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The vast growth of interest in motorcycles in Estonia has made the demand for the 

measurements of engine power. The technology institute of Estonian University of Life 

Sciences at the moment has only the opportunity for measuring car engine power outputs 

with the Dynojet 224xLC dynamometer. Therefore, the engineering of a rig for 

mounting a motorcycle to the teststand, is necessary. This thesis disserts the engineering 

and construction of a rig for mounting a motorcycle to the teststand Dynojet 224xLC. 

Also, it includes the testing of the rig. As a result of this work, a rig for mounting a 

motorcycle has been created, which enables diversity in measuring different power 

outputs on different vehicles. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tehnika arenguga on mootorite ja erinevate ajamite osakaal jõudsalt kasvanud meie 

igapäevases, üha kiirenevas elutempos. Iga päevaga kasvab sõidukite ja masinate hulk, 

millega inimesed teostavad erinevaid tegemisi ja asjatoimetusi. Tahestahtmata on inimestel ka 

rohkem ressursse, et tegeleda hobidega, millega seonduvalt on vaja teostada sõidukite 

katsetamisi ja seeläbi ka tööks vajalike võimsuslike parameetrite parendamist. Alates mootori 

leiutamisest on inimene püüdnud leida viise täpseks võimsuslike parameetrite mõõtmiseks. 

Enne, kui erinevate mootori võimsuslike parameetrite mõõtmine jõudis autondusse, katsetasid 

sellise viisiga insenerid transporditööstuses ronge. Viimaseid tootmisesse läinud vedureid 

testiti suurte dünamomeetritega, mis asetsesid rongi igal vedaval teljel. Kasutatavad rullikud 

olid rööpaprofiiliga. Tänapäeval see-eest on dünamomeetrid aga enamasti kasutusel 

sõiduautode parameetrite testimiseks. Enamasti soovitakse testida autospordiga seotud 

sõidukeid, millede võimsuslikke parameetreid soovitakse väga täpselt ja põhjalikult mõõta 

ning tänu sellele saavutada sõidukile parim võimalik töörežiim. Dünamomeetrite näol on 

tahaplaanile jäänud siiski mootorrattad. Nimelt valmistatakse autodele ja mootorratastele 

erinevaid dünamomeetreid, kuid seadmete suure maksumuse ja vähesuse tõttu võib tekkida 

turumonopol, kuna mootorrataste võimsuslike parameetrite mõõtmine on kulukam, sest 

seadmeid on vähe. 

Käesoleva töö eesmärgiks on projekteerida ja konstrueerida rakis mootorrataste kinnitamiseks 

Eesti Maaülikooli katsestendi Dynojet 224xLC. Kinnitusraami näol on tegemist  

õppevahendiga, mis võimaldab õppeprotsessis õpetada ka mootorrataste võimsuslike 

parameetrite mõõtmist. Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 1) anda 

ülevaade olemasolevatest mootorrataste katsestendidest; 2) projekteerida ja konstrueerida 

raam mootorrataste kinnitamiseks katsestendi Dynojet 224xLC; 3) Mootorratta katsetuste 

läbiviimine; 4) tulemuste analüüs. 

Töö sisaldab lisaks rakise projekteerimises tehtud tugevusanalüüsile ka rakise katsetamist 

reaalses töökeskkonnas keskmise võimsuse ja suurusega mootorrattaga. Katseobjektiks on 

sportklassi liigitatav mootorratas Kawasaki Zx900c, kaubandusliku nimetusega Zx9-r. 
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Nimetatud mootorratas on kogu projekteerimise aluseks, sest selle põhjal on võimalik hinnata, 

et rakis oleks ka reaalses elus kasutatav. Lisaks rakise ehituslikule osale, on töös kirjeldatud 

läbiviidud katseid ning tekkinud probleeme, mis tulenevad asjaolust, et dünomomeeter ei ole 

algselt mootorrataste katsetamiseks planeeritud ning sellest võib tuleneda ettenägematuid 

asjaolusid katse tulemustes.  
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1. MOOTORRATASTE KATSETUSED 
 

