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Ebavajalik õhuvool või vedelikujuga kahjustab süsteemi erinevatest aspektidest. Peamiseks 
kannatajaks on süsteemi lõppkvaliteet. See langeb tänu süsteemi aeglasemale toimimisele 
või hoopis tänu väärale lõpptulemusele. Eriti oluline on selline leke avastada juba 
tootmises, et vigane toode ei jõuaks ostjani. 
 
Antud lõputöö eesmärgiks on projekteerida testseadme prototüüp, millega on võimalik 
määrata Hanza Mechanics Tartu AS toodetava teravilja kvaliteedi määraja Falling Number 
1000 jahutuskaane leket. 
 
Prototüübi valmistamiseks tuli kõigepealt valida sobiv lekke tuvastamise meetod. Selleks 
valiti rõhu languse meetod tänu oma lihtsale tehnoloogiale ja testi keskkonnale. Seadme 
projekteerimisel oli kõige olulisemaks nõudeks lekke testi sooritamise keskkond. Seda 
asjaolu tõttu, et elektroonikat sisaldava seadme tootmisliinil on keelatud vedelike 
olemasolu. Lisaks sellele tuli valida seadme valmistamiseks vajaminevad komponendid, 
teha pneumaatilised ja elektrilised ühendused, luua juhtimissüsteem, paigutada 
komponendid korpusesse ja viia läbi katsed. 
 
Läbi viidud katsete tulemusena võib väita, et testseade on võimeline tuvastama leket 
Falling Number 1000 jahutuskaanes. Esimene katse näitas, et seade on suuteline kinnitama 
lekke puudumist. Teine ja kolmas katse tõestas, et seade on suuteline tuvastama erineva 
suurusega lekkeid. Tänu testseadmele muutus töö Falling Number 1000 tootmisliinil 
tõhusamaks ja reklamatsioonide hulk vähenes, mis tõi endaga kaasa kulude kokkuhoiu. 
 
Testseadme universaalsemaks muutmine on prototüübi edasiarenduse poole pealt kõige 
olulisem. Antud seadmel on potentsiaali lihtsustada mitmete teiste toodete valmimist. 
Selleks tuleks mõelda kvaliteetsemate komponentide soetamisele ja juhtimissüsteemi 
muutmisele. Lisaks trükkplaadi disainimine oleks asjakohane. 
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Unnecessary air-flow or a fluid stream can be harmful for systems on different aspects. 
The quality of the final system is the main parameter what is affected. It can go down 
because of the slower functioning of the system or thanks to the incorrect end result. It is 
very important that the fault is already found in the production to insure that the faulty 
product doesn't reach the consumer. 
  
The main objective of this bachelor thesis is to design a test device prototype which is 
capable of recognizing leakage I the grain quality instrument Falling Number 1000 cooling 
lid which is produced in Hanza Mechanics Tartu AS. 
 
To make this kind of test device then firstly you would need to choose the right leak testing 
method. In this thesis the pressure decay method was chosen because the technology of the 
test is simple and the environment of the test is dry. The most important requirement of the 
test device is the test environment because no fluids are allowed on the production line. In 
addition to choosing the leak testing method, the components of the test device had to be 
chosen, pneumatic and electrical connection were made, the control system was created, all 
the components were placed in to the machine frame and tests were carried out. 
 
The test results showed that the designed test device is capable of detecting leakage in the 
falling number 1000 cooling lid. The first test showed that device is capable of confirming 
that cooling lid is operational. The second and third test showed that the device is capable 
of detecting different sizes of leaks. Thanks to the test device the work in Falling Number 
1000 production line becomes more effective and the number of reclamations decreased 
which lead to cost savings. 
 
Making test device more universal is the most important thing when talking about further 
development. This device had the potential to simplify the production of many other 
products. To accomplish this, the components should be chosen of higher quality and the 
changes have to be made in the control program. In addition a printed circuit board should 
be designed. 
Keywords: Arduino Uno, test device, pneumatics, pressure sensor, leakage 
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SISSEJUHATUS 
 
Ebavajaliku õhuvoolu või vedelikujoa tuvastamine seadme tootmisprotsessis on oluline 
kvaliteedi seisukohalt, sest kvaliteet mängib suurt rolli seadme turuhinna kujunemisel. 
Igasugune leke süsteemis muudab seadme töö aeglasemaks või ei võimalda süsteemil 
saavutada oma eesmärki. Selline probleem tekkis firma Hanza Mechanics Tartu AS 
teravilja kvaliteedi määraja Falling Number 1000 liintootmises. Lõputöö autor on ise 
tihedalt seotud mainitud seadme liintootmisega, sealt tekkiski autoril peamine motivatsioon 
töö teostamiseks. Enne antud lõputöö valmimist ei olnud tootmisliinil ühtegi võimalust 
lekke tuvastamiseks peale visuaalse kontrolli. Selline meetod ei andnud piisavalt 
efektiivset tulemust. 
 
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on projekteerida pneumaatilise testseadme prototüüp, 
mis peab olema suuteline tuvastama lekke teravilja kvaliteedi määraja Falling Number 
1000 jahutuskaanes. Seadme projekteerimisel on oluline katse läbiviimise keskkonna 
planeerimine ja vastavalt sellele lekke tuvastamise meetodi valik. Elektroonikat sisaldavate 
seadmete tootmisliinil on keelatud vedelike kasutamine, mis võivad toodet rikkuda. Lisaks 
lekke kindlakstegemisele peab projekteeritav seade olema võimalikult kompaktne ja 
minimaalsete valmistamiskuludega.  
 
Kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks leitakse esmalt kõige efektiivsem lekke tuvastamise 
meetod, mis vastab autori poolt sätestatud nõuetele. Valitakse välja seadme koostamiseks 
kõik vajaminevad komponendid. Luuakse juhtimissüsteem ja ühtse terviku loomiseks 
paigutatakse kõik komponendid korpusesse. Lõpuks veendutakse valmistatava seadme 
töökindluses, viies sellega läbi katsed. 
 
Töö on jaotatud 4 peatükki. Esimene peatükk keskendub probleemi lahti mõtestamisele. 
Lisaks on esimeses peatükis kirjas projektile esitatud nõuded ja piirangud. Teises peatükis 
kirjeldatakse erinevaid lekke tuvastamise meetodeid ja valitakse üks neist lõputöö 
koostamiseks. Tehniline lahendus ja disain on leitav töö kolmandas peatükis ning neljandas 
peatükis annab autor omapoolse hinnangu lõpptulemusele, lähtudes hinnast ja läbiviidud 
katsete tulemustest. 
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1. TÖÖ OLEMUS 
 
1.1. Falling Number 1000 
 
Falling Number 1000 (joonis 1.1) on teravilja kvaliteedi määraja, mille peamiseks 
eesmärgiks on tuvastada teravilja langemisarv, mis iseloomustab tärklise sisaldust terades.  
 

 
Joonis 1.1. Falling Number 1000 

 
Langemisarv väheneb teraviljal, kui hilinetakse koristusega või on olnud vihmane 
koristusperiood. Falling Number 1000 on uusim mudel oma perekonnas ja nad on 
rahvusvaheliselt heaks kiidetud instrumendid, millega on võimalik mõõta teraviljade 
langemisarvu. [1] 
 
Falling Number 1000 toodetakse Hanza Mechanics Tartu AS Rootsi firma Perten 
Instruments tellimusel. 
 
