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ABSTRACT 

 

Müllerbeck, M. Vehicle Pneumatic Drive Project. – Tartu: EMÜ, 2015. 61 pages, format A4. 

In estonian language. 

This thesis has been created to design air motor for Bosch Rexroth Aventics Pneumobil race. 

The thesis lists the advantages of commonly used pneumatic actuators compared to 

electricmotors, followed by a comparison of characteristics and working principles. 

Mathematical models for the drag race and endurance run were made based on the technical 

specifications and measurements of the vehicle supposed to be built for competition this year. 

Author briefly discusses the four stages of the controlprogram and evaluates its effectiveness. 

Specifications for a vehicle able to effectively control the actuator are made by the author at 

the end of the chapter. 

Models suggest that the actuator designed by the author is capable of finishing with a top 

three result. The author built an actuator based on the design in this thesis. Author plans to test 

the built actuator to further evaluate and improve the design conceived in this thesis 

Keywords: student report, Bosch Rexroth Aventics Pneumobil, thesis, air drive, air motor, 

pneumatic drive project. 
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SISSEJUHATUS 

 

Antud rakenduskõrghariduse töö eesmärgiks on projekteerida rahvusvahelisel 

suruõhusõidukite võistlusel kasutatav suruõhuajam, mis suudab Bosch Rexroth Aventics 

Pneumobil (edaspidi Pneumobil) võistlusel osavõtval meeskonnale saavutada poodiumikoht. 

Autori ülesandeks on konstrueerida pneumaatiline ajam, mis on konkurentsivõimeline 

praeguse Bosch Rexroth Aventics Pneumobil (edaspidi Pneumobil) võistlustaseme juures 

Antud töö käigus luuakse ajami matemaatiline mudel, mida autor kasutab enda poolt ajamile 

püstitatud nõudmiste hindamiseks. Samuti võimaldab ajami analüütiline mudel Pneumobil 

võistlusest osavõtvatel meeskondadel hinnata enda poolt võistluse tarbeks projekteeritud 

ajamite võimsusi.  

Antud töö esimeses peatükis tuuakse välja pneumaatiliste ajamite peamised eelised. Tehakse 

ülevaade üldlevinud pneumaatiliste ajamite tüüpidest ja tööpõhimõtetest ning võrreldakse 

ajamite vahelisi erinevast ehitusest tulenevaid eeliseid.  

Töö teises peatükis selgitatakse antud rakenduskõrghariduse töö vajalikkust. Lugejale 

tutvustatakse Pneumobil võistluse põhiideed ja vajalikkust ning võistluskolbulikule ajamile 

sätestatud reegleid. Autor kehtestab ajamile, toetudes kõige hilisematele Pneumobil võistluse 

tulemustele, võimsuse ja ökonoomsuse kriteeriumid, mille täitmisel on võimalik saavutada 

poodiumikoht. Viimasena selgub autori poolt projekteeritud pneumaatilise ajami algidee 

päritolu ja lahendus. Selgitatakse ka erinevate muudatuste tegemise põhjused. 

Kolmandas peatükis koostatakse võistlussõidukile mõjuvate jõudude mudel ja leitakse ajami 

kõige nõrgema detaili kaudu sõiduki liigutamiseks vajatav minimaalne ja maksimaalne 

mehhanismi poolt rakendatav võimsus. Kuna antud töö põhieesmärgiks on projekteerida kahe 

erineva karakteristikuga jõuajam, peavad mõlemad kriteeriumid olema täidetud samu 

komponente kasutada.  

Antud rakenduskõrghariduse töö raames ei soorita autor ülekandeseadmete arvutusi, kuid 

annab omapoolse hinnangu, millist ülekandemehhanismi kasutades saab kõrge efektiivsusega  

kogusüsteemi.  

Jõuajami analüüsi peatüki lõpuks peab selguma, kas autori poolt projekteeritud pneumaatiline 

ajam suudab Pneumobil võistlusel vastasmeeskondadele konkurentsi pakkuda. 
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Töö viimases peatükis tutvustab autor lühidalt ajami tööd juhtivat tööstuskontrollerit ja ajami 

testimiseks koostatud juhtprintsiipi. Autor tutvustab ajami juhtprogrammi enda koostatud 

plokkdiagrammi abil.  

Töö kõige viimase osana tutvustab autor ülevaatlikult ajami juhtprogrammi efektiivsemaks 

muutmise aluseid, mis peavad olema täidetud kogusüsteemi kõrge efektiivsuse tagamiseks. 
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1 JÕUAJAMITE TÜÜPIDE VÕRDLUS 

1.1 Pneumaatiliste ajamite kirjeldus 

 

Gast Manufacturing Corporation andmetel on suruõhuajamite eelistele viitamiseks parim viis 

neid võrrelda elektrilisete ajamitega, kus suruõhu- ja elektriajameid võrreldakse peamiselt 

võimsuse ja massi suhtega. Suruõhuajamite võimsuse ja massi suhe on standardsete 

induktsioonajamite omaga võrreldes kaks kuni kolm korda suurem (Gast Manufacturing 

Corporation 1986: 7). Vähene soojuse teke võimaldab kompaktse ehituse ja suurepärase 

võimsuse ja massi suhte: käeshoitavas lihvseadmes kasutatava pneumaatilise turbiini mass on 

185 g ja tekitab väljundvõimsust 2 kw (Beater 2007:2). 

Gast Manufacturing Corporation väidab, et õhu- ja elektriajamite võimsuse ja massi suhte 

võrdlemisel ei panda tähele õhuajamite peamist eelist, väändemomendi ja pöörlemissageduse 

vahelist suhet. Suruõhuajami koormamisel kasvab ajami poolt tekitatud väändemoment ja 

pöörlemissagedus väheneb. Ajami poolt rakendatav väändemoment suureneb, kuni ajam 

pidurdatakse seisma ja jääb paigale ajamit kahjustamata. Koormuse vähendamisel 

suruõhuajami pöörlemissagedus suureneb ja ajami poolt tekitatud väändemoment väheneb. 

Koormuse suurendamisel või vähendamisel saab ajami pöörlemissagedust reguleerida 

suruõhu töörõhku muutes.  

Suruõhuajamite peamisteks omadusteks peetakse ajami purunematust ülekoormuse poolt 

pidurdatud olekus, suhteliselt odavaid ülalpidamis- ja paigalduskulusid, plahvatuskindlust, 

lihtsat reverseeritavust ja ühtlast kulumist (Gast Manufacturing Corporation 1986:7). 

Peter Beater viitab, et atmosfääris olev tasuta kasutatav õhk on viinud väärarusaamani, et 

suruõhk on tasuta energiavorm. Kuna olenevalt süsteemist muundatakse 60% kuni 90% 

kompressori sisendelektrienergiast soojuseks, on seega suruõhuenergia palju kallim kui 

elekter (Peter Beater 2007:2). Pöidlareegel on, et 7 bar väljundrõhu tekitamiseks vajab 

õhukompressor, mis tarbib 11 L/s atmosfäärrõhul olevat õhku, vajab elektrilist sisendvõimsust 

4 kw (Falkmann 1975b:476). Siiski, moodsas tehases on võimalik kuni 80% kompressori 

poolt eraldunud soojusest taaskasutada (Ruppelt 2003:489). Seetõttu on võimatu teha 

üldistavaid väiteid nii suruõhu maksumusest, kui suruõhutööriistade energiakulust (Peter 

Beater 2007:3). 
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Eelkõige tasub meeles pidada, et suruõhuajameid ei eelistata elektriajamitega võrreldes mitte 

kasuteguri, vaid nende muude omaduste poolest. (Gast Manufacturing Corporation 1986:13) 

  

 

1.2 Pneumaatiliste ajamite tüübid ja tööpõhimõtted 

 

Pneumaatilisi aktuaatoreid on palju erinevaid tüüpe, kuid kõige sagedamini kasutatavateks 

ajamiteks on rotatsioonajamid: rotatsioonlabaajam ja turbiinajam (Peter Beater 2007:151). 

Neile järgnevad radiaal- ja aksiaalkolbajamid, suruõhusilindrite konfiguratsioonid ja 

diafragmaajamid on samuti kaubanduslikult saadavad, ent laialdaselt neid ei kasutata (Gast 

Manufacturing Corporation 1986:13)  

 

 

1.2.1 Rotatsioonajamite tüübid ja tööpõhimõtted 

 

Rotatsioonajamid on kõige laialdasemalt kasutuses olevad pneumaatilised ajamid. 