1.1 Õppevahendi kasulikkus Eesti Maaülikoolile 

 

Tänapäevases kiiresti arenevas ühiskonnas on inimeste igapäevases kasutuses olevate 

sõidukite kogus jõudsalt kasvanud. Seda ilmestab Maanteeameti koostatud statistika, mille 

kohaselt on Eesti riiki viimase 15 aasta jooksul juurde tulnud suur hulk mootorrattaid. Näiteks 

aastal 2000 oli Eesti Maanteeametis registreeritud mootorrataste arv kõigest 6703, aastaks 

2015 oli see number juba 29053 [2]. Kuna huvi mootorrataste vastu on suurenenud oluliselt, 

võib järeldada, et ka nõudlus kaherattaliste sõidukite võimsuslike parameetrite mõõtmiseks on 

kasvanud. Eesti Maaülikooli Dynojet 224xLC katsestendil on siiani olnud valmidus 

üheteljeliste sõidukite, enamasti sõiduautode võimsuslike parameetrite mõõtmiseks. 

Käesoleva töö raames projekteeritud ning konstrueeritud mootorrataste kinnitamiseks 

mõeldud rakisega tekib võimalus ka katsetada erinevaid mootorrattaid, millega muutub labori 

kasutus oma väljundite poolest koolile mitmekesisemaks. Lisaks on võimalik konstrueeritud 

rakisele tuginedes hilisemalt luua muid abiseadmeid, mida nimetatud labor võib vajada 

mootorrataste katsetamiseks ja võimsuslike parameetrite täpsemaks mõõtmiseks ja 

analüüsimiseks. 

 

1.2 Seadmete ülevaade 

 

Mootorrataste võimsuslike parameetrite mõõtmine toimub dünamomeetriga, nii nagu ka 

autode mõõtmisel. Kuid sellegipoolest ei kasutata mootorrataste parameetrite mõõtmiseks 

autode dünamomeetreid. Seda põhjustab eelkõige autode ja mootorrataste suur gabariidiline 

erinevus. Sellest tulenevalt on välja töötatud olemasolevate lahendustena peamiselt 

komplektseid ning väikese mõõtmelisi dünamomeeter katsestende.  
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Dünamomeeter katsestende on mootorratastele toodetud juba kahekümnenda sajandi 

esimesest poolest alates. 20.nda sajandi algusest kuni tänapäevani, pole nende katsestendide 

üleüldine välimus või põhimõte muutunud. Nimetatud asjaolu kinnitab patent mootorratta 

dünamomeetri kohta, mis on aastast 1939 [3]. See on esitatud 3. novembril, aastal 1939 

C.C.Benneti poolt, kirjeldades seda kui lihtsat, odavat ja kiiresti komplekteeritavat 

mootorrataste võimsuse mõõtmise seadeldist.  

 

 

Joonis 1.1. C.C.Bennet’i mootorratta dünamomeeter katsestendi koostejoonis [3] 

 

 

Joonis 1.2. Dynojet 200i dünamomeetri katsestend mootorratastele [14] 
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Koostejoonise (joonis 1.1) esialgsel vaatlusel on näha kõik peamised konstruktsiooniosad, mis 

on olemas ka tänapäevastel katsestendidel. On olemas nii vertikaalne esirattatugi (1), tasapind 

mida mööda mootorratas paika lükata (2) ning samuti ka dünamomeetri trummel (3). 

Mõlemad katsestendid on mõeldud mootorrataste võimsuslike parameetrite mõõtmiseks 

(joonis 1.2) 

 

Tabel 1.1. Dynojet 200i tehnilised andmed [14] 

Parameeter Väärtus 

Maksimaalne võimsus, kw 560 

Maksimaalne pöörlemiskiirus, km/h 322 

Trumli läbimõõt, mm 457,2 

Trumli laius, mm 415,9 

Minimaalne teljevahe, mm 1670 

Maksimaalne teljevahe, mm 2560 

 

Eelnevalt välja toodud Dynojet 200i tehnilistest andmetest (tabel 1.1) on näha, et Dynojeti 

poolt toodetav katsestend on oma mõõtmetelt ja tehniliste andmete poolest palju väiksem ja 

kompaktsem, kui seda on Maaülikooli katselaboris olev Dynojet 224xLC (tabel 1.2).  