 
1.2. Töö eesmärk ja ülesanded 
 
Antud lõputöö eesmärgiks on lahendada konkreetne probleem, mis tekkis Perteni firma 
vilja kvaliteedi määraja Falling Number 1000 tootmisel. Nimelt on mainitud instrumendi 
töös kasutusel isoleeritud veepaak, mille peale on asetatud jahutuskaas. Kaane külge on 



8 
 

ehitatud süsteem, mille sees voolav vesi jahutab paagis olevat vett. See on vajalik, et ei 
toimuks liialt suurt aurustumist ja aurustunud vesi kondenseeruks tagasi paaki. Jahtuskaas 
on näha joonisel 1.2.  
 

 
Joonis 1.2. Jahutuskaas 

 
Tootmisprotsessi käigus selgus, et plastikust torustik lekib mõningate kaante puhul. Kuna 
defektiga toote väljasaatmine toob endaga kaasa lisakulusid ja firma kvaliteedinäitajate 
languse, tuleb viga avastada juba tootmises. Kirjeldatud lekke tuvastamiseks ongi vaja 
projekteerida pneumaatiline testseade, mis suudaks lekke efektiivselt tuvastada. 
  
Püstitatud eesmärgini jõudmiseks on vaja lahendada järgmised ülesanded: 

1) valida välja antud probleemi lahendamiseks parim lekke tuvastamise meetod; 
2) süsteemi komponentide valimine; 
3) juhtimissüsteemi loomine; 
4) komponentide ühendamine; 
5) ühtse terviku loomiseks komponentide paigutamine korpusesse; 
6) valmistatud seadme katsetamine. 
 

Lisaks tuleb mainida, et lekke tuvastamise juures pole oluline lekke suurus ega asukoht. 
Kindlaks on vaja teha lihtsalt, kas jahutuskaanes esineb leke või mitte. 
 

Vesi sisse 

Vesi välja 
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1.3. Nõuded süsteemile 
 
Oluliseks omaduseks peab seadmel olema kompaktsus ja sellega seoses sobivus oma 
suuruse poolest Falling Number 1000 liintootmisesse. Seadme valmistamiskulud peaksid 
samuti olema võimalikult väikesed. Lisaks sellele võiks seadme valmistamisel kasutada 
lihtsasti kättesaadavaid komponente. Testimine peab toimuma ilma vedeliketa, kuna 
seadmete komplekteerimise ja kokkupanemise juures ei tohi olla vedelikke, mis kahjustaks 
elektroonikakomponente. Kindlasti peab testseadme kasutamine olema operaatorile lihtne 
ja kiire. Ajakulu on liintootmises oluline seepärast, et iga üleliigne tegevus toob kaasa 
tooteühiku valmimise kiiruse languse, mis omakorda tõstab toote valmistamise hinda [2].  
 
Tegemist on süsteemiga, mis töötab 12 V alalispingega, seega antud testseadmele ei 
rakendu seadme ohutuse seadus elektrilise poole pealt. Seadusandlus reguleerib 
ohutusnõuded elektriseadmetele, mis on ette nähtud kasutamiseks pingevahemikus 50-
1000 V vahelduvvoolu puhul ja 75-1000 V alalisvoolu puhul [4]. Kuid lisaks rakendub 
seadme ohutus seadus seadmetele, mille töörõhk on üle 0,5 bar ehk 50000 Pa [3]. Antud 
töös käsitletud seadme töörõhk on 240000 Pa. Sellest tulenevalt peab arvesse võtma 
seaduses kirjutatut. 
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2. LEKKE TUVASTAMISE METOODIKA 
 
2.1. Ülevaade 
 
Ebavajaliku õhuvoolu või vedelikujoa tuvastamine on oluline sellistes süsteemides, kus 
leke aeglustab süsteemi tööd väheneva vooluhulga arvelt või ei võimalda süsteemil 
saavutada oma eesmärki. Praktikas on võimatu ehitada sellist süsteemi, mis garanteeriks 
lekkekindluse ilma seda katsetamata [5]. Suuremalt jaolt esinevad olukorrad, kus lekke 
suurus on lihtsalt niivõrd väike, et selle olemasolu ei mõjuta süsteemi tööd [5]. 
 
Lekke allikad võivad olla järgmised [5,6]: 

1) ühenduskoht, mis on tekitatud jootmise, keevitamise või liimimise teel – eriti just 
üleminek ühelt materjalilt teisele; 

2) praod või kriimud, mis on tekkinud mehaanilise või termilise töötluse käigus; 
3) külmad/soojad lekked, mis avanevad ekstreemsetel temperatuuridel; 
4) virtuaalsed lekked- esinevad vaakumiga süsteemides; 
5) süsteemi ebakorrektne koostamine ( halvad ühendused, ebapiisavalt pingutatud 

kruvid või mutrid jne). 
 

Uurides lekke põhjuseid on võimalik materjalide töötlemises teha muudatusi ja sellega 
tagada lekete vähenemise või likvideerimise. 
 
 
2.2. Meetodid 
 
Lekke tuvastamise eesmärkideks on kindlaks teha süsteemis esinev leke, mõõta lekke 
suurust ja tuvastada lekke asukoht. Suurem osa meetodeid ei tee kindlaks lekke suurust, 
sest see on keerukas ja aeganõudev. Oluline on kindlaks teha, kas lekke suurus on üle või 
alla määratud normi. Tahtes määrata lekke suurust, mis vastaks antud olukorrale, peab 
esmalt määrama maksimaalse/minimaalse lekke suuruse, mis võib süsteemis esineda [5]. 
See parameeter on lekke tuvastamise meetodi valikul kõige olulisem. Lisaks tuleb muidugi 
arvesse võtta töökindlust, süsteemi komponentide hinda, keerukust ja kasutussõbralikkust 
[5]. 
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Järgnevalt on kirjeldatud erinevaid lekke tuvastamise meetodeid. 
 
 
2.2.1. Akustiline meetod 
 
Kirjeldatav meetod põhineb akustiliste ruumilainete tekkimisel lekke olemasolul. Need 
lained tekivad, kuna õhk või vedelik hõõrdub vastu süsteemi seina nendes kohtades, kus 
leke esineb. Akustilised ruumilained levivad süsteemis kõikidesse suundadesse. Kui 
asetada andurid heli püüdmiseks nii süsteemi algusesse kui lõppu, saab kindlaks teha, kas 
süsteem lekib. [7]  
 
Joonisel 2.1 on näha akustilise meetodi skeem. 
 

 
Joonis 2.1. Akustilise meetodi skeem [8] 

 
Selle meetodiga saab otsida lekke asukohta. Arvesse võttes lainete kiirust ja aega, millega 
laine jõuab süsteemi otstes olevate anduriteni. [7] 
 
Kui süsteemi anduriteni jõuavad akustilised ruumilained, siis seal on koos taustamüra, 
lekke poolt tekitatud helid ja häirivad helid. Saades ruumilained kätte, võrreldakse neid 
varem salvestatud lekke ruumilainetega. Selle põhjal tehakse otsus kas süsteemis esineb 
leke. Siinkohal ongi kõige segavamaks faktoriks häirivad helid, mis on korrapäratud. Need 
võivad sarnaneda lekke poolt tekitatud ruumilainetele. Akustilise lekke tuvastamise 
meetodi efektiivsus sõltubki suuresti sellest, kui vaikne on ümbritsev keskkond. Laialdaselt 
kasutatakse seda meetodit kõrgsurve torudes ja kanalisatsiooni töödes. [5,7] 
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2.2.2. Sukeldumismeetod 
 
Sukeldus meetod, mida kutsutakse ka mulli meetodiks, on levinud meetod lekete kindlaks 
tegemiseks. Seda peamiselt tänu oma lihtsale teostusele. Teoreetiliselt pole lekke 
tuvastamiseks vaja teha muud, kui asetada vette süsteem, mis on eelnevalt survestatud. 
Survestatakse tavaliselt kas suruõhuga või lämmastikuga. Lekke olemasolul hakkab 
erituma õhumulle, mille järgi saab kindlaks teha süsteemi lekke. Lekke suurust saab 
hinnata selle järgi, et mida rohkem ja suuremad mullid on, seda suurem on lekke. [10] 
 
Jooniselt 2.2 näeb antud süsteemi põhimõtet. 
 