Rotatsioonajamite ehitus on võrreldes teiste ajamite ehitustega kõige lihtsam. Antud tüüpi 

ajamid võimaldavad suuri pöörlemissagedusi, kuid väikest väändemomenti. 

 

 

1.2.1.1 Rotatsioonlabaajami tööpõhimõte 

 

Gast Manufacturing Corporation väidab, et rotatsioonlabaajam (joonis 1.1) on laialdaselt 

kasutatud, kompaktse ja suhteliselt lihtsa ehitusega. Ajami rootor on silindri suhtes 

ekstsentriliselt paigaldatud, mis tagab võlli pöörlemisel labade radiaalse libisemise rootori 

pesades. Ajami käivitamisel saavutamiseks silindri ja labade vaheline kontakt vedru-, 

tsentrifugaal- või õhujõuga, mis rakendatakse võlli poolsele laba äärele (Gast Manufacturing 

Corporation 1986:14). 
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Peter väidab, et tüüpiline rotatsioonlabaajami saadavus on 80 W’se väljundvõimsuse, 300 g ja 

maksimaalkiirusega 13 000 rpm’st 18 KW’se, 53 kg 6000 rpm’ni. Käeshoitavates seadetes 

võib maksimaalne pöörlemissagedus olla kuni 85 000 rpm. Rotatsioonlabaajami töörõhk on 

tavaliselt piiratud 6 või 6.3 bar’ni (Beater 2007:156). 

 

 

Joonis 1.1 Rotatsioonlabaajami konstruktsioonid: kolme ühenduspesaga reverseeritav ajam 

(vasakul),  kahe ühenduspesaga ühesuunaline ajam (keskel), kahe ühenduspesaga 

reverseeritav ajam (paremal) (Beater 2007:154). 

 

 

1.2.1.2 Turbiinajami tööpõhimõte 

 

Kui pneumaatilised ajamid töötavad peamiselt silindreid ja silindrite sektsioone  täites ja 

tühjendades, siis turbiinajamid kasutavad ühtlaseks rootori käitamiseks turbiini labadele 

suunatud ühtlast töögaasi voogu (Peter Beaters 2007:168). 

Deprag Schulz GMBH u. Co andmetel on pneumaatilised turbiinajamid (joonis 1.2) ühe- või 

kahe faasilised katkematu pealevooluga ajamid, mille õhusurveenergia muundamine 

kineetiliseks energiaks toimub õhudüüsis. Kahefaasilisel ajamil toimub õhusurveenergia 

muundamine peamiselt esimese turbiiniratta kaudu. Alles jäänud õhuvoog suunatakse teise 

turbiinini, kus muundatakse alles jäänud energia (Deprag Schulz GMBH u. Co 2002:10). 

Kui rotatsioonlabaajami kasutegur jääb 25% ja 35% vahele, siis turbiinajami kasutegur võib 

ulatuda 65 % või 75 %-ni (Graham 1981) 
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Joonis 1.2 Turbiinajami lõige, kus 1- juhikratas, 2- düüs, 3- teine rootori ketas, 4- esimene 

rootori ketas (Deprag Schulz GMBH u. Co 2002:10). 

 

 

1.2.1.3 Hammasratasajami tööpõhimõte 

 

Deprag Schulz GMBH u. Co andmetel koosnevad hammasratasajamid kahest hambuvast 

hammasrattast, mis pöörlevad korpuses tihendalt (Joonis 1.3). Üks hammasratastest on jäigalt 

ühendatud ajami väljundvõlli külge ja teine hammasratas tekitab lisaväändemomenti. Ajamit 

käitatakse suruõhuga, mis tõukab mõlemat hammasratta hammaste tasapinda pöörlemissuunas 

ning ühte hammasratast vastupidises suunas. Väljundõhk suunatakse hammasrataste ja 

korpuse vahelistesse kambritesse, liikudes väljundava poole, tekitades ajami pöörlemist 

(Deprag Schulz GMBH u. Co 2002:10). 

Kasutuse näiteks on 80 W käeshoitav pneumaatiline hammasratasajamiga graveerimisaparaat.  

 

Joonis 1.3 Hammasratasajami läbilõige, kus 1- väljund düüs, 2- pöörlemise suunas hambale 

rakendatud õhu jõud, 3- sisend düüs, 4- pöörlemisele vastupidises suunas rakendatud õhujõud 

(Deprag Schulz GMBH u. Co 2002:10). 
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1.2.2 Kolbajamite tüübid ja tööpõhimõtted 

 

Gast Manufacturing Corporation andmetel on kahte tüüpi kolbajameid, milleks on radiaal- ja 

aksiaalkolbajamid. Pneumaatilised kolbajamid tekitavad suurt väändemomenti ja on hästi 

balanseeritud, tagades ühtlase väändemomendi kogu kiirusevahemikus nelja, viie või kuue 

kolviga (Gast Manufacturing Corporation 1986:15).  

 

 

1.2.2.1 Radiaalkolbajami tööpõhimõte 

 

Gast Manufacturing Corporation tõdeb, et lineaarselt liikuvate kolbide tõttu pöörleb 

radiaalkolbajam aeglasemalt kui rotatsioonajamid. Seadme maksimaalne vabapöörlemiskiirus 

on 3000 rpm või vähem ja ajami maksimaalne võimsus saavutatakse 1000 rpm juure. 

Vibratsioonivaba töötsükli kogu pööretevahemikus tagavad ühtlane ja kattuv võimsusvoog 

ning ajami täpne balanseering (Gast Manufacturing Corporation 1986:15). 

Ajami tööpõhimõte seiseneb ajami võlliga risti paiknevate kolbide ja nendega ühendatud 

kepsude liigutamises ajami võlli külge ekstsentriliselt kinnitatud rootoril (joonis 1.4), mis 

tagab ajami peavõlli kestva pöörlemise (Parker Hannifin Corportion 2012:141). 
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Joonis 1.4 Radiaalkolbmootor,  kus 1- silindris asetsev kolb, 2- keps, 3- ajami võll, 4- ajami 

korpus, 5- ühenduspesad (Parker Hannifin Corportion 2012:141). 

 

 

1.2.2.2 Aktsiaalkolbajami tööpõhimõte 

Gast Manufacturing Corporation põhjal on aktsiaalkolbajami võimsusvoog sarnaselt 

radiaalkolbajamiga kattuv. Kolbajamile omane suur väändemoment ja väike inerts 

võimaldavad seadmel maksimaalse pöörlemiskiiruse saavutada peaaegu koheselt. 

Aktsiaalkolbajamite võimsused jäävad üldiselt alla 2,5 kW (Gast Manufacturing Corporation 

1986:15). 

Aktsiaalkolbajamis olevad järjestikku võlli telje sihis asetsevad peenikesed kolvid (joonis 1.5) 

liigutavad vänderdavat plaati (wobble plate), muundades silindri tõukejõu pöördjõuks, mis 

käitab ajami võlli (Gast Manufacturing Corporation 1986:15). 
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Joonis 1.5 Aksiaalkolbajami läbilõige, kus 1- silindrid ja kolvid, 2- ajami väljundvõll, 3- 

planetaarülekanne, 4- vänderdav rootor (Gast Manufacturing Corporation 1986:16). 

 

 

1.2.2.3 Silindrite konfiguratsioonid 

 

Pneumosilindrite kasutamine erinevates konfiguratsioonides võimaldab sisepõlemismootorite 

ehitust jäljendada. Silindrite arvu ja asetuse variatsioonidega on võimalik jäljendada 

järgnevaid sisepõlemismootorite seadeid: 1) ridamootor, 2) boksermootor, 3) V-mootor.  

  



14 
 

2 JÕUAJAMI DISAIN 

 

2.1 Ajami vajadus 

 

Bosch Rexroth Group andmetel on „Bosch Rexroth Aventics Pneumobil“ Bosch Rexroth 

Group’i Ungaris olevate tootmisüksuste ühine projekt, mille eesmärgiks on rakendada noorte 

tehnikainseneride innovaatilisi ideid. 