 

Tabel 1.2. Katsestendi Dynojet 224xLC tehnilised andmed [4] 

Parameeter Väärtus 

Raami pikkus, mm 218,44 

Trumli diameeter, mm 609,6 

Trumli laius, mm 2057,4 

Maksimaalne võimsus, kw 1491,4 

Maksimaalne pöörlemiskiirus, km/h 322 

Maksimaalne telje koormus trumlile, kg 1361 

 

Olenemata oma kompaktsusest, ei sobi Dynojet 200i komplektne dünamomeetri katsestend 

kooli labori tingimustesse. Peamiseks põhjuseks on katsestendi maksumus ning ei ole 

võimalik antud pinki mobiilselt kasutada ruumi puuduse tõttu. 

Kuna olemasolevaid lahendusi sõiduauto dünamomeetritele tehtud kinnitusrakistest pole 

saadaval, tuleb analüüsida komplektsete katsestendide lahendusi ning kombineerides leida 

sobivaim lahendus mootorratta kinnitamiseks Eesti Maaülikooli Dynojet 224xLC 

dünamomeeter stendi. 
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2. RAKIS MOOTORRATASTE KINNITAMISEKS 

KATSESTENDI 
 

2.1 Nõuded rakisele 

 

Tagamaks mootorratta turvalisuse ning samuti ka sellega töötavate inimeste turvalisuse, peab 

silmas pidama erinevaid nõudeid: 

1) Mootorratta katsestendi kinnitamise raam peab võimaldama sujuvat ning hõlpsat 

mootorratta liigutamist katsestendi ja sealjuures veel tagama katseobjekti piisava 

jäikuse testide sooritamiseks. Seega on vajadus kinnitada mootorratas esirattast ja 

raamist, et mootorratast stabiilsena kinnitada; 

2) Rakis peab olema piisavalt kompaktne, et selle saaks paigutada teiste katsetuste ajaks 

laborisse nii, et see ei jää ette muudele toimingutele; 

3) Esiratta kinnitamiseks on vaja sõita raamile, mille jaoks on väike pealesõidu kaldtee. 

Samuti peavad olema rakisel mootorratta kinnitamiseks vajalikud kinnitusaasad ja 

toestuspunktid; 

4) Et mootorratas oleks pidevas kontaktis vertikaalse esirattakinnitusega, peab üks 

rihmadest asetsema esiratta vahelt ja ümber kinnituse; 

5) Kuna mootorratas peab püsti püsima ka külgsuunas, on kinnitusrakisele vajalikud 

külgmised rihma-aasad ning rihmad, millega olenevalt mootorratta kujust ja 

eripäradest tingituna saaks katseobjekti kinnitada. 

 

2.2 Kinnitusraami paiknemine katsestendis Dynojet 224xLC  

 

Dynojet Research Incorporation on asutatud 1972. aastal Ameerika Ühendriikides. Alates 

aastast 1995 on Dynojet tegelenud võimsuslike näitajate parendamiseks mõeldud produktide 
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ning tööriistade väljatöötamisega ning on tänaseks päevaks üks juhtivamaid ettevõtteid antud 

valdkonnas [6].  

Eesti Maaülikooli laboris on kasutusel Dynojet’i poolt toodetud katsestend, mille mudeliks on 

Dynojet 224xLC. Olemasolev dünamomeeter on mõeldud ennekõike autode võimsuslike 

parameetrite mõõtmiseks, mistõttu tekivad kitsaskohad, kui katsetada samas laboris 

kaherattalist mootorsõidukit. Asjaolu, et laboris toimuvad katsetused nii kahe kui ka 

neljarattaliste sõidukitega, ei ole võimalik konstrueerida eraldiseisvat katseseadet. 