 
Joonis 2.2. Sukeldumismeetodi skeem [9] 

 
Selle meetodi tundlikkuse määrab ära peamiselt testi operaatori tähelepanelikkus ja aeg, 
kui kaua oodatakse õhumullide tekkimist. Parema tundlikkuse saavutamiseks on kasutusel 
veel mõningad võimalused. Pesuaine vette lisamisega vähendatakse pindpinevust, mis 
takistab mullidel mööda katseobjekti pinda ülesse liikuda. Veel võib kasutada teisi gaase 
nagu näiteks heeliumi, mis on õhust kergem, aga sellest tulenevalt läheb katse sooritamine 
kulukamaks. [5,10] 
 
 
2.2.3. Rõhu languse meetod 
 
See meetod on hästi lihtsa ülesehitusega. Süsteem pannakse suure rõhu alla ning seejärel 
suletakse igasugune õhu ligipääs süsteemi [5]. Kui rõhk on süsteemis stabiliseerinud, 
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mõõdetakse süsteemi esialgne rõhk [5]. Edaspidi mõõdetakse määratud ajaperioodi jooksul 
rõhu väärtused ja vaadatakse, kas rõhk väheneb või mitte. Kui süsteemis on suur rõhk, siis 
rõhulang Δp on suur, aga väiksema lekke korral Δp on väiksem ja korras süsteemis 
arusaadavalt ei toimugi rõhu langemist. 
 
Selle meetodi tundlikkust saab tõsta peamiselt testi aja pikendamisega. Suurema lekke 
tuvastamiseks ei kulu tavaliselt kaua aega, aga tahtes tuvastada väiksemat leket on 
võimalik, et tuleb oodata pikemaid ajavahemikke. Seepärast pole otstarbekas seda testimise 
meetodit kasutada väikeste lekete leidmiseks, sest tootmises pole otstarbekas tunde 
kulutada ühe objekti testimiseks. [5] 
 
Oluliseks kriteeriumiks antud katses on stabiliseerumise aeg. Peale süsteemi survestamist 
läheb aega rõhu stabiliseerumiseni [11]. Joonis 2.3 on näha kirjeldatava süsteemi erinevad 
protsessid. 

 
Joonis 2.3. Rõhu languse meetodi protsessid [12] 

 
Testimise liialt varakult alustamisega võib juhtuda, et lõpptulemusena selgub, et süsteemis 
on leke, mida tegelikult ei esine. 
 
 
2.2.4. Rõhu tõusu meetod 
 
See meetod on täpselt vastupidine eelnevale. Siinkohal ei pumbata õhku mitte süsteemi 
sisse vaid hoopis süsteemist välja. Kui süsteem on stabiliseerinud alarõhu all mõõdetakse 
vaakummeetriga määratud aja vältel, kas rõhk süsteemis tõuseb või jääb samaks [5]. 
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Sellel meetodil on omad plussid ja miinused võrreldes eelnevas peatükis kirjeldatud 
meetodiga. Nimelt saab rõhku alandada ainult süsteemides, mis seda kannatavad [5]. 
Näiteks on raskendatud plastikust koostatud süsteemide katsetamine, kuna on suur oht 
lõhkuda komponente [5]. Teisest küljest on vaakummeetrid tundlikud rõhu muutustele, 
tänu millele võiks olla selle meetodi tundlikkus suurem  
 
 
2.2.5. Märgistusgaasi meetod 
 
Meetod sarnaneb rõhu languse määramisele, kuna siingi pannakse süsteem rõhu alla. Kui 
eelnevates meetodites kasutati peamiselt tavalist õhku rõhu tekitamiseks, nüüd on selleks 
vaja kasutada märgistusgaasi.  
 
Nimelt kui süsteemi lasta märgistusgaasi ja seal esineb leke, siis hakkab gaas pragude 
kaudu välja tulema. Nüüd saab tuvastada lekke asukoha vastava aparatuuriga, mis suudaks 
kindlaks teha õhu koostisosad (joonis 2.4. a). Mõõtes, kus kohas on märgistusgaasi 
kontsentratsioon kõige suurem saab kindlaks teha lekke asukoha. Veel on võimalik 
märgistusgaasi abiga kindlaks teha lekke suurus, seda just väiksemate süsteemide korral. 
Selleks tuleb süsteemi ümber panna õhukindel anum ja mõõta märgistusgaasi osakaalu 
tõusu keskkonnas. [6] 
 

 
Joonis 2.4. Lekke tuvastamine kasutades märgistusgaasi meetodit:a- seestpoolt väljapoole 

meetod; b- väljastpoolt-sissepoole meetod [6] 
 
Kasutusel on veel väljastpoolt-sissepoole tuvastamine (joonis 2.4. b). See töötab 
põhimõttel, et süsteem on ühendatud gaasianalüsaatori külge ja väljastpoolt sissepoole 
pihustatakse märgistusgaasi. Gaasianalüsaatoriga samal ajal üritatakse tuvastada süsteemis 
sees märgistusgaasi. Leides märgistusgaasi võib järeldada, et kuskil on leke ja saab 
suhteliselt täpselt kindlaks teha lekke asukoha ja suuruse. Selle meetodi eeliseks on 
tundlikkus, kuna piire ei sea väliskeskkonna heeliumi kontsentratsioon. Taolise meetodi 

a b 
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abil saab avastada väiksemaid lekkeid. Miinuseks on asjaolu, et heelium on õhust kergem 
ja pihustades heeliumit süsteemi alumistele osadele, ei pruugi lekke asukoht end 
paljastada. [6,13] 
 
Tavaliselt kasutatakse selle meetodi puhul heeliumit, seda peamiselt tema füüsikaliste 
omaduste tõttu. Peamisteks plussideks heeliumi kasutamisel on, et tegemist pole mürgise 
ega mitte süttiva gaasiga. Heeliumi viskoossus ja molekulmass on väike, tänu sellele 
tungib gaas kergelt läbi pragude. Samuti pole heeliumi osakaal õhus suur, mistõttu on 
kergem teda tuvastada. Negatiivseks on heeliumi kasutamisel hind. Samuti on kallid 
gaasianalüsaatorid, millega tehakse kindlaks heeliumi osakaal õhus. [6,13] 
 
 
2.3. Meetodite võrdlus 
 
Alljärgnevas tabelis (tabel 2.1) on välja toodud erinevate lekke tuvastamise meetodite 
võrdlus. Lähtutud on peamiselt antud lõputöös süsteemile esitatud nõuetest, mis toodi välja 
peatükis 1.3. 
 
Tabel 2.1. Lekke tuvastamise meetodite võrdlus 

Meetod Katse 
keskkond 

Operaatori 
vajalikkus 

Hind Ajakulu Tundlikkus Lekke 
asukoha 

määramine 
Akustiline 

meetod 
vesi/õhk jah kallis suur suur jah 

Sukeldus-
meetod 

vesi jah odav väike väike jah 
Rõhu languse 

Meetod 
õhk ei keskmine väike väike ei 

Rõhu tõusu  
Meetod 

õhk ei keskmine väike keskmine ei 
Märgistusgaasi 

meetod 
märgistus

gaas 
ei kallis suur suur jah 

 
Tabelis 2.1 on võrreldud kõiki eelnevalt kirjeldatud lekke tuvastamise meetodeid. Nende 
andmete põhjal teeb autor valiku, milline meetod on kõige parem testseadme 
valmistamiseks. Valik koos põhjendustega on toodud järgmises peatükis.  
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2.4. Meetodi valik ja põhjendus 
 
Käesoleva lõputöö probleemi lahendamiseks valib autor rõhu languse määramise meetodi. 
Kõige olulisem kriteerium otsuse langetamisel oli testi sooritamise keskkond, milleks on 
valitud meetodi puhul õhk, sest autor määratles ära töö algul nõude, et tootmisliinil ei tohi 
kasutada vett. Falling Number 1000 tootmisliinil on ligipääs suruõhule, mis sai samuti 
otsustavaks, kuna autori poolne nõue oli, et meetodit peaks olema lihtne läbi viia ja 
kasutada tuleks kättesaadavaid materjale. Peamiselt selle tõttu ei sobinud rõhu alandamise 
meetod, kuna selle läbiviimiseks oleks pidanud muretsema lisaaparatuuri. Märgistusgaasi 
meetod osutus liiga kalliks. Lihtsa tööpõhimõttega rõhu languse tuvastamise meetod on 
autori seiskohalt kõige parem valik. 
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3. LAHENDUS 
 
3.1. Süsteemi elektrilised komponendid 
 
3.1.1. Arduino Uno 
 
Süsteemi keskmeks on valitud antud lõputöös Arduino Uno arendusplaat. See töötab 
Atmega328 mikrokontrolleriga. Plaadil on 14 digitaalset sisend-väljund viiku ja 6 analoog 
sisend-väljund viiku. Nende abil saab arendusplaadiga ühendada erinevaid andureid, 
mootoreid, tulesid ja muid tajureid. [14] 
 
Arendusplaati on võimalik toita läbi arvuti kasutades USB kaablit, kasutades AC/DC 
adapterit või toita läbi eraldi viigu Us. Arduino arendusplaat töötab 5 V alalispingega. 
Lisaks teeb Arduino eriliseks veel see, et tal on avatud lähtekood ehk igaühel on võimalik 
alla tõmmata joonised arendusplaadist ja nende andmete põhjal seda ise edasi arendada. 
[14, 15] 
 
Programmeerimine käib läbi Arduino arenduskeskkonna Arduino IDE (Integrated 
Development Environment) [14]. Läbi USB on võimalik enda poolt kirjutatud programm 
laadida arendusplaadile. Programmeerimiskeeleks on C++ lihtsustatud variant [14]. 
Lihtsamate programmide loomiseks pole vaja suuri algteadmisi ja internetist saada olevate 
juhendite abil on seda kerge katsetada.  
 
Antud lõputöös valiti Arduino Uno arendusplaat, kuna esiteks oli lõputöö koostajal antud 
arendusplaat olemas ja teiseks pole autoril laialdasi kogemusi programmeerimise 
valdkonnas, mistõttu suur kogus interneti põhiseid juhendeid tuleb antud olukorras kasuks. 
Kui tuleks arendusplaati soetada, oleks arendusplaadi hind samuti taskukohane. 
 
 
3.1.2. Rõhuandur 
 
Süsteemi rõhu mõõtmiseks kasutati lõputöös MPX4250GP rõhuandurit (joonis 3.1). 
Rõhuandur töötab piesoresistiivsel efektil, mis tähendab, et tema elektriline takistus 
muutub tajuri deformeerimisel [16].  
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Joonis 3.1. Rõhuandur MPX4250GP [17] 

 
MPX4250 seeria andurid on loodud töötamaks mikroprotsessoritega süsteemides. 
Rõhuvahemik, kus andur on suuteline töötama, on 0-250 kPa. Maksimaalne vea suurus on 
temperatuuridel 0 C̊ - 85 ̊C 1,4 % lõpptulemist. Kui keskkonna temperatuur on üle või alla 
lubatud temperatuuri, siis viga tunduvalt suureneb. Toitepinge on 5 V. [17] 
 
Andurist saadav signaal on voltides ja see tuleb ümber teisendama kilopaskaliteks. Selleks 
kasutatakse anduri andmelehel olevat valemit [17]: 

∙ 0,00369 ∙ 0,04 ,    (3.1.) 
kus     -andurist saadava signaali suurus V; 
     -toitepinge V; 
 p      -rõhu hetkeline väärtus kPa. 
Kui valemis 3.1 avaldada P väärtus on võimalik kPa-des saada anduri poolt mõõdetud rõhu 
väärtus. Kui keskkonna temperatuur langeb alla või tõuseb üle eelnevalt nimetatud 
vahemiku on võimalik kasutada temperatuuri parandustegurit [17].  
 
Kirjeldatud andur valiti lõputöösse, sest sellised andurid on spetsiaalselt valmistatud 
mikroprotsessoritega töötamiseks. Tal on samuti suur maksimaalne rõhk võrreldes teiste 
omasuguste anduritega, millega ta on veel võimeline adekvaatset tulemust näitama. Teiste 
valikus olnud andurite maksimaalsed tööpiirkonnad olid peamiselt 120 kPa. Kui meelde 
tuletada teoreetilist poolt on rõhu languse määramise meetodis tingimus, et mida kõrgem 
on süsteemi rõhk, seda paremini on leke tuvastatav. 
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3.1.3. Pingeregulaator 
 
Süsteemis on vaja kahte erinevat alalispinge väärtust, sest solenoidklapid vajavad 12V ning 
Arduino Uno 5 V. Selle probleemi lahendab Pololu 5 V alalispinge regulaator. Pololu 5 V 
pingeregulaator on suuteline sisendpinge piirkonnas 2,5 V - 18 V muutma väljundpinge 
väärtuse 5 V. Vajadusel pinget tõstes või vähendades. Peamiselt kasutatakse seda 
regulaatorit patareitoite puhul. Patarei uuena võib anda üle 5 V pinget, aga ajapikku see 
väheneb ja regulaator suudab tagada toitepinge stabiilsuse. [18] 
 
Selline seade on vajalik, et tagada vajalik toide Arduino arendusplaadile. Lisaks on 
pingeregulaator väikeste mõõtmetega , mistõttu ruumikulu on väike. 
 
 
3.1.4. Muud elektrilised komponendid 
 
Süsteemi toimimiseks on vajalik veel hulk teisi elektriliselt juhitavaid komponente. 
Alljärgnevas tabelis (tabel 3.1) on välja toodud lisaks eelmainitutele ka ülejäänud 
vajaminevad elektrilised komponendid ja nende kogused. 
 
Tabel 3.1. Testseadme ehitamiseks vajaminevad elektrilised komponendid 

Komponent Kogus, 
tk 

Arduino Uno arendusplaat 1 
Rõhuandur MPX4250 1 
Pingeregulaator Pololu 5V 1 
Releemoodul 5V 2 kanaliga  1 
Solenoidklapp Long Horn 12V 2 
LED (punane,roheline) 2 
LCD ekraan 1 
Nupplüliti ONPOW 1 
Adapter 12 V AC/DC 1 

 
Kahe kanaliga releemoodulit on vaja solenoidklappide juhtimiseks. Juhtprogrammilt käsu 
saanud relee, kas avab võib suleb solenoidklapi. Releemooduli sisendpinge on 5 V. 
Solenoidklapid töötavad 12 V pingel. Neid toidetakse otse adapterist, mille väljundpinge 
on 12 V.  
 
LED-e kasutatakse programmi lõpptulemuse selgemaks väljendamiseks. Nupplüliti on 
kasutusel programmi juhtimisel ja vedelkristallkuvar ehk LCD kuvar on vajalik, et 
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kasutajale anda tagasisidet programmi tööst. Kuvarid erinevad üksteistest pigem ekraani 
taustavalguse kui parameetrite poolest. Kuna autor soovib saavutada pigem praktilisust 
mitte välimust, siis kõige tavalisem ja odavam osutus valituks. Nupplüliti ja LCD kuvar 
töötavad 5 V sisendpingega.  
 
Kirjeldatud elektrilised komponendid on näidatud joonisel 3.2. 
 

 
Joonis 3.2. Elektrilised komponendid: 1 - solenoidklapid; 2 - Pololu pingeregulaator; 3 -
adapter 12 V AC/DC; 4 - releemoodul; 5 - Arduino Uno arendusplaat; 6 - rõhuandur; 7 -

LEDid; 8 - LCD kuvar  
 
Komponente saab jagada kaheks: 5 V alalispingega töötavad seadmed ja 12 V töötavad 
seadmed. Neile tuleb luua erinev toitering, muidu võib juhtuda, et mõningad seadmed 
ülekoormuse puhul kuumenevad üle või alakoormuse puhul ei täida oma ülesannet. 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
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3.2. Juhtimissüsteem 
 
3.2.1. Ülevaade 
 
Käesolevas lõputöös koostatava seadme juhtimiseks kasutatakse Arduino IDE keskkonnas 
koostatud juhtprogrammi. Antud keskkonnas kirjutatud programmi saab laadida arvutist 
kasutades USB juhet. Kirjutatud programm vastutab kogu süsteemi toimimise eest. 
Programm on suurelt osalt automaatne, sest lõpliku otsuse teeb ära programm. Operaatori 
poolne tegevus näeb ette käivitada protsess nupuvajutusega ja teistkordse nupuvajutusega 
määrata stabiliseerunud rõhu väärtus. Pärast seda on programm suuteline iseseisvalt 
tegema mõõtmisi ja langetama otsuse süsteemi korrasoleku kohta.  
 
Antud lõputöö juhtprogramm koostati koostöös teise isikuga. Lisaks on tulevikus plaanis 
antud seadet edasi arendada, sellepärast pole programmi kood lõputöös avalikuks tehtud. 
  
Autori poolt valitud rõhuanduri maksimaalne töörõhk on 250 kPa. Sellest lähtudes valiti 
väikese varuga süsteemi katserõhuks 240 kPa. Katserõhk pannakse paika enne testseadet 
asuvas suruõhu regulaatoris. Maksimaalseks rõhulanguks ehk Δp-ks on määratud 7 kPa. 
Selle suuruseni jõuti tänu läbi reklamatsioonide tagasi tulnud jahutuskaante ja oma 
töökindlust tõestanud jahutuskaante katsetamisega (need tulemused mõõdeti juba töötava 
testseadmega). Kolme reklamatsiooniga tulnud kaane keskmiseks rõhulanguks tuli 12 kPa 
ja kümme teadaolevalt korras jahutuskaane keskmiseks rõhulanguks saadi 4 kPa. 
Maksimaalne rõhulang seejuures oli 7 kPa. Nendest andmetest lähtuvalt otsustaski autor 
valida maksimaalseks lubatavaks rõhulanguks 7 kPa.  
 
 
3.2.2. Programmi põhimõte  
 
Programm viib läbi kaks eraldiseisvat katset. Esimene määrab kas süsteemis esineb leke ja 
teise katse eesmärk on kindlaks teha, kas esimene solenoidklapp on töökorras. Programmi 
lihtsustatud plokkskeem on esitatud joonisel 3.3.  
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 Joonis 3.3. Programmi lihtsustatud plokkskeem 
 

Plokkskeemi loomisel on kasutatud kõige levinumat süsteemi. Ovaal tähistab programmi 
lõppu ja algust, ristkülik on protsess või tegevus, rööpkülik tähendab sisendit või väljundit 
ja rombi kuju vastab otsustele [19]. 
 
Programm läheb tööle sellest hetkest, kui seade ühendatakse vooluvõrku. Seade annab 
teada, et on kasutamiseks valmis, kuvades lause: „Alustamiseks vajuta nuppu“. Pärast seda 
ootab programm paneelil oleva nupplüliti vajutust operaatorilt. Vajutades nupplülitit kuvab 
programm lause: „Alustamine“, millega samaaegselt avatakse esimene solenoidklapp, 
mille eesmärgiks on süsteemi survestamine. Süsteemi rõhk tõuseb 240 kPa-ni. Programm 



23 
 

on loodud selliselt, et ta ootaks operaatorilt käsklust, millega kinnitatakse süsteemi rõhu 
stabiilsus. Operaator veendub süsteemi stabiilsuses, jälgides ekraanil kuvatud rõhu 
väärtust.  
 
Saanud kinnituse süsteemi stabiliseerumisest, alustab programm katsega. Pärast 20 sekundi 
möödumist arvutab programm viimase 5 sekundi tulemitest aritmeetilise keskmise. Samal 
ajal laseb teine solenoidklapp rõhu välja. Ekraanile kuvatakse esialgne algrõhk ja arvutatud 
lõpprõhk. Nüüd teeb programm lihtsa aritmeetilise tehte lahutades algrõhust lõpprõhu ja 
kontrollib, kas selle absoluutväärtus on alla 7 kPa. Testi ebaõnnestumise korral kuvatakse 
ekraanile tekst: „Test ebaõnnestus“ ja süttib punane tuli. Jäädes lubatud piirdesse, 
alustatakse testi teise poolega. 
 
Programmi teise osa eesmärgiks on teha kindlaks ega juhuslikult esimene solenoidklapp ei 
leki. Võimalik on selline olukord, kui suruõhu sisselaske eest hoolitsev klapp lekib 
selliselt, et lekke suurus süsteemis ja lekke suurus solenoidklapis on väärtustelt samast 
suurusjärgust. Kirjeldatud olukorra vältimiseks on mõeldud programmi teine pool. 
Eelnevalt lasi teine klapp süsteemist juba rõhu välja ja sulges end. Süsteem on nüüd 
mõlemalt poolt suletud. Programm mõõdab läbi anduri uue süsteemi algrõhu ja 20 sekundi 
möödudes 5 viimase tulemi aritmeetilise lõpprõhu. Kuvades mõlemad tulemused ekraanile, 
teeb programm jälle lahutustehte ja kontrollib, kas süsteemi rõhk on tõusnud üle 7 kPa . 
Juhul kui süsteemis on rõhk tõusnud, siis järelikult solenoidklapp laseb läbi ja kuvatakse 
ekraanile, et test ebaõnnestus. Mõlemate testide õnnestumisel kuvatakse ekraanile: „Testid 
õnnestusid“. Lisaks süttib eduka testi märgiks roheline tuli. Sellega programm lõpeb. 
 
 
3.3. Pneumaatiline lahendus 
 
3.3.1. Põhimõte  
 
Lekke tuvastamise katse vajab suhteliselt lihtsat pneumaatilist skeemi. Komponentideks on 
kaks elektriliselt juhitavat solenoidklappi, rõhuandur, suruõhupaak ja testitav objekt ehk 
jahutuskaas. Skeem on esitatud joonisel 3.4. 
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 Joonis 3.4. Lihtsustatud pneumaatiline skeem: 1-sisselaskeklapp; 2-väljalaskeklapp 
 
Normaalolekus on mõlemad õhuklapid suletud. Üks solenoidklapp on süsteemi 
survestamiseks ja teine süsteemi õhu välja laskmiseks. Solenoidklappe juhitakse 
releemooduli kaudu.  
 
Releemooduli sisendsignaal on 5 V, seega on ta juhitav Arduino arendusplaadiga. 
Kirjeldatud releemoodul ongi spetsiaalselt loodud töötamaks erinevate arendusplaatidega. 
Relee mähise tööpinge on 5 V ja kontaktidel vastavalt 10 A 250 V AC või 10 A 30 V DC 
[20]. 
 
Falling Number 1000 jahutuskaas on ühendatud pneumaatika skeemiga spetsiaalselt 
selleks otstarbeks ehitatud rakisega ja voolikuga (joonis 3.5).  
 

   
Joonis 3.5. Jahutuskaane rakis koos voolikuga  

Rakis 

Voolik 

Jahutuskaas 
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Rakise eesmärgiks on jahutuskaane kindlalt kinnitamine, et rõhu all olles jahutuskaas 
paigalt ei liiguks. Joonisel 1.2 on näidatud, millised avad on kasutusel antud testi 
sooritamiseks. Üks neist blokeeritakse vardaga ja teine ühendatakse suruõhuvoolikuga. 
 
 
3.3.2. Ühendused 
 
Pneumaatiliste ühenduste tegemiseks on kasutatud kahte erinevate omadustega voolikut 
diameetriga 6 mm. Pehmemat on kasutud seadme sisesteks ühendusteks ja jäigemat 
seadmest välja viivate ühenduste juures. Vooliku jämedus peab vastama süsteemis 
kasutusel olevate komponentide otsikutega. Liialt peenikese vooliku paigaldamine on 
raskendatud ja liialt suure läbimõõduga vooliku kasutamine võib kaasa tuua lekkeid. 
Joonisel 3.6 on ära näidatud pneumaatilise süsteemi komponendid seadmes ja õhu ringluse 
suund. 
 

 
Joonis 3.6. Õhu ringlus süsteemis (pruunid jooned) ja pneumaatilised komponendid 

(punased nooled): 1 - õhufilter; 2 - rõhuandur; 3 - T-liitmik; 4 - sisselaskeklapp; 5 - Y-
liitmik; 6 - väljalaskeklapp; 7 - sirged kiirliitmikud 

Õhk sisse 

Õhk jahutuskaante 

Õhk välja 

1 

2 

4 

5 6 

3 

7 
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Õhuvoolu jaotamiseks on kasutatud nelja liitmikku. Kaks neist on sirged liitmikud, millega 
saab seadme külge ühendada suruõhu paagi ja Falling Number 1000 jahutuskaane. Y-
liitmiku kasutatakse õhuvoolu kaheks jagamises süsteemi selles osas, kus üks suund on 
andurisse ja teine suund tagumisse solenoidklappi. Kasutusel on veel üks metallist T- 
liitmik, mis on kinnitatud õhku välja laskva solenoidklapi külge.  
 
 
3.4. Elektriline lahendus 
 
3.4.1. Toiteahel 
 
Seadet toidetakse adapteriga, mille väljundiks on 12 V alalispinge ja maksimaalne vool 
6,67 A. Adapter ühendatakse tagumisele paneelile vastavasse pessa. Solenoidklapid 
vajavad tööks 12 V alalispinget. Lisaks on vaja ära toita veel Arduino Uno. Tabelis 3.2 on 
välja toodud võimalused, kuidas toita Arduino arendusplaati ja kirjeldatud nende 
tähtsamaid põhimõtteid. 
 
Tabel 3.2. Arduino Uno arendusplaadi toite võimalused ja nende iseloomustus [21] 

Pingestamise võimalused Iseloomustus 
USB port Kasutades arvutit, saab Arduinot toita USB 

kaudu. Selles sisendis on lubatud ainult 5 V 
alalispinget. Kõrgem pinge kahjustab plaati ja 
tema külge ühendatud komponente. 

Adapteri pesa Sisendi väärtus peab olema vahemikus 7-12 V 
vahel. Suurem pinge on siin lubatud, kuna 
kasutusel on pingestabilisaator 5 V 
väljundpingega.  

Us pesa Sisendina kasutades saab selle kaudu süsteemi 
toita 7-12 V alalispingega. Negatiivne on see, et 
puudub kaitse vale polaarsuse eest. Peab 
veenduma, et positiivne poolus on ühendatud 
Us pessa ja negatiivne GND pessa.  

5 V pesa See pesa on ühendatud otse plaadil oleva 
pingeregulaatori väljundisse, mis tähendab, 
sisendpinge peab olema eelnevalt stabiliseeritud 
täpselt 5 V. Seda pingestamismeetodit 
kasutades ei tohi kasutada plaadi 3,3 V pesasid, 
kuna nendes on samuti alalispinge 5 V. Puudub 
kaitse vale polaarsuse eest. 

 
Antud lõputöös kasutati Arduino toitmiseks 5 V pesa. Kuna on olemas Pololu 
pingeregulaator, mis stabiliseerib sissetuleva pinge 12 V pealt 5 V peale, sellepärast tundus 
see olevat õige valik. Lisaks on süsteemis vaja 12 V alalispinget, sellepärast on 



27 
 

raskendatud läbi adapteri pesa toitmine, kuna sellel juhul pole kuskilt saada vajalikku 
pinget solenoidklappide jaoks. Probleemi lahendamiseks toodi eraldi seisva pesa kaudu 
testseadmesse 12 V ja Pololu pingeregulaatoriga stabiliseeriti alalispinge 5 V peale ja 
suunati Arduino Uno plaati. 
 
 
3.4.2. Komponentide ühendamine Arduinoga  
 
Seadme keskmeks on Arduino plaat ja suuremalt jaolt kõik komponendid tuleb ühendada 
otse Arduino plaadi külge. Komponentide rohkuse pärast kasutati töös Arduino 
laiendusplaati Arduino Shield-Proto PCB Rev 3. Selle peale saab joota komponente ja 
samuti on ruumi mikroskeemide koostamiseks [22]. Komponentide paigutus 
laiendusplaadil on näidatud joonisel 3.7. 
 

 
Joonis 3.7. Komponentide paigutus laiendusplaadil  

 
Jootmisel on kasutatud peamiselt sildamise põhimõtet, mis tundus autorile kõige lihtsama 
võimalusena olukorda lahendada. Kuna tegemist on prototüübiga, siis autor ei pidanud 
vajalikuks trükkplaadi valmistamist. 
 
Komponentide ühendamine Arduino plaadiga on paljude komponentide puhul suhteliselt 
lihtne, kuna vaja on negatiivset ja positiivset toidet ja Arduinoga suhtlemiseks, kas analoog 
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või digitaalset sisendit/väljundit. Komponentide andmelehtedel on alati näidatud, milline 
on iga viigu konkreetne otstarve. Komponentide elektrilised ühendused Arduinoga on 
näidatud elektroonika skeemil joonisel 3.8.  
 

 
Joonis 3.8. Elektriliste komponentide ühendused Arduinoga 

 
LED-i ühendamisel Arduinoga on LED määratud väljundiks ja ühendatud ühe viiguga 
GND ja teisega digitaalväljundi pessa. Nupu ühendamine on analoogne. Erinevus on selles, 
et nupplüliti tuleb määrata programmis sisendiks, sest operaator suhtleb programmiga läbi 
sealt saadavate signaalide. Rõhuanduril on kasutuses 3 viiku. Üks on mõeldud 5 V toite 
jaoks teine GND jaoks ja kolmas on analoogsisendi jaoks. Analoogsisendit on kasutatud, 
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sest selle kaudu saab programm lugeda rõhuandurilt täpse väärtuse. Releemooduli 
ühendamiseks on vajalikud 5 V toitepinge ja GND pesa. Lisaks on vaja kahte 
analoogväljundi pesa, sest moodulil on kaks eraldi seisvat releed. Kuvaril on olemas 16 
klemmi. Kuvari ühendamine on ära näidatud tema andmelehel, mille leiab internetist [23]. 
Piisavalt on olemas eesti keelseid õpetusi [24,25]. 
 