Kahe Ungari tootmisüksuse koostööst arenes 2007. aastal välja „Bosch Rexroth Aventics 

Pneumobile“ (edaspidi Pneumobil) võistlus, mille eesmärgiks on noorte inseneride teadmiste 

suurendamine lastes nendel antud piirkonnas toodetavaid suruõhudetaile kasutada.  

Pneumobil’i algusaastatel koosnes võistlus peamiselt kahest osast 1) Sõidumasinate disaini 

leidlikkusest ja omanäoliste ideede rakendamisest mehhaaniliste sooritusteni, 2) 

sõidumasinate võistlustulemustest sõidurajal.  

Esmakordselt peetud võistlusel osales 18 meeskonda üheteistkümnest kolledžist ja ülikoolist 

selgitamaks välja „Parim rexrothi pneumobil“ ( Bosch Rexroth Group 2008). 

Tänaseks on Pneumobil projekt kasvanud rahvusvaheliseks võistluseks, milles osalevad, 

lisaks kohalikele Ungari meeskondadele, võistkonnad kogu Euroopast. Projekti edukusest 

tulenevalt on tõusnud ka osalevate meeskondade konkurentsivõime. Esmakordselt peetud 

võistluse tulemustega võrreldes on sooritusvõime kahekordistunud. 

Võistlusel on tarvis edu saavutamiseks kasutada ökonoomset ja võimsat ajamit, mis vastaks 

võistlusreeglites kehtestatud nõuetele ning oleks kõigis võistlusetappides 

konkurentsivõimeline. 
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2.2 Pneumoajamile ja -süsteemile  seatud piirangud ja kriteeriumid 

 

Ajami ohutuse tagamiseks ja erinevate meeskondade võistlustasemete võrdlustamiseks on 

kõikidele osalejatele sätestatud võistlus- ja ehitusreeglid. Kuigi Pneumobil võistluseks 

luuakse omanäolisi ja originaalseid inseneritehnilisi lahendusi, tuleb ajamit projekteerides 

kinni pidada kõige tähtsamast reeglist: ajami pöördliikumise peavad tekitama Bosch groupi 

poolt pneumaatilised silindrid. Seetõttu on võistlusel peamiselt kasutusel traditsioonilised 

kolbajamite tüübid. Kuid lisaks tradistsioonilistele kolbajamitele luuakse ka mitmesuguseid 

pneumosilindrite konfiguratsioone. 

Antud peatükis on Pneumobil võistluse reeglitest välja toodud põhialuseks olevad ajamit 

iseloomustavad kriteeriumid.  

 

 

2.2.1 Ajami ehitusele seatud piirangud 

 

Töö autor toob antud peatükis välja ajami tööpõhimõtte ja konstruktsiooni põhialuseks olevad 

kitsendused. Järgmiseks välja toodud ajami projekteerimise põhialused on sätestatud 

Pneumobil võistlusreeglites (Bosch Rexroth Group 2014): 

1) Suruõhuenergia mehaaniliseks tööks muundamisel peab kasutama Bosch Group 

pneumaatilisi silindreid ja solenoide. 

2) Rakendatavate pneumaatiliste silindrite arv: maksimaalselt neli (kasutada võib 

maksimaalselt 100 mm kolvi läbimõõduga ja kataloogis standardiseeritud 

käigupikkusega silindreid). 

3) Sõidukis tohib kasutada ühte mehaaniliselt terviklikku ajamit, millel on üks peavõll.  

Kui silindrid käitavad ajami peavõlli, tohib töötaval seadmel silindreid pneumaatiliselt 

või elektropneumaatiliselt lahti ühendada veoskeemis muudatusi tegemata. 

4) Ajam peab olema kohtunikele nähtav.  

5) Ajami asetus peab tagama sõidukis olukorra, kus jõuajami osad ei ulatuks üle 200 mm 

esi- ega tagurataste kaugeimast punktist. Ajamile mitte kuuluvad osad, võivad 

kaugemale ulatuda. 

6) Võistlusest varasematel aastatel osa võtnud instituudid peavad sõiduki 

konstrueerimisel kasutama olemas olevaid ja tellima vaid puuduvaid komponente. 
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7) Sõiduki juhtsüsteem võib olla elektropneumaatiline, mis juhul on nõutud tööpingeks 

24 V. 

8) Ajami juhtimiseks kasutatav tööstuslik juhtkontroller ehk Programmable Logic 

Controller (edaspidi PLC), peab olema niiskuse eest kaitstud. Antud seade peab olema 

asetatud vähemalt ühelt poolt läbipaistvasse, IP54 kaitseklassiga, elektrikarpi. 

9) Kui PLC kasutamiseks on sooritatud päring, võimaldab Bosch Group PLC baaspaketi, 

et koostada ülekande- ja kontrollsüsteemid. Võistlusel on lubatud vaid IndraControl 

L10 tüüpi PLC  kasutamine. Muud tüüpi tööstusliku juhtkontrolleri kasutus on rangelt 

keelatud. 

 

 

2.2.2 Ajami käitamiseks kasutatava välisenergia kasutamise piirangud 

 

Töö autor toob antud peatükis välja ajami tööks kasutatava välisenergia kasutamise 

põhialuseks olevad kitsendused. Välise energia kasutamise põhialused on sätestatud 

Pneumobil võistlusreeglites (Bosch Rexroth Group 2014): 

1) Õhusüsteemi temperatuuri võib tõsta soojusvahetiga välise keskonnatemperatuuri abil, 

või segades ja kasutades keskkonnatemperatuuril oleva õhuga. Süsteemiõhu 

soojendamine on lubatud ainult peale rõhuballooni paigaldamist, enne võidusõidu 

algust. Kasutatavad termovahetid võivad olla vaba- või sundvooluga, kuid 

sundvooluventilaatori väljundosa (õhku kokku suruv osa) võib töötada vaid 

suruõhuballooni energiaga. 

2) Võidusõidu käigus, ajamit käitades, ei ole lubatud kasutada inimjõudu, ega teisi 

energiaallikaid (välja arvatud juhtsüsteemi käitamiseks kasutatavaid akusid).  

Soojusenergia kasutamine muul kujul, kui on sätestatud paragrahvi 2.2.2 lõikes 1, ei 

ole lubatud.  

 

 

2.2.3 Ajami õhusõsteemis kasutatavale akumulaatorpaagile seatud piirangud 

 

Antud peatükis tuuakse välja akumulaatorpaagi põhialuseks sätestatud kriteeriumid. 

Pneumobil võistlusreeglites on akumulaatorpaagi kasutamise põhialused sätestatud järgmiselt 

(Bosch Rexroth Group 2014): 
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1) Ajami õhusüsteemis tohib kasutada vaid tootja poolt sertifitseeritud suruõhupaaki. 

2) Akumulaatorpaagi sertifikaat peab olema tõendatud tehnilise kontrolli ajal viidates 

suruõhupaagil olevatele andmetele. 

3) Akumulaatorpaagina ei tohi kasutada plastikust suruõhupaake, seal hulgas ka PET 

balloone. 

4) Akumulaatorballoonide mahtude summa ei tohi ületada 100 L.  

Paisupaagi paigaldus ja materjal peavad vastama rõhukonteineri (pressure-cabin) nõuetele.  

 

 

2.2.4 Ülekandemehhanismile seatud piirangud 

 

Antud peatükis esitletakse ajami ülekandemehhanismi põhialusteks olevaid kitsendusi. 

Ülekandemehhanismile sätestatud põhikitsendused on Pneumobil võistlusreeglites välja 

toodud järgmiselt (Bosch Rexroth Group 2014): 

 

 

1) Ajami ülekandemehhanism võib olla fikseeritud või muudetava ülekandesuhtega.. 

2) Elektri-ja hübriidajami kasutamine on keelatud. 

3) Ülekande mehhanism peab sisaldama vabajooksulaagrit (kohustuslik) ja/või sidurit 

(valikuline). 

4) Ülekandemehhanismi modifitseerimine (seadistamine) on sõitude vahel lubatud vaid 

juhul, kui ei lisata ega eemaldada ühtegi komponenti. Korrigeerida tohib vaid  

ülekandesüsteemi  olemasolevaid funktsioneerivaid detaile.  
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2.3 Töö autori poolt ajamile seatud kriteeriumid 

 

Kaheksa aasta jooksul on Pneumobil võistluse sooritustulemustes olnud tohutu areng. Sõiduki 

sooritusvõimet on vaja kahekordistada, et kindlustada poodiumikoht, võrreldes võistluse 

algusaastate tulemustega. Konkurentsis püsimiseks tuleb antud töös ajami projekteerimisel 

aluseks võtta kõige ajakohasemaid tulemusi. 

Toetudes varasematele võistluskogemustele ja kõige hilisematele Pneumobil võistluse 

tulemustele, on antud töö autor püstitanud järgmised kriteeriumid, mida täites on ajam 

võimeline tagama sõidukile poodiumikoha esikolmikus. Ajami projekteerimise kriteeriumid 

(Rexroth Pneumatics: vaadatud 16.08.2015): 

1. Projekteeritud ajam peab sõidukile tagama 220 m võistlusraja läbimise 22 s jooksul 

2. Projekteeritud ajam peab sõidukile tagama 10 km-se läbisõidu tasasel pinnal. Antud 

kriteerium peab olema tagatud minimaalse keskmise kiiruse juures 15 km/h. 

3. Projekteeritud ajami efektiivsus peab ületama traditsioonilisi hammaslattajameid. 

 

 

2.4 Projekteritav ajam ning selle tööpõhimõte 

 

Lähtudes võistlustulemustest, ajamile seatud autori kriteeriumistest ja Pneumobil võistluse 

reeglitest, ei võimalda antud olukord kasutada traditsioonilisi kaubanduslikult turundatavaid 

valmislahendusi. Valmislahenduse puudumise tõttu on töö autor sunnitud projekteerima 

võistluse reeglitele vastava ajami, mis kindlustab võistkonnale poodiumikoha. 

Autori ajami algidee pärineb Genaro A. Tabag, mootorist. Mootori peavõlle käitavad 

hammasvõrud, mida hoidva raami otstes paiknevad sisepõlemismootori silindrid. 

Hammasvõruraamis asetsevaid hammasvõrusid käitavad silindrid on hammasvõruraami 

juhikplaadi kaudu ühendatud. (Youtube: vaadatud 16.08.2015). 

Algupärase mootori idee sobitamiseks tuli mehhanismi konfiguratsioonis pisemaid muudatusi 

teha. G. A. Tabag mootori idees puudusid töö autorile sobivad hammasvõruraami juhikud, 

mootori korpus ja suure kasuteguriga ülekandemehhanismid.    
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Peamine autori poolt rakendatud tehnoloogiline muudatus on Roller Pinion System (edaspidi 

RPS) ehk rullhammasratta süsteemi kasutusele võtmine. Nexen Group andmetel tagab 

süsteemi toimimise unikaalset hambumisprofiili tekitavad laagritele toetatud rullikud (Joonis 

2.1). Traditsioonilistest hammasülekannetest erinev RPS  süsteemi hambumise printsiip 

sarnanaeb nukkmehhanismile, tõstes ülekandesüsteemi kasutegurit vastavalt seadistusele 99% 

või suuremaks (Nexen Group 2013:3). 

 

Joonis 2.1 RPS süsteemi hambumise näide (Nexen Group 2013:3). 

 

Antud rakenduskõrgharidustöö raames projekteeritud ja Tabag’i mootori ideed parendades, on 

ajami tööpõhimõte järgmine: ajami võlli käitavad hammasvõrud on  hammasvõruraami kaudu 

läbi terasest liugepindade ühendatud pneumaatiliste silindrite külge. Silindrite töötamisel on 

rullikhammasratta ja hammasvöö vaheline puutuja kogu töötsükli jooksul ühenduses, tagades 

hammasvõruraamile vertikaalse liikumise. Silindrivarte kinnitamiseks hammasvõruraami 

külge kasutab autor lineaarjuhikuid, mis tagavad hammasvõruraami vertikaalse 

liikumisvabaduse (Joonis 2.2).  

Hamasvõrud liiguvad pneumaatilise silindri tööjuhul ajami põhiraami suhtes, käitades 

samaaegselt mõlemat ajami võlli. Ajami võlle käitavaid hammasvõrusid on kokku kaks, üks 

paremal ja teine vasakul pool ajamis. 
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Joonis 2.2 Autori poolt projekteeritud ajami läbilõige. 
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3 PROJEKTEERITUD JÕUAJAMI ANALÜÜS 

 

3.1 Jõuajami analüütilise disaini mudel 

 

Pneumaatilise ajami võimsuse vajadus on otseses seoses sõidukiga, mida on tarvis liigutada. 

Sellest tulenevalt määran  sõiduki gabariidid ja muud tehnilised andmed lähtudes 2015. aasta 

sõiduhooajaks valmima pidanud sõiduki põhjal. Üldülevaatlikud ajami gabariitandmed on 

järgmised: 

1) Sõiduki kogumass koos juhiga on 266 kg. 

2) Sõiduki kogupikkuseks on 2.5 m, -laiuseks 1.76 m ja –kõrguseks 1.10 m. 

3) Sõiduki kliirens on 83 mm 

Spetsiifilisemad sõiduki parameetrid leiate alampeatükkides sooritatud arvutustest.. 

 

 

3.1.1 Jõuajami analüüs kiirendusjuhul 

Antud töö osas analüüsib autor peatükis 2.3 püstitatud kriteeriumite paikapidavust. Lähtudes 

autori poolt püstitatud kriteeriumitest, peab sõiduk läbima 220 meetrise võistlusraja 22 

sekundi jooksul. Defineerides sõiduki nihke, saab avaldada sõiduki keskmise kiirenduse 

võistlusraja läbimise jooksul. 

Sõiduki kiirendust kirjeldab võrrand  

  →         (1.1) 

millest avaldan kiirenduse 

 

kus a on sõiduki poolt nõutav keskmine kiirendus m/s; 

t – aeg s; 

s – teepikkus m. 

s v0 t⋅
1

2
a⋅ t

2
⋅+ s

1

2
a⋅ t

2
⋅

a
2s

t
2

2 220⋅ m

22s( )
2

0.91
m

s
2
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Teades ajami poolt sõidukile rakendatavat  keskmist kiirendust, saab avaldada sõiduki 

tippkiiruse distantsi lõpus, mille kaudu leitakse sõidukile mõjuva tõuke- ja õhutakistusjõu 

suurus. 

Autori poolt määratud kiirendusega saavutatud maksimaalset kiirust kirjeldab võrrand 

        (1.2) 

kus v on sõiduki maksimaalne kiirus m/s; 

a – keskmine kiirendus m/s2; 

t – aeg mille jooksul kiirendati s.  

Leitud kiirenduse ja lõppkiiruse saavutamiseks vaja minevat tõukejõudu kirjeldab võrrand 

       (1.3)
 

 

Kus Fa on ajami poolt sõidukile tekitatav tõukejõud N; 

m – sõiduki mass kg; 

a – sõiduki kiirendus m/s2. 

 

Kiirendusvõistluse võitmiseks peab ajam rakendama sõidukile 241.82 N tõukejõudu. Kuna 

võidusõit ei toimu vaakumis, rakenduvad sõiduki liikumisuunale vastassuunalised 

resultantjõud (joonis 3.1). Seega tuleb sõduki liigutamisel kuluva koguvõimsuse leidmisel 

arvesse võtta kõiki liikumismasinale tekkivaid takistusjõude. Autori poolt projekteeritud ajam 

peab olema piisava võimsusega, et tagada sõidukile soovitud kiirendus. 

 

Joonis 3.1 Sõiduki liikumist takistavad jõud (Michelin 2003:22). 

v a t⋅ 0.91
m

s
2

22⋅ s 20
m

s

Fa m a⋅ 266kg 0.909⋅
m

s
2

241.82N
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Michelini andmete põhjal peab ajam sõiduki liigutamiseks ületama viite resultantjõudu: 

1) Veeretakistust 

2) Aerodünaamilist takistust 

3) Sisemisi hõõrdejõude 

4) Grafitatsiooni jõudusid kallete läbimisel 

5) Inertsijõude kiirendamisel 

 

Antud töös loob autor ajami võimsuse leidmiseks mudeli, kus eiratakse ajami ja sõiduki 

sisetakistusjõudusid ning sõiduki liikumistrajektoori kaldeid. Autor loob sõidukile mõjuvate 

takistusjõudude võrrandi, kasutades veeretakistust ja õhutakistust. Antud mudel on üldistatud 

sõidukile mõjuvate jõudude leidmise lihtsustamiseks. 

. 

Sõidukile mõjuvaid takistusjõude kirjeldav võrrand 

         (1.4)  

kus FRM on sõidukile mõjuvate resultantjõudude summa N; 

FRR – sõiduki veeretakistus N; 

Fõhk – sõidukile mõjuv õhutakistus N. 

 

Sõiduki veeremistakistuse leidmiseks tuleb vaadelda rehvile mõjuvaid jõude. Pöörlevale 

rehvile mõjuvad resultantjõud kogu kontaktpinna ulatuses, kuid on suuremad rehvi 

liikumissuuna poolses kontaktpinnas. Kuna resultantjõudude summa on  ratta pöörlemisteljest 

läbiva telgjoone suhtes nihutatud, tekib ratta pöörlemissuunale vastupidine väändemoment, 

mis on võrdne sõiduki veeretakistusjõuga. Veeretakistusjõud kasvab kiiruse muudu korral 

vähe ja selle võib lugeda konstandiks. 

FRM FRR Fõhk+
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Joonis 3.2 Rehvile mõjuv resultantjõud (Michelin 2003: 12). 

 

Sõiduki veeretakistust iseloomustab võrrand 

    (1.5) 

kus FRR on sõidukit takistav veeretakistus N; 

 m – Sõiduki maksimaalne mass (koos juhiga) kg; 

 g – raskuskiirendus m/s2; 

 Crr – rehvide hõõrdekonstant %; 

 ∑L – Laagrite veeretakistus N. 

 

Alberti, Hillieri ja Coombesi sõnul väljendatakse sõiduki aerodünaamilist kuju 

õhutakistusteguriga. Mida madalam on tegur, seda lihtsamalt libiseb sõiduk läbi õhu, mille 

tagajärjel kulutab ajam vähem energiat. Kuna suurem osa ajami võimsusest kulub sõiduki läbi 

õhu liigutamisele, on oluline sõiduki ajamit kasutada aerodünaamiliselt efektiivselt 

projekteeritud sõidukis (Albert, Hillier, Coombes 2004 :26). 

Vaadates sõiduki õhutakistuse võrrandit, on näha, et õhu poolt tekitatud resultantjõu suurus 

kasvab sõiduki liikumiskiiruse ruuduga (võrrand 3.1.1.6). Sõidukile mõjuva õhutakistusjõu 

suurust ja liikumiskiiruse omavahelist suhet iseloomustab joonis 3.1.1.2.  

Õhutakistuse vastujõudu sõiduki maksimaalkiirusel iseloomustab järgmine võrrand (Michelin 

2003:16). 

   (1.6) 
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kus Fõhk on sõidukile mõjuv õhutakistusjõud N; 

ρ – õhutihedus (temperatuuril 20 °C) kg/m3; 

As – sõiduki pindala eestvaatel m2; 

CD – õhutakistustegur %; 

v – sõiduki liikumiskiirus m/s. 

 

Joonis 3.3 Sõidukile mõjuva õhu takistusjõu kasv kiiruse kasvu korral. 

 

Sõidukile mõjuvate väliste resultantjõudude vektoriaalsumma peab olema väiksem kui on 

sõiduki massi ja kiirendusvektori korrutis. See tähendab, et soovitud kiirenduse saavutamiseks 

on tarvis ületada sõidukile mõjuvaid takistusjõude piisavalt suure varuga, et tagada sõidukile 

soovitud tõukejõud.  

Soovitud kiirenduse saavutamiseks vaja minevat tõukejõudu iseloomustab järgnev võrrand. 

       (1.7) 

kus Fa on sõiduki kiirendamiseks vaja minev tõukejõud ideaaljuhul N, 

m – sõiduki mass kg; 

a  – sõiduki soovitud kiirendus m/s2. 

 

Sõiduki ühtlaseks kiirenduseks vaja mineva tõukejõu kaudu saab avaldada sõiduki 

koguvõimsuse tarbe. 

Sõiduki võimsuse vajadust maksimaalkiirusele kiirendamisel iseloomustab võrrand 
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     (1.8)
 
 

Kus N on sõiduki võimsuse tarve W; 

F.RM – sõiduki liikumist takistavad jõud N;
 
 

v – sõiduki maksimaalkiirus m/s. 

      
 

Joonis 3.4 Sõiduki võimsuse tarve kiiruse muudul sõiduki kiirendamise jooksul. 

 

Kuna kaks silindrit töötavad korraga on ajami ja vedava ratta vahel telje suuna muutmiseks 

ning pöördliikumise ülekandmiseks reduktor, seab töö autor ülekandeelemendi vastavusse 

purunemisväändemomendiga. Ajami poolt tekitaud väändemoment ei tohi ületada 

hammasrataste tootja poolt kehtestatud maksimaalset lubatud väändemomenti, milleks on 183 

N*m. 

Antud töö eesmärk ei ole koostada ülekandeseadme arvutusi, kuid ajami võimsuse leidmiseks 

loob autor ülekandeseadme vaikimisi mudeliks fikseeritud ülekandesuhtega ülekandeseadme. 

Ülekandeseadme valiku ja arvutuste sooritamisel soovitab töö autor keskenduda Continuously 

Variable Transmission’i (edaspidi CVT) ehk ühtalselt muudetava ülekandesuhtega seadmele. 

Ajami maksimaalvõimsuse saavutamiseks vajamineva õhuhulga leidmiseks on tarvis teada 

kogusüsteemi töörõhku. Kuna töörõhk on otseses seoses pneumosilindrite poolt tekitatud 

tõukejõuga, saab ajami maksimaalse süsteemi õhurõhu avaldada ajami konstruktsiooni kõige 

nõrgema detaili kaudu. 
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Ajami silindrite maksimaalset tõmbe- ja survejõu summat reduktori maksimaalse väände-

momendi puhul väljendab järgmine võrrand 

       (1.9) 

Kus F on silindrite poolt rakendatavate jõudude summa N; 

M – reduktori maksimaalne lubatud väändemoment N*m; 

r – RPS hammasratta ringjaotuse raadius m. 

 

Ajami ehituses kasutatakse silindreid kahes tööpaaris, kus üks silinder tõukab ning teine 

tõmbab. Sellise konfiguratsiooni puhul ei tekita silindrid kolvide tööpindalade erinevuse tõttu 

võrdset tõmbe- ja tõukejõudu. Kuna kolvide tööpindalade erinevuse saab esitada kolvide 

tööpindalade suhtena, on võimalik avaldada pneumaatiliste silindrite poolt tekitatud kogujõust 

ühe silindri poolt tekitatud tõukejõud. Ühe silindri poolt tekitatud tõukejõu kaudu saab 

avaldada ajami töörõhu. 

Ühe suruõhusilindri poolt tekitatud tõukejõudu iseloomustab võrrand 

           (1.10) 

kus F silindri poolt tekitatud tõukejõud N; 

A – silindri kolvi pindala m2; 

P –Süsteemi töörõhk Pa. 

 

Avaldades ühe suruõhusilindri poolt tekitatud tõukejõud läbi erinevate kolvipindalade suhete, 

saab avaldada ühe pneumaatilise silindri poolt tekitatud jõu. 

Ajamis kasutatava silindrite paari ühe silindri poolt tekitatud tõukejõudu iseloomustab 

võrrand. 

F
A1

A2









⋅ F+ 7.761 kN  →          (1.11) 

kus F on ühe silindri poolt tekitatud jõud tõuke olukorras kN; 

A1 –  silindri kolvi pindala tõuke korral m2; 

A2  –  silindri kolvi pindala tõmbe korral m2;
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Fk  –  silindrite jõudude summa N; 

µk –  kolvide pindalade suhe %. 

 

Pneumosüsteemi maksimaalset töörõhku on võimalik avaldada silindri poolt rakendatava jõu 

ja kolvipindala kaudu (võrrand 1.10 ), saades ajami maksimaalseks töörõhuks 1,245 x 106 Pa. 

  

Lähtudes ajamile seatud piirangutest, ei ole lubatud ajami õhusüsteemis kasutada töörõhku üle 

10 Bar (1.0*106 Pa). Võistluse reeglitele toetudes määrab autor ajami õhusüsteemi 

maksimaalseks töörõhuks 10 Bar. Maksimaalsel õhurõhul tekitavad ajamis kasutatavad 

pneumaatilised silindrid 5,92 kN tõuke- ja tõmbejõudu. 