Kinnitusrakis ei ole mõeldud laborisse statsionaarse abiseadmena, vaid on mobiilne. Rakise 

kinnitamine stendi on lahendatav kinnitusrihmadega nii nagu kinnitatakse sõiduautosid. 

Rihmadega kinnitamisel on suured eelised poltkinnitusega võrreldes. Nimelt on nimetatud 

laboris ka võimalus kasutada kinnituseks põranda- konstruktsioonis olevaid I-talasid 

poltkinnituse jaoks, kuid poltkinnitust on keerulisem projekteerida, samuti ei võimalda 

poltkinnitus rakise asukoha muutmist, st et asetseb poltkinnituse puhul vaid seal, kus on 

võimalik rakist kinnitada. Rihmadega kinnitamise puhul on võimalik rakise asukohta teatud 

piirides sujuvalt reguleerida. Nimetatud asjaolu annab reguleerida mootorrataste paiknemise 

kaugust dünamomeetrist ning samuti võimaldab rakise sujuvat mootorratta joondamist 

dünamomeetri trumliga, kuna erinevatel mootorratastel on teljevahe pikem või siis lühem, kui 

antud töös katsetataval mootorrattal. Lisaks on rihmadega kinnitamine ajaliselt kiirem ning 

poltkinnituse puhul võib laboris tekkiv mustus rikkuda poltide jaoks tehtavad kinnitusavad. 

Seega kinnitatakse rakis raami esiosast kahe rihma aasa küljest põrandal asetsevate 

ankruklambrite külge ja samamoodi tagaosast kahe rihmaga tagumiste põrandal asetsevate 

ankruklambrite külge. 

 

Peatükis 1.2 väljatoodud katsestendi Dynojet 224xLC tehnilistes andmetes (tabel 1.2) on 

näha, et Dynojet 224xLC trummel on 205,74 cm laiune ning trumli diameeter on 609 

millimeetrit. Trumli kummagis ääres paiknevad 68,5 cm pikkused karestatud osad, mis 

parandavad rehvi haakumist trumliga (joonis 2.1). Asjaolu, et katsestendi trummel on 

mõlemalt poolt vaadatuna identne, siis on võimalik rakist paigutada kahte erinevasse labori 

piirkonda. Käesoleva töö raames on rakis kujutatud trummli paremal küljel, kuid laboris 

olevate kinnitusaasade ja trumli ehitusest tulenevalt on võimalik rakis paigutada ka trumli 

vasakpoolsele osale. 
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Joonis 2.1. Raamkonstruktsiooni katsestendi kinnitamise ning paiknemise skeem 

 

Kinnitusraami paiknemine ning kinnitamine on kirjeldatud joonisel 2.1, kus on näha oranžide 

joontega tähistatud raamkonstruktsiooni kinnitusrihmasid, punktidena tähistatud põranda 

küljes asetsevaid kinnitusaasasid, kinnitusrakist (1) ning dünamomeeteri trumlit (2). 

 

 

2.3 Kinnitusrakise projekteerimine 

 

2.3.1 Materjal 

 

Kinnitusrakis on projekteeritud olemasolevatest ning lihtsasti kättesaadavast materjalist, 

milleks on konstruktsiooniteras tähisega S355 (tabel 2.2). Projekteeritud raamkonstruktsioon 

peab tagama, et mootorratas oleks kinnitatud katsestendi jäigalt ning turvaliselt. Olemasoleva 

materjali näol on tegemist väga hästi töödeldava ning keevitatava materjaliga, mille 

tugevusnäitajad olid piisavad, et saavutada käesolevas projektis esitatud tehnilised nõudmised 

rakise projekteerimiseks ja koostamiseks. 

Materjali tugevused on välja toodud järgnevas tabelis. 

 

1 

2 
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Tabel 2.2. Konstruktsiooniteras S355 tugevusnäitajad [5] 

Voolavuspiir 355 MPa 

Tõmbetugevus 510 MPa 

Nihketugevus 205 MPa 

Tihedus 7850 kg/m3 

 

Kõik eelnevas tabelis välja toodud tugevused kehtivad vaid materjalide puhul, mis on õhemad 

kui 40 mm [5]. Projekteeritavas raamkonstruktsiooni kõik detailid on valmistatud õhemast 

materjalist, kui 40 mm. 