 
3.5. Disain 
 
3.5.1. Komponentide asetus korpuses 
 
Kompaktse lõpptulemuse saavutamiseks paigutati kõik töös kasutatavad komponendid 
korpusesse. Siinkohal peab mainima, et korpus pole ise projekteeritud vaid prototüübi 
loomiseks kasutati ühe teise seadme korpust, mis visuaalsel vaatlusel tundus antud töö 
jaoks sobiv. All nähtaval joonisel (joonis 3.9) on näidatud põhikomponentide paigutus 
korpuses. 
 
 
 
 

 
Joonis 3.9. Põhikomponentide paigutus korpuses: 1 - sisselaskeklapp; 2 - väljalaskeklapp; 

3 - Arduino Uno koos laiendusplaadiga; 4 - rõhuandur; 5 - LEDid; 6 - nupplüliti; 7 - 
toitejuhe; 8 - LCD kuvar; 9 - releemoodul; 10 - pingeregulaator  
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Korpusesse asetamisel on mõeldud sellele, et oleks tagatud piisav jahutus. Kõige rohkem 
soojenevad solenoidklapid. Nad on teistest komponentidest natuke eemale asetatud, 
vältimaks olukorda, et nendest eralduv soojus mõjutaks teiste komponentide tööd. Arduino 
plaat on asetatud jätkumutrite peale, et seda korpuse põhjast kõrgemale tõsta. 
Komponentide kinnitamiseks korpuse külge on kasutatud metallkruvisid. Solenoidklapid 
on kinnitatud korpuse külge toruklambriga. 
 
 
3.5.2. Tagumise ja pealmise paneeli kujundus 
 
Valitud korpusele projekteeriti lõputöö osana pealmine paneel ja tagumine paneel. 
Tagumiselt paneelilt toodi avadena välja Arduino USB, toiteadapteri pistik, õhuväljalaske 
filter, voolik mille kaudu suunatati suruõhk süsteemi ja voolik mille kaudu liigub suruõhk 
jahutuskaane poole. Pealmise paneelile tuli projekteerifa 4 ava. Üks ava on LCD kuvari 
jaoks, kaks on LEDide avad ja üks on nupuava. Lisas A ja lisas B on välja toodud 
kirjeldatud paneelide tehnilised joonised. 
 
 
3.6. Seadme katsetamine 
 
Tahtes veenduda selles, et seade töötab, viidi läbi katse, milles kasutati oma töökindlust 
tõestanud jahutuskaant. Esimene katse viidi läbi korras oleva kaanega. Tahtes veenduda 
testseadme võimekuses tuvastada leket, saab simuleerida lekke olukorda keerates lahti 
kruvisid, mis hoiavad jahutuskaant koos. Katsetamiseks on proovitud luua kaks olukorda, 
kus lekke suurused on erinevad. 
 
Seadme katsetamiseks ja tulemuste analüüsimiseks muudeti juhtimissüsteemi programmi 
nii, et lisaks katsete sooritamisele väljastati iga sekundi mõõtmistulemused arvuliselt arvuti 
ekraanile. Nende andmete põhjal sai koostada kolme katse graafikud, mis annavad parema 
ülevaate katsetulemustest 
 
Esimese katse graafik on näidatud joonisel 3.10. 
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 Joonis 3.10. Testseadme katse korras jahutuskaanega 
Jooniselt 3.10 on näha, et rõhu langus katsetuse perioodi jooksul on väike. Süsteem läks 
rõhu alla 1 sekundiga. Tegemist on mahuliselt suhteliselt väikese süsteemiga, see tähendab, 
et süsteemi rõhu stabiliseerimiseks ei kulu kaua aega. Rõhu stabiilsus kinnitati 4 sekundit 
pärast katse algust. Kogu Δp ehk rõhulang oli 2 kPa, mis on väike ja võib tekkida leketest 
testseadme ühenduskohtades. Eelnevalt sai mainitud, et katsetatav jahtuskaas on oma 
töökindlust tõestanud. Sellest võib järeldada, et testseade on suuteline tuvastama töökindlat 
jahutuskaant. 
Joonisel 3.11 on graafik olukorrast, kus korras oleva jahutuskaane kruvid on lahti keeratud 
ja sellega simuleerides lekke olemasolu. 

 Joonis 3.11. Testseadme katsetamine esimeses lekke olukorras 
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Jooniselt on näha väikest rõhulangu. Süsteemi stabiilsuse kinnitamine toimus kuuendal 
sekundil. Andmetest saab järeldada, et Δp suurus on 5 kPa. See jääb varem määratud 
lubatud rõhulangu (7 kPa) piiridesse, mis tähendab, et antud lekke suurus pole piisav, et 
jahutuskaas töökõlbmatuks tunnistada. Katse tõestas seda, et testseade on võimeline 
tuvastama väiksemaid lekkeid. 
Järgnevas olukorras, keerati jahutuskaane kruvid veel rohkem lahti. Antud katse graafik on 
joonisel 3.12. 

 
Joonis 3.12. Testseadme katsetamine teises lekke olukorras 

 
Katse graafikult on näha, et seekord on jahutuskaanes juba arvestatav leke. Rõhulang Δp 
osutus 23 kPa suuruseks. See on üle kolme korra suurem, kui lubatud rõhulang. See 
kinnitas veelgi, et ehitatud testseade on suuteline tuvastama jahutuskaanes esineva lekke. 
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4. TULEMUSTE ANALÜÜS 
 
4.1. Majanduslik kaalutlus 
 
Autor seadis töö eesmärgiks pneumaatilise testseadme valmistamise minimaalsete 
kulutustega. Alljärgnevas tabelis (tabel 4.1) on toodud välja kõigi prototüübi 
valmistamiseks vajaminevate komponentide maksumus. Töös on eelnevalt mainitud, et 
autoril olid mõningad komponendid juba enne seadme valmistamist olemas, sellest 
hoolimata on välja toodud kõikide komponentide hinnad, millele oskas autor adekvaatse 
hinnangu anda. Hinnad on võetud kaupluse Oomipood koduleheküljelt [26]. 
 
Tabel 4.1. Seadme valmistamiseks vajaminevate komponentide hind 

Komponent Kogus, 
tk 

Hind, 
€ 

Kokku, 
 € 

Arduino Uno arendusplaat 1 26 26 
Arduino Shield - Proto 
PCB Rev3 1 4 4 
Rõhuandur 1 8 8 
Pingeregulaator 1 7 7 
Releemoodul 1 8 8 
Solenoidklapp 2 8 16 
LED 2 0,1 0,2 
LCD ekraan 1 12 12 
Nupplüliti 1 2 2 
Adapter 12 V AC/DC 1 15 15 
2-pin 2.54mm pesa+juhe 
20cm 3 1 3 
4-pin 2.54mm pesa+juhe 
20cm 1 1 1 
Filter 3 1 3 
T- liitmik  1 3 3 
Push-in Y-kiirliide 1 3 3 
Push-in otse kiirliitmik  2 2 4 
Toite pesa paneelile 1 2 2 
Toruklamber 1 2 2 
1*40pin 2.54mm piikriba 1 0,3 0,3 
4-pin 2.54mm pistik plaadil 1 0,2 0,2 
2-pin 2.54mm pistik plaadil 3 0,1 0,3 
Takistid 3 0,1 0,3 
Lõppsumma 120,3 

 
Seadme koguhinnaks kujunes 120,3 eurot. Sinna pole arvestatud paneelide 
valmistamiskulusid, kuna need sai valmistatud firma siseselt, seeläbi on raske autoril 
määrata nende hinda. 
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4.2. Järeldused 
 
Pneumaatilise testseadme mõõtetulemusi analüüsides võib väita, et tulemused on 
realistlikud. Nagu oli näha sooritatud katsete mõõtegraafikutelt (joonis 3.10, joonis 3.11, 
joonis 3.12) on seade suuteline kindlaks tegema süsteemis esineva lekke.  
 
Alljärgnevalt on esitatud käesoleva töö tulemid: 

1) valiti välja testseadme valmistamiseks lekke tuvastamis meetod; 
2) valiti välja testseadme valmistamiseks vajaminevad komponendid; 
3) loodi juhtsüsteem; 
4) tehti pneumaatilised ühendused; 
5) ühendati komponendid Arduinoga; 
6) kompaktsuse saavutamiseks paigutati kõik komponendid korpusesse; 
7) katsetati valmistatud seadet. 

 
Töö alguses loetletud ülesanded said täidetud. Sellest järelduvalt jõuti eesmärgini, milleks 
oli pneumaatilise testseadme prototüübi valmimine. Antud lõputöö käigus jõuti joonisel 4.1 
näidatud prototüübini. 
 

 Joonis 4.1. Pneumaatilise testseadme prototüüp  
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Arvestada tuleb sellega, et tegemist on ikkagi prototüübiga ja lõputöös käsitletud seade on 
valmis tulevaseks arendustööks. Peamised probleemid võivad tekkida pikaajalisemal tööl 
komponentide töökindlusega. Edaspidise arendustöö käigus võib mõelda solenoidklappide 
vahetamisele, sest nende katsetamise käigus ilmnes asjaolu, et nad kuumenevad kõrgete 
temperatuurideni. Tuleks mõelda trükkplaadi disainimisele ja valmistamisele elektriskeemi 
alusel. Samuti tasub mõelda juhtimissüsteemi edasi arendamisele. 
 
Matemaatilise poole pealt annab lõputööd samuti edasi arendada. Kui välja arvutada 
süsteemi maht, oleks võimalik kindlaks teha konkreetne lekke suurus, mis kindlasti oleks 
suur edasisamm. Tänu sellele oleks seade universaalsem ja saaks kasutada teistel Perteni 
seadmetel. 
 
Tänu valmistatud seadmele muutus töö Falling Number 1000 tootmisliinil efektiivsemaks. 
Võrreldes lekke tuvastamiseks eelnevalt kasutatud visuaalset kontrolli ja nüüd kasutatavat 
testseadet, muutus kontrolli teostamine kiiremaks ja tõhusamaks. Samuti pole enam tulnud 
klientidelt reklamatsioone konkreetselt selle probleemi tõttu, mis tähendab, et testseadme 
ehitamine tasus end ära. Seda kinnitab ka asjaolu, et juba käib arendustöö sama testseadme 
kallal, et sellega saaks testida teistes Perteni seadmetes esinevaid lekkeid.  
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KOKKUVÕTE 
 
Antud bakalaureusetöö käigus on valminud pneumaatiline testseade. Sellega on võimalik 
teha kindlaks leket teravilja kvaliteedi määrajas Falling Number 1000. Seatud nõutest ja 
piirangutest lähtuvalt loodi juhtsüsteem, valiti komponendid, tehti vajalikud 
pneumaatilised ning elektrilised ühendused ja koostati tehnilised joonised. Samuti hoiti 
kinni autori poolt seatud piirangutest seoses testimise keskkonna, seadme kompaktsuse ja 
seadme komponentide maksumusega. Projekti eesmärgini jõudmiseks seatud ülesanded 
said lõputöö raames täidetud. 
 
Testseadme valmistamiseks valiti erinevate meetodite hulgast välja rõhu languse meetod. 
See meetod oli lihtsa ülesehitusega ja testi sooritamine toimus kuivas keskkonnas, mis 
oligi peamiseks põhjuseks, miks antud meetod sai valitud. Lisaks oli Falling Number 1000 
tootmisliinil olemas ligipääs suruõhule, mis oli samuti oluliseks kriteeriumiks meetodi 
valikul. 
 
Katsete käigus selgus, et seade on suuteline leidma lekke jahtuskaanes. Seda tõestati kolme 
katsega. Esimene katse tõestas, et kui katsetada süsteemi, kus teadaolevalt pole leket, siis 
testseade on suuteline seda kinnitama. Teiseks ja kolmandaks katseks oli kahe erineva 
suurusega lekke tuvastamine, millega sai koostatud testseade samuti hakkama. 
 
Seade on oluliseks lisaks Falling Number 1000 tootmisliinil. Selle valmimise tulemusena 
muutus töö toomisliinil kiiremaks ja efektiivsemaks. Sellise seadme olemasolu vähendas 
tootmises reklamatsioonide hulka, mis tõi endaga kaasa kulude kokkuhoiu. 
 
Seadme edasiarenduseks tuleks kõigepealt disainida ja valmistada elektriskeemi alusel 
trükkplaat, mis muudaks testseadme töökindlamaks. Samuti võiks suurendada testseadme 
kasutusvaldkonda, kuna tal on kindlasti potentsiaali lihtsustamaks teiste Perteni firma 
seadmete tootmisprotsessi. Selleks peaks muutma testseadme tööpiirkonda ehk tuleks 
otsida suurema mõõtepiirkonnaga rõhuandureid ja teha vastavaid muudatusi 
juhtimissüsteemis. Tänu sellele saab muuta seadet universaalsemaks. 
 



37 
 

Lõputöö kirjutamine andis autorile uusi kogemusi elektroonika valdkonnas. Samuti 
kinnistusid paljud teadmised, mis on eelnevalt bakalaureuseõppes omandatud, alates 
elektriliste ühenduste tegemistest ja lõpetades tehniliste jooniste valmistamisega. 
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PNEUMATIC TEST DEVICE FOR IDENTIFYING LEAKAGE IN FALLING NUMBER 
1000 COOLING LID 
 
SUMMARY 
 
The aim of the thesis was to design pneumatic test device. This device can determine leak 
in grain quality instruments Falling Number 1000 cooling lid. On the basis of the 
requirements and restrictions set by the author the control system was created, the 
components of the test device were chosen, pneumatic and electrical connections were 
made, all components were placed in to the machine frame, tests were carried out and 
technical drawings were made. Also the requirements concerning the test environment, the 
compactness of the device and the cost of the components were kept. The tasks set to reach 
the aim of the thesis were all completed. 
 
To make this kind of test device firstly you need to choose the right leak testing method 
among the various methods. In this thesis the pressure decay method was chosen because 
the technology of the test is simple and the environment of the test is dry. The most 
important requirement of the method was the test environment because no fluids are 
allowed on the production line. That was the main reason for selecting this method. In 
addition there was access to the compressed air on the Falling Number 1000 production 
line, which was necessary in order to carry out a test. 
 
The test results showed that the designed test device is capable of decreeing a leakage in 
Falling Number 1000 cooling lid. The first test showed that the device is capable of 
confirming that the cooling lid is operational. Second and third tests showed that the device 
is capable of detecting different size of leaks. Thanks to the test device the work in Falling 
Number 1000 production line becomes more effective and the number of reclamations 
decreased which lead to cost savings. 
 
Making the test device more universal is the most important thing when talking about 
further development. This device has the potential to simplify the production of many other 
Pertens products. To accomplish this, components should be chosen of a higher quality and 
the changes have to be made in control program. In addition to all the printed circuit board 
should be designed. 
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When writing the bachelor thesis the author learned more about electronics in general. In 
addition to all of the above, the studies done during the past 3 years, starting with making 
electrical connections and ending with technical drawings, became more clear and ratified. 
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Lisa A. Korpuse pealmine paneel 
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Lisa B. Korpuse tagumine paneel  
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