Ajami koguvõimsuse leidmisel on aluseks silindritesse liikuva suruõhu hulk ja liikumiskiirus, 

mille leidmisel võtan aluseks silindri juhtimisel kasutatava solenoidklapi maksimaalset õhu 

läbilaskevõimet. Solenoidi maksimaalne õhu läbilaskevõime on leitud Bosch Rexroth 

aventics’i interneti saidil oleva kalkulaatori abil. Solenoidi läbilaskevõimeks 10 bar juures on 

4020 normaalliitrit minutis - Nl/min, mis tähendab, et rõhu all olev kokku surutud gaas on 

paisunud atmosfäärirõhule. (Bosch Rexroth aventics: vaadatud 16.08.2015). 

Silindrite liikumiskiiruse leidmiseks tuleb avaldada õhuvoolu normaalliitritest rõhu all 

olevaks gaasiks, millel on väiksem ruumala.  

Normaalliitrites oleva ja rõhu all oleva gaasi vahelist suhet iseloomustab järgmine võrrand: 

         (1.12) 

avaldan Q2 

 

kus Q2 on rõhu all oleva gaasi vooluhulk; 

Q1 –  Solenoidi maksimaalne vooluhulk (10 bar juures) NL/min; 

P1 –  Maksimaalne töörõhk atm, 

P2 –  atmosfäri rõhk atm, 

T1 –  atmosfäri temperatuur K; 

T2 –  töögaasi temperatuur K. 
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Teades pneumaatilisi silindreid liigutava õhu ruumala, saab leida silindrite liikumiskiiruse. 

Silindrite maksimaalset liikumiskiirust iseloomustab võrrand 

    (1.13) 

kus v on silindrite liikumiskiirus m/s; 

Q2 – rõhu all olev õhu vooluhulk L/min,  

A1 – silindri kolvi pindala tõuke juhul m2, 

A2 – silindri kolvi pindala tõmbe juhul m2. 

 

Ajami maksimaalvõimsuse saab avaldada silindrite poolt tekitatud jõu ja silindrite 

liikumiskiiruse korrutisena. 

Ajami maksimaalvõimsust iseloomustab võrrand 

 (1.14) 

kus NMAX  on ajami maksimaalvõismsus w,
 
 

A1 – silindri kolvi pindala tõuke juhul m2, 

A2 – silindri kolvi pindala tõmbe juhul m2. 

P – süsteemi töörõhk bar,  

v – silindrte liikumiskiirus m/s, 

µsil –  kahepoolse pneumosilindri kasutegur %; 

 

Ajami maksimaalvõimsus on ligi kaks korda suurem sõiduki kiirendamiseks vaja olevast 

võimsusest, suurendades õhukulu. Sõiduki kiirendamiseks kuluva võimsuse kaudu saab 

avaldada soovitud kiirenduse saavutamiseks vaja mineva õhuvooluhulga. Sõiduki 

kiirendamiseks vaja mineva võimsuse kaudu saab avaldada silindrite liikumiskiiruse (võrrand 

1.14). Pneumaatiliste silindrite liikumiskiirus on 1.326 m/s. Silindrite liikumiskiiruse kaudu 

saab avaldada ajami õhukulu (võrrand 1.13). Ajami õhukulu soovitud kiirenduse 

saavutamiseks on 235.466 L/min. 

v
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Kuna suruõhu väljumiskiirus surveanumast, ei ole konstantne (joonis 3.5) ja on väiksem 

solenoidklapi läbilaskevõimest, vajab õhusüsteem suure tarbimise korral akumulaatorpaaki. 

Akumulaatorpaak kompenseerib süsteemis suure õhukulu korral tekkivat rõhulangu. Antud 

projektis kasutab autor akumulaatorpaake, mille kogumahtuvuseks on 100 L.  

Joonis 3.5 Interpoleeritud funktisoon q(x) mahuti tühjenemisest läbi reduktori . 

 

Ajami töötamiseks maksimaalvõimsusel ei tohi süsteemi õhurõhk langeda aeglase 

suruõhupealevoolu tõttu. See tähendab, et akumulaatorpaak ei tohi tühjeneda enne sõiduki 

finishisse jõudmist. Akumulaatorpaagi tühjenemise arvutamiseks koostas töö autor 

arvutusprogrammi (lisa B). Akumulaatorpaagi simuleerimise tulemusena on näha paagi 

tühjenemist 34,3 sekundi jooksul. See kinnitab, et akumulaatorpaak varustab ajamit 

maksimaalvõimsusel töötades üle 22 sekundi. Selle tulemus põhjal saab väita, et ajami 

võimsust on võimalik tõsta.
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Joonis 3.7Akumulaatorpaagi tühjenemine 100 ms sammuga. 

Ajami ülekandeseadme ülekandesuhte saab leida sõiduki maksimaalse liikumiskiiruse põhjal, 

kus ülekandemehhanismi ülekandesuhet on võimalik avaldada sõiduki tagaratta ja ajami 

maksimaalse pöörlemissageduse kaudu. 

Sõiduki tagaratta pöörlemissagedust maksimaalkiirusel iseloomustab lineaarvõrrand 

       (1.15) 

kus ωratas on tagaratta pöörlemissagedus rpm, 

v – sõiduki liikumiskiirus m/s, 

dratas  – sõidukit tõukava ratta läbimõõt m. 

 

Ajami pöörlemissagedust iseloomustab võrrand 

       (1.16) 

kus ωajam on ajami pöörlemissagedus; 

v  –  silindrite maksimaalne liikumiskiirus m/s; 

rrps –  RPS hammasratta raadius m. 

 

Sõiduki tagaratta ja ajami maksimaalpöörlemissagedust teades on võimalik leida 

ülekandemehhanismi ülekandesuhe. 

Ajami ülekandemehhanismi ülekandesuhet iseloomustab võrrand 

       (1.17) 

kus Gr on ajami ülekandesuhe %; 

ωajam  – ajami maksimaalne pöörlemissagedus rpm, 

ωratas – sõiduki tagaratta maksimaalne pöörlemissagedus rpm. 

 

Ajami maksimaalse võimsuse kontrolliks avaldadan ajami poolt tekitatava maksimaalse 

väändemomendi ja pöörlemissageduse korrutise.  

ωratas
v

dratas

20
m

sec

2.075 m
92.041rpm

ωajam
v

rrps

1.326
m

s

0.024 m
536.894rpm

Gr

ωajam

ωratas

536.894 rpm
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5.83
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Ajami tekitatavat väändemomenti iseloomustab võrrand 

     (1.18) 

kus M on ajami poolt tekitatav väändemoment N*m; 

F –  Silindrite poolt tekitatud jõudude summa N;
 
 

µ –  kahepoolse pneumosilindri kasutegur %; 

rrps –  pinrulliku raadius m. 

 

Ajami poolt tekitatavat maksimaalset võimsust iseloomustab võrrand 

     (1.19)
 
 

kus NMAX  on ajami maksimaalvõimsus; 

M –  ajami maksimaalne väändemoment N*m; 

ω –  ajami maksimaalne pöörlemissagedus rpm. 

 

Projekteeritud ajami maksimaalne väljundvõimsus kiirendusjuhul on 7.03 kW (võrrand 

3.1.1.18). Ajami võimsuse kontrolli põhjal võib kinnitada, et sõidukile tekitatakse autori poolt 

soovitud kiirendus.  

 

 

3.1.2 Jõuajami analüüs distantsjuhul  

Antud töö peatükis analüüsib autor ajamile püstitatud kriteeriumi paikapidavust. Lähtudes 

peatükis 2.3 püstitatud sõiduki maksimaaldistantsi kriteeriumist, peab sõiduk olema võimeline 

tasasel pinnasel läbima 10 km. 

Sõiduki liikumist takistavad jõud on samaselt defineeritud kui eelmises peatükis käsitletud 

kiirendusjuhul esinevad resultantjõud (joonis 3.1). Ajami arvutuste lihtsustamiseks ei ole 

arvesse võetud kõiki takistusjõude. 

Distantsjuhtu analüüsides on tarvis minimaalse keskmise kiiruse tagamiseks hoida sõiduki 

liikumiskiirust 17.2 km/h. Keskmise kiiruse langedes lüheneb sõitjate vahetuseks jääv aeg. 

M F rrps⋅ µsil⋅ 5.92 10
3

× N 0.024⋅ m 88⋅ % 125.037 Nm⋅

NMAX M ω⋅ 125.037 N m⋅ 536.894⋅ rpm 7.03kW
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Distantsjuhul tuleb hinnata sõiduki passiivset energiavajadust. Passiivne energiatarve on 

juhul, kus sõiduk hoiab ühtlast kiirust. 

Eelmises peatükis defineeritud võrrandit 1.4 kasutades leiab autor sõidukit takistavate jõudude 

kogusummaks kiiruse hoidmise juhul 38.051 N.  

Sõiduki energiavajaduse leidmiseks kasutab autor võrrandit 1.8, saades sõiduki passiivseks 

energiavajaduseks 196.34 W. 

Ajami võimsuse leidmisel lähtutakse eelmises peatükis, võrrandis 1.19, püstitatud võimsuse 

definitsioonist. Esmalt avaldab autor tagaratta pöörlemissageduse, mille kaudu on võimalik 

avaldada ajami poolt tekitatav väändemoment.  

Autor leiab, kasutades võrrandit 1.15, sõiduki tagaratta pöörlemissageduseks 21.99 rpm 

kasutades. Ajami poolt tekitatava võimsuse võrrandist saab avaldada ajami poolt tekitatud 

väändemomendi, milleks on 85.26 N*m.  

Kahepoolse pneumosilindri kasutegur on 88 % (Kulu, Hendre 2013). Teades pneumosilindri 

kasutegurit saab leida sõiduki kiiruse hoidmiseks ajami poolt tekitatavaks arvutuslikuks 

väändemomendiks 96.89 N*m. 

Järgmisena tuleb leida süsteemi töörõhk. Kasutades võrrandeid 1.11 ja 1.10, leiab töö autor 

süsteemi töörõhuks 6.591 bar.  

Autor saab liikuva suruõhu võimsuse definitsioonist avaldada ajami käitamiseks vaja mineva 

õhuvooluhulga. 

Ajami käitamiseks vaja minevat õhuvooluhulka iseloomustab võrrand 

         (1.20) 

kus N on ajami poolt tekitatav võimsus W, 

Q – silindritesse liikuv suruõhk NL/min, 

P – Süsteemi töörõhk bar, 

µsil –  kahepoolse pneumosilindri kasutegur %. 

 

Pneumosilindrite paari kasutamisel silindrite kiiruseid ei liitu, kuna silindreid käitav suruõhk 

liigub mõlemasse silindrisse samal liikumiskiirusel. Silindrite liikumiskiiruse saab avaldada 

eelpool defineeritud võrrandist 1.19. 

N
Q P⋅

µsil
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Silindrite käitamiseks vaja minevat õhu vooluhulka iseloomustab võrrand, 

    (1.21) 

kus Qpas on distantssõidus vajatav rõhu all olev õhuhulk, et tagada ühtlane sõiduki ; 

Ppmax –sõiduki energiatarve kiirust hoides W; 

Ppas –ajami süsteemirõhk Pa. 

 

Viimaseks teeb autor arvutuste tõepärasuse hindamiseks kontrolli. Kuna ajami poolt tekitatud 

võimsus tuleneb silindripaari jõudude summast, mitte kiiruse summast, tuleb silindrite 

liikumiskiirus jagada kahega. 

Silindrite keskmestatud liikumiskiirust iseloomustab järgmine võrrand 

       (1.22) 

kus vpas on silindrite liikumiskiirus sõiduki liikumiskiirust hoides m/s , 

Qpas – Silindrite liigutamiseks kuluv suruõhk L/min, 

A1 – silindri kolvi pindala tõuke juhul m2, 

A2 – silindri kolvi pindala tõmbe juhul m2. 

 

Töö autor leiab ajami pöörlemissageduse, silindrite liikumiskiiruse põhjal, kasutades eelnevalt 

defineeritud võrrandit 1.17. Ülekandesuhte leidmiseks on tarvis teada sõiduki tagaratta 

pöörlemissagedust, mille saab leida võrrandist 1.15. 

Kasutades võrrandit 1.16, leiab töö autor ajami ja tagaratta vaheliseks ülekandesuhteks 0.929, 

mis näitab kiirenevat ülekandesuhet. 

Ajami koguvõimsuse kontrollimiseks tuleb leida ajami pöörlemissageduse ja tekitatava 

väändemomendi korrutis. Ajami koguvõimsus kiiruse hoidmise juhul on 207.331 W. 

Ajami maksimaalse läbisõidu arvutamiseks on tarvis avaldada silindritesse voolav õhuhulk 

normaalliitrites. Kasutades võrrandit 1.12, leiab autor ajami poolt kulutatavaks õhuhulgaks 

124.778 NL/min. 
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Sõiduki maksimaalseks läbisõiduks tuleb avaldada  rõhuballooni maksimaalse mahtuvuse ja 

silindrite poolt kasutatava õhuvoolu jagatis.  

Sõiduki maksimaaltrajetoori pikkust iseloomustab järgmine võrrand 

    (1.23) 

kus lpas on sõiduki maksimaalne läbisõit kiiruse hoidmisel m, 

Vpal  – rõhupalloonis oleva õhu maht normaalrõhul L, 

Qpas  – ajami poolt kulutatav õhu kogus normaalrõhul L, 

Vaver  – sõiduki keskmine kiirus m/s. 

 

Distansjuhul kasutatava ajami võimsuse puhul ei ole võimalik eesmärgiks seatud läbisõitu 

tagada.Kuna ajami võimsusvajadus on otseses seoses sõidukiga, mida ta käitab, tuleb 

eesmärgiks püstitatud kriteeriumi käitmiseks muuta sõiduki parameetreid. 

Töö autor soovitab vähendada sõiduki aerodünaamilist koefitsenti ja kasutada suure 

kasuteguriga ülekandeseadet. 

 

  

lpas

Vpal

Qpas
vaver⋅

2000 L

124.778
L

min

4.889⋅
m

s
4701.69 m
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4 JÕUAJAMI JUHTIMINE 

 

4.1 Ajami juhtimise printsiip 

 

Ajami tööd juhtivaid pneumoskeemi ühendatud solenoidklappe (joonis 4.1) lülitab Bosch’i 

tööstuskontroller Indralogic L10, millel on kaks digitaalsete väljundite ja sisendite moodulit 

ja analoogsisendi ning -väljundi moodul.  

PLC lülitab ajami suruõhusüsteemi paigaldatud solenoidklappe vastavalt seadme väljundvõlli 

asendile. Ajami väljundvõlli asukoha lugemiseks on seadmele paigaldatud absoluutenkooder, 

mis on koheselt võimeline võlli asendit tuvastama ka peale elektrikatkestust. Kuigi kogu 

suruõhusüsteemi juhtimine on automaatseks viidud, ei juhi tööstuskontroller süsteemis liikuva 

õhu vooluhulka. Antud seadistus vähendab ajamit kasutava sõiduki efektiivsust, kuid 

lihtsustab juhtsüsteemi kordades. Antud töö autori poolt loodud juhtimisprintsiip nõuab 

ajamile õhu pealevoolu manuaalset reguleerimist, kus sõiduki juht reguleerib ajami võimsuse 

teket vastavalt võistlusolukorra vajadustele. 

Pneumobil võistlus koosneb peamiselt kahest vastastikuse iseloomuga alamkategooriast. 

Antud peatükis sätestatud ajami juhtimise printsiip töötab mõlema alamkategoori puhul, sest 

ajami maksimaalset väljundvõimsust kontrollitakse mehhanismi käitava suruõhu 

liikumiskiirusega. 
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Joonis 4.1 Ajami pneumoskeem 

 

 

4.2 Ajami juhtloogika 

 

Jõuajami juhtimine toimub automaatsel järjestiklülitusel, kus sõiduki juht reguleerib 

manuaalselt suruõhu pealevoolu. Antud lahendus on ohutu, sest suruõhusüsteemi 

õhuvooluhulka vähendades väheneb ka ajami väljundvõimsus. 
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Ajami juhtprogramm on jaotatud neljaks lihtosaks, kus tööstuskontroller täidab lihtosasid 

paralleelselt, sooritades solenoidklappide lülitusi vastavalt väljundvõlli asendile. Töö autor on 

juhtimisloogika selgitamiseks koostanud juhtprogrammi tööd selgitava plokkdiagrammi  

(joonis 4.2). Juhtprogramm käitab ajamit ligikaudu 90-kraadiste pöördeasendite põhjal.  

Ajami üks töötsükkel omab endas mõlema silindritepaari kahekordset rakendamist. 

 

 

 

Joonis 4.2 Ajami juhtprogrammi kirjeldav plokkdiagramm  



39 
 

4.3 Ajami juhtloogika parenduse võimalused 

 

Eelnevalt selgitatud juhtloogika alusel on võimalik ajamit juhtida ka sõidukiga võisteldes, 

kuid eelmises peatükis tutvustatud juhtprogramm on peamiselt koostatud selleks, et ajamit 

testida. Pneumobil võistlusel osalemiseks peab ajami juhtimiseks koostama põhjalikuma 

juhtprogrammi.  

Ajami efektiivseks juhtimiseks tuleb koostada juhprogramm, mis võtab arvesse sõiduki 

liikumisparameetreid ja kontrolliks ajami tööd kogutud informatsiooni põhjal. Peamised 

parameetrid, mis on ajami juhtimisel olulised:  

1) sõiduki liikumiskiirus, 

2) sõiduki kiirendus, 

3) sõiduki gaasipedaali asend, 

4) ajamit käitava suruõhu liikumiskiirus. 

Ajamit käitava suruõhu juhtimist saab efektiivselt sooritada vaid kogusüsteemi jälgides. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud rakenduskõrghariduse töös püstitatud eesmärgid said täidetud. Töö autori poolt 

projekteeritud pneumaatiline ajam suudab Pneumobil võistlusel tagada poodiumikoha 

kiirendusvõistlusel.  

Esimeses peatükis toob töö autor välja laialdaselt kasutatavate pneumaatiliste ajamite eelised 

elektrimootorite ees. Sellele järgneb ajamite omaduste ja tööpõhimõtete võrdlus, milles selgub 

kolbajamite eelis tekitada ühtlast väändemomenti.  

Teises peatükis räägib autor lühidalt Pneumobil võistlusest ja osalemiseks vaja mineva ajami 

ehitusest. Lähtudes võistluse tulemustest on autor koostanud ajami edukuse hindamiseks kolm 

kriteeriumit. Võistluse võitmiseks peab ajam suutma täita kõiki kolme kriteeriumit. 

Kuna Pneumobil võistluse reeglites on nõutud, et sõidukit edasi viivas ajamis peab kasutama 

Bosch Group’i pneumaatilisi silindreid, peab töö autor neid kasutades projekteerima 

võistlusreeglitele vastava ajami. 

Teise peatüki lõpus selgitab autor enda projekteeritud ajami algidee päritolu ning põhimõtet. 

Samas peatükis tutvustab autor 99 %-se kasuteguriga rullikhammasratta mehhaanismi RPS, 

millega täidetakse peatükis 2.3 püstitatud kolmas kriteerium. 

Kolmandas peatükis keskendub autor vaid Pneumobil võistluse kahele peamisele 

võistlusjuhule. Kiirendusvõistluse ja distantsõidu matemaatilise mudeli koostamisel on 

aluseks võetud käesolevaks aastaks valmima pidanud sõiduki gabariitmõõte ning teisi tehnilisi 

andmeid. 

Matemaatilise mudeli koostmise käigus tegi autor töö edasiarenduse soovituse, kus märkis, et 

kuigi antud töö raames ei sooritata ülekandemehhanismide arvutusmudelite koostamist, tuleks 

ülekandemehhanismi valikul eelistada CVT seadet. 

Kolmandas peatükis koostatud esimese matemaatilise mudeli põhjal selgub, et autori 

projekteeritud ajam suudab kiirendusvõistlusel tagada poodiumikoha. Läbides 

kiirendusvõistluse raja 22 sekundi jooksul. 

Analüütilise peatüki viimases osas selgus, et arvutusmudelis aluseks võetud sõiduk on liiga 

suure aerodünaamilise koefitsediga. Kuna autori projekteeritud ajam peab sõidukit läbi õhu 

liigutamiseks palju tööd tegema, ei võimaldata autori poolt distantsjuhule määratud 
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kriteeriumi täitmist. Autor teeb antud peatükis ettepaneku, et püstitatud 10 km-se distantsi 

läbimiseks peab sõiduk olema efektiivsemalt projekteeritud.     

Viimases, ajami juhtimist käsitlevas, peatükis tutvustatakse lühidalt ajami testimiseks 

koostatud juhtimisprintsiibi põhimõtet. Autor selgitab lühidalt ajami juhtimisprogrammi nelja 

etappi ja annab hinnangu juhtimisprogrammi efektiivsusele. Viimase töö osana toob töö autor 

välja ajami efektiivseks juhtimiseks vaja minevad sõiduki parameetrid, rõhudes, et kogu 

süsteemi efektiivuse tõstmiseks peab süsteemi juhtima üldpilti hinnates. 

Antud rakenduskõrghariduse töö raames on ajam valminud ka füüsilisel kujul. Järgmise 

sammuna testib töö autor valminud ajami töötamist, millele järgneb ajami konstruktsioonis 

uuenduste ja parenduste sisse viimine. Kui ajami konstruktsioon vastab töö autori 

kriteeriumitele, hakkab autor ajami väljundvõimsust hindama ja koostab kogutud andmete 

alusel põhjalikuma matemaatilise mudeli.  

Töö autor on kaalunud ka ajami patendeerimise võimalust, kuid leiab, et esmalt tuleb ehitatud 

ajamit testida. 
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GLOSSARY 
 

The goals raised in the beginning of the thesis were achieved. Pneumatic actuator designed by 

the author can achieve a podium finish at the Pneumobil contest. First chapter of the thesis 

lists the advantages of commonly used pneumatic actuators compared to electricmotors, 

followed by a comparison of characteristics and working principles. 

Second chapter explains the Pneumobil competition and requirements for the actuator needed 

for competing. Based on the results of the competition, the author has pointed out three 

criterions for evaluating the success of an actuator that need to be successfully fulfilled for 

winning the competition. The author has to design the actuator using Bosch Group pneumatic 

silinders as the rules of the contest state so. The second half of the chapter explains the origin 

and working principle of the idea behind the design of the actuator. 

Third chapter is focused on the two main challenges of the competition. Mathematical models 

for the drag race and endurance run were made based on the technical specifications and 

measurements of the vehicle supposed to be built for competition this year. Models suggest 

that the actuator designed by the author is capable of finishing with a top three result.  

Expected drag race time is 22 seconds for the track.Second part of the analytical chapter 

discovers that the designed vehicle has an high aerodynamic coefficient meaning that the 

actuator designed by the author of the thesis won’t fill the criterion for a successful endurance 

run. The author suggests that to achieve the goal of 10km distance the vehicle must have a 

more effective design. 

Last chapter explains the principles of controlling the actuator. Author briefly discusses the 

four stages of the controlprogram and evaluates its effectiveness. Specifications for a vehicle 

able to effectively control the actuator are made by the author at the end of the chapter. 

The author built an actuator based on the design in this thesis. Author plans to test the built 

actuator to further evaluate and improve the design conceived in this thesis.Author of the 

thesis has thought about patenting the actuator, but it needs to be thoroughly tested 

beforehand. 
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LISA A: Projekteeritud ajami tehnilised joonised 
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LISA B: Suruõhuajami õhupaagi tühjenemise arvutamiseks koostatud 

programm. 

Antud programm arvutab 100 ms-te sammudega suruõhusõiduki paagi tühjenemist. 

Programmi sammud on järgmised: 

1) Programm kontrollib, kas akumulaator paagis algselt olnud õhukoguse ja välja 

voolanud õhukoguse vahe on võiksem kui 0.00001 L. 

2) Kui ei, liigub programm 100 ms võrra edasi. Kui jah, jääb programm seisma. 

3) Nüüd liidab programm väljavoolanud õhu argumendile juurde järgmise välja 

voolanud õhu hulga. 

4) Programm liigub tagasi punkti 1). 

 

 

  

prog Va 1000←

t 0.1←

V0 0←

i 0←

u

q
Va Vi−

10









60
t⋅←

Vi 1+ Vi u+←

i i 1+←

q
Va Vi−

10
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0.00001≥while

V

:= 