 

 

2.3.2 Koormuse arvutused ning FEM analüüs 

 

Kandekonstruktsioonide puhul on peamiseks ülesandeks ekspluatsioonikoormuste 

vastuvõtmine, milleks üldiselt on seadmete, materjalide ning teenindava personali kaal (Aare, 

Kulbach 1985: 55). Antud projekti puhul on selleks koormuseks mootorratas. Koormused 

saab jaotada nende kestuse seisukohalt alalisteks ning ajutisteks koormusteks. Käesoleva töö 

raames jälgime ajutisi koormusi, mis omakorda veel jaotuvad pikaajalisteks ja lühiajalisteks 

ning erakorralisteks koormusteks (Aare, Kulbach 1985: 55-56). Pikaajalisteks koormusteks on 

erinevad statsionaarsed konstruktsioonid ning seadmed, mis antud rakise puhul on võimalikud 

vaid juhtudel, kui erinevate testide käigus on vaja mootorratast hoida katsestendis pikemat 

aega. Antud töös jälgime enamasti lühiajalisi koormusi, milleks on samuti mootorratta poolt 

tekitatav koormus. Arvutusliku poole pealt vaatame just erakorralist koormust, mida testitav 

mootorratas võib tekitada vertikaalsele esirattatoele juhul, kui tagumised mootorratast 

kinnihoidvad kinnitusrihmad peaksid purunema või dünamomeetri tehnilise vea tõttu trummel 

äkitselt peatub ning sellega sunnib mootorratta äkkpidurdust teostama. Seega tuleb arvesse 

võtta mootorratta poolt äärmuslikul juhtumil tekitatavat koormust kinnitusrakise vertikaalsele 

toele. 
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Joonis 2.2. Kinnitusrakisele mõjuvate jõudude põhimõtteskeem 

 

Eelneval joonisel 2.2 on näha kinnitusrakist mõjutavad koormused nende rakenduspunktides 

ja jõudude mõjumise suundadega, kus F1 tähistab katseobjekti poolt tekitatavat koormust ning 

F2 tähistab katseobjekti ehk mootorratta poolt tekitatavat raskusjõudu esiratast kandvale 

pinnale. 

Järgnevalt tuleb teostada vastavad arvutused, et teada saada, kui suured on need mõjuvad 

jõud. 

Vertikaalse esirattakinnituse koormuse F1 arvutus mootorratta äkkpidurduse korral: 

Kasutatud on Newtoni II seadust ning sellega seonduvat valemit pidurdusel tekkiva kiirendus- 

jõu arvutamiseks [7], eeldusel, et mootorratta algkiirus on testi käigus saavutatav 

maksimaalne kiirus ning mass on mootorratta tühimass koos operaatori massiga. 

Esialgu arvutatakse mootorratta kiirendus pidurdusel: 

𝑎 =
𝑣−𝑣0

𝑡
=

0−52,8

1
= −52,8;     (2.1) 

Kus a on mootorratta kiirendus 
𝑚

𝑠2
; 

v - mootorratta lõppkiirus 
𝑚

𝑠
; 

v0 - mootorratta algkiirus 
𝑚

𝑠
; 

t - pidurdusaeg s; 

F1 

F2 
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Järgnevalt saab arvutada katseobjekti massi, liites kokku operaatori massi ja mootorratta 

tühimassi: 

𝑚𝑘 = 𝑚1 +𝑚2 = 183 + 94 = 277;       (2.2) 

Kus mk on katseobjekti kogumass kilogrammides; 

m1 - mootorratta tühimass kg; 

m2 - operaatori mass kg; 

𝐹1 = 𝑚𝑘 ∙ |𝑎| = 277 ∙ 52,8 = 14625;       (2.3) 

Kus F1 on mõjