_Combined-Bearing-Freewheel.pdf
http://www.altraliterature.com/pdfs/P-7426-SC-A4_Combined-Bearing-Freewheel.pdf
http://www.pdqwire.co.uk/info.asp
http://www.steel-wirerope.com/photo/pl2275963-high_tensile_1mm_stainless_steel_wire_rope_6x19_fc_for_coal_metallurgy_industry.jpg
http://www.steel-wirerope.com/photo/pl2275963-high_tensile_1mm_stainless_steel_wire_rope_6x19_fc_for_coal_metallurgy_industry.jpg
http://www.steel-wirerope.com/photo/pl2275963-high_tensile_1mm_stainless_steel_wire_rope_6x19_fc_for_coal_metallurgy_industry.jpg
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22. Trossi andmed. Kättesaadav: 

http://www.engineeringtoolbox.com/wire-rope-strength-d_1518.html (26.02.15) 

23. Programm FluidSIM. Kättesaadav: 

http://www.fluidsim.de/fluidsim/index5_e.htm (16.03.15) 

24. Bosch Rexroth kataloogist valitud 5/3 solenoid klapp. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=5777770220&PageID=p31126 (16.03.15) 

25. Bosch Rexroth kataloogist valitud magnetandur. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/Vornavi.cfm?Language=EN&Variant=internet&VHist=

g53567,g94567,g95875,g71667&PageID=p605145 

 (16.03.15) 

26. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu ühendus. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=EN&Search

MatNo=R412005091&PageID=p52689 

 (16.03.15) 

27. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu ühendus. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=2121012380&PageID=p52688 (16.03.15) 

28. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu nurk ühendus. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=2121212000&PageID=p52718 (16.03.15) 

29. Bosch Rexroth kataloogist valitud ülerõhu klapp. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=R412007539&PageID=p64195 (16.03.15) 

30. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu ühendus. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=HU&Search

MatNo=R412005000&PageID=p52688 (16.03.15) 

http://www.engineeringtoolbox.com/wire-rope-strength-d_1518.html
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31. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu ühendus. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=HU&Search

MatNo=2122606140&PageID=p52690 (16.03.15) 

32. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu manomeeter. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=HU&Search

MatNo=R412004418&PageID=p55167 (16.03.15) 

33. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu sulgemise klapp. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=0821300903&PageID=p31627 (16.03.15) 

34. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu summuti. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=1827000001&PageID=p31962 (16.03.15) 

35. Bosch Rexroth kataloogist valitud rõhu regulaator. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=R414002411&PageID=p58386 (16.03.15) 

36. Bosch Rexroth kataloogist valitud väljalaske klapp. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=5735040200&PageID=p31430 (16.03.15) 

37. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu summuti. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=1827000002&PageID=p31962 (16.03.15) 

38. Bosch Rexroth kataloogist valitud ühendus kolmik. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=2121112000&PageID=p52721 (16.03.15) 
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39. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu ühendus. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=2121712060&PageID=p52727 (16.03.15) 

40. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu voolik 6mm. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=1820712034&PageID=p31997 (16.03.15) 

41. Bosch Rexroth kataloogist valitud õhu voolik 12mm. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=1820712032&PageID=p31997 (16.03.15) 

42. Bosch Rexroth kataloogist valitud mehaaniline rõhuregulaator. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=R412004951&PageID=p85705 (16.03.15) 

43. Bosch Rexroth kataloogist valitud rõhuregulaatori kaabel. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/Vornavigation/VorNavi.cfm?Variant=internet&Language=en&Search

MatNo=R419800110&PageID=p90820 (16.03.15) 

44. Rõhuregulaatori skeem. Kättesaadav: 

http://www.aventics.com/pneumatics-

catalog/ShowBigImage.cfm?Language=EN&Variant=internet&picture=/pneum

atics-catalog/content/internet/images/../images/00108093_web.GIF (16.03.15) 

45. Tööstuslik kontroller Indralogic L10. Kättesaadav: 

http://www.boschrexroth.com/dcc/Vornavigation/Vornavi.cfm?Language=EN

&VHist=g97568,g96071&PageID=p186794 (16.03.15) 

46. Tööstusliku kontrolleri Indralogic L10 I/O moodulid. Kättesaadav: 

http://www.boschrexroth.com/dcc/Vornavigation/Vornavi.cfm?Language=EN

&VHist=g97568,g96076,g96669,g100169&PageID=p179399 (16.03.15) 

  

http://www.boschrexroth.com/dcc/Vornavigation/Vornavi.cfm?Language=EN&VHist=g97568,g96071&PageID=p186794
http://www.boschrexroth.com/dcc/Vornavigation/Vornavi.cfm?Language=EN&VHist=g97568,g96071&PageID=p186794
http://www.boschrexroth.com/dcc/Vornavigation/Vornavi.cfm?Language=EN&VHist=g97568,g96076,g96669,g100169&PageID=p179399
http://www.boschrexroth.com/dcc/Vornavigation/Vornavi.cfm?Language=EN&VHist=g97568,g96076,g96669,g100169&PageID=p179399
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PNEUMATIC DRIVE SYSTEM FOR VEHICLE 

SUMMARY 
 

The objective of this study was to design and build a compressed air powered drive unit for 

Pneumobil competition that was organized by Bosch Recroth and take place in Hungary. 

The design needed to handle the tasks that were set at the beginning. The main task was to 

build a pneumatic power unit that would have the benefits of both main designs that were 

used in the competition (crankshaft design and gear rack design). For that, the pneumatic 

power unit needed to have the arm of a force between piston rod and drive shaft always at 

90 degree. Also it had to too effective work on every power stroke.  

The work examines all phases of design, construction and programming individually. The 

work also includes calculations of affecting forces, output power and different strength 

calculations, which resulted in the selection of the components. The design includes a lot 

of handcrafted parts that where milled using different lathe workstations. 

The study fulfilled the practical purpose. This work resulted in the construction of 

functioning compressed air powered drive unit which participated in the Pneumobil 

competition in Hungary. Designing and building compressed air-powered power unit gave 

a lot of experience in the field of design and construction of mechanical engineering. 
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LISAD 
 

 



Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-cl

1/2

Trossiratta võll

1 Raami kooste TN 15/100364 A 01 04 K 1

2 Silinder ISO 15552 63/260 ISO 15552 2

3 Silindrite kinnitus võll TN 15/100364 A 01 15 D 1

4 Trossiratta võll TN 15/100364 A 01 17 D 1

5 17mm laager SKF
6003 (RS 286-7619)2

SKF 6003 (RS286-7619)2 2

6 Trossiratas TN 15/100364 A 01 16 D 2

7 Laagripuki kinnitus
kronstein

TN 15/100364 A 01 08 D 2

8 Tõmbe_kronstein TN 15/100364 A 01 18 D 2

9 Mutter M12 M12 4

10 Polt M8x20 M8 4

11 Kett D.I.D D.I.D 420 2

12 Keti kinnitus lukk TN 15/100364 A 01 19 D 2

13 Mutter M8 M8 2

14 Trossi kinnitus aas Trossilukk DIN-741 8mm 2

15 8mm 6x19 FC tross 8MM 6X19 FC 1

16 Veovõlli kooste TN 15/100364 A 01 16 D 1

Osa Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkus

T.Piho
M.Madissoo

S355 1:5

TN 15/100364 A 01 01 K

M.Madissoo

23,16 Kg



T.Piho
M.Madissoo

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-clS355

2/2

Suruõhu mootori
koost

1:5

12

11

9 10

2

14

16

A

A

LÕIGE A-A
 

15

10

6

7

13

1

3

8

TN 15/100364 A 01 01 K

M.Madissoo

4

23,16 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-clS355

1

Võovõlli kooste

1:2

A A

LÕIGE A-A
 5

7

6
3

4

7

234

421042

B

B

LÕIGE B-B
 

8

9

TN 15/100364 A 01 02 K

1 UC Laagripukk UC 20 2

2 20x52x15 laager SKF 20x52x15 2

3 põkksidur CSK30PP CSK 30PP 4

4 Vabajooksusiduri
flants

TN 15/100364 A 01 13 D 2

5 Hammasratas 17H 17H 420 2

6 M6x16 M6 10

7 veovõlli keevis
kooste

TN 15/100364 A 01 03 K 1

8 Prismaliist
3x3x28mm

3X3X28 2

9 Prismaliist
6x6x49mm

6X6X49 2

Osa Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkused

M.Madissoo
M.Madissoo

1

3,4 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

26
2

ISO 2768-cl

TN 15/100364 A 01 03 K

S355

1

Veovõlli
keeviskoost

1:1

1

2

1 veovõll TN 15/100364 A 01 11 D 1

2 võeovõlli
ühendusflants

TN 15/100364 A 01 20 D 1

Osa Nimetus, materjal Tähis Hulk

27
6

M.Madissoo
M.Madissoo

0,78 Kg



T.Piho
M.Madissoo

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-cl

TN 15/100364 A 01 04 K

S235

1

Raami kooste

1:5

1 Raami ühendused TN 15/100364 A 01 14 D 1

2 Raami kooste
ülemine

TN 15/100364 A 01 05 D 1

3 Raami kooste
alumine

TN 15/100364 A 01 06 D 1

4 Trossiratta võlli raam TN 15/100364 A 01 07 D 1

5 Laagripuki kinnitus
kronstein

TN 15/100364 A 01 08 D 2

Osa Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkused

54

3

1

2
81

378

417

284

88
88

10
8

10
8

M.Madissoo

3,5 Kg



T.Piho
M.Madissoo

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-cl

1

Ülemine raam

1:2

39
7

176 20

45
°

TN 15/100364 A 01 05 K

M.Madissoo

Nelikanttoru 20x20x2 S235 1,5 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-clNelikanttoru 20x20x2 S235

1

Alumine raam

1:2

39
0

216

45
°

TN 15/100364 A 01 06 K

M.Madissoo

M.Madissoo

1,2 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

46

17
9

ISO 2768-cl

TN 15/100364 A 01 07 K

S235

1

Trossiratta võlli
raam

1:2

37
0

M.Madissoo

M.Madissoo

1* Trossiratta võlli
konstruktsioon 1

TN 15/100364 A01 10D 1

2* Trossiratta võlli
konstruktsioon 2

TN 15/100364 A01 09D 1

Osa Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkused

24°

24°

0,5 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

2

1

1 Keermelatt M12 M12 2

2 Nelikantraud 20x20x2 20x20x2 1

Osa Nimetus, materjal Tähis Hulk Märkused

126

95
40

-5

ISO 2768-mS235

1

Laagripuki
kinnituskronstein

1:1

TN 15/100364 A 01 08 K

M.Madissoo

M.Madissoo

O
12

1

0,19 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-cl

1

Trossiratta võlli
konstruktsioon 2

1:2

36
1

36
6

R 11

TN 15/100364 A 01 09 D

M.Madissoo

M.Madissoo

Nelikanttoru 20x20x2 S235 0,2 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-cl

1

Trossiratta võlli
konstruktsioon

1:2

200

243

9,
6

49

145

49

92

2,
4

156°

66
°

66
°

R 1
1

17,6

TN 15/100364 A 01 10 D

M.Madissoo

M.Madissoo

Nelikanttoru 20x20x2 S235 0,3 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-mS355J2

1

Ajami veovõll

1:2

A A

LÕIGE A-A

 

B

DETAIL B
 

43

R 3

R
3

43

R
3

R
3

27
6

6

5

TN 15/100364 A 01 11 D

M.Madissoo

M.Madissoo

20O

0,66 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-mS235

1

Hammasratta kinnituse flants

1:2

6 x M10

4 x M10

O
48

,3
+0

,1

O
68

20

5

60

1060°

TN 15/100364 A 01 12 D

O
135

M.Madissoo

M.Madissoo

0,74 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

LÕIGE A-A

10
3
4

O 56

O 47
+0,05

6

M6x4

1.5

3
H
13

1.8
5

51.5 H12

Ra 1,6

3

AA

O
25

O
22

+0,2
-0,1

18

ISO 2768-mS355

1

Vabajooksusiduri
flants

1:2

TN 15/100364 A 01 13 D

M.Madissoo

M.Madissoo

0,35Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-cl

1

Raame ühendavad
detailid

1:2

R
8

20 20

+ x2 ilma avata

10
382

10
3

10
3

47

10

TN 15/100364 A 01 14 D

M.Madissoo

M.Madissoo

Nelikanttoru 20x20x2 S235 0,3 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-mS235

15

Silindrite kinnitusvõll

1:2

21
6

30
+

3
30

+
3

M8

O
16

TN 15/100364 A 01 15 D

M.Madissoo

M.Madissoo

0,17 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-mS235

1

Trossiratas

1:1

O 35 +0.1

2,
9

5,2

O
30 +0,1-0,2

R
4

13

40O

O
113

LÕIGE A-A

37O

1,
62,

4

11
3

Ra 1,6

R 44,5

R 22,5

22
,2

45°

27°

Avad jaotuvad
sümmeetriliselt

A

A

O
98
,3

O
10
3

TN 15/100364 A 01 16 D

M.Madissoo

M.Madissoo

0,16 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-mS235

1

Trossiratta võll

1:1

11
1

O
22

+0,5

-0
,2

O 17 -0,2

10
M8 (Mõlemalt poolt)

30
+

5

13
1

Ra 1,6

Ra 1,6

TN 15/100364 A 01 17 D

M.Madissoo

M.Madissoo

0,34 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

ISO 2768-clS235

1

Tõmbe kronstein

1:1

10
8

6

O 10

O 20

9
50

29

35

TN 15/100364 A 01 18 D

M.Madissoo

M.Madissoo

0,15 Kg



Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

26

36

31
50

O
4

8

M8

T.Piho
M.Madissoo

ISO 2768-mS355

1

Keti kinnitus lukk

1:1

TN 15/100364 A 01 19 D

M.Madissoo

0,04 Kg



T.Piho

Eesti Maaülikool

Materjal Näitamata piirhälbed Mass Mõõt

Teostas

Kontr.
Kinnitas

Nimetus

Leht Tähis Muuda

O
68

O 30

O 20

O
7

25

10 14

90°

ISO 2768-mS235

1

Veovõlle ühendav
flants

1:1

TN 15/100364 A 01 20 D

M.Madissoo

M.Madissoo

0,13 kg
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Lisa B. Programm tööstuslikule kontrollerile 
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Lisa B järg 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

 ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

 

 

Mina, Taimo Piho, 

(sünnipäev pp/kuu/aa 19.04.1991) 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

suruõhusõiduki pneumaatiline jõuajam, 

mille juhendaja on Marten Madissoo, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 

 
 

 

Tartu, 16.05.2015  

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 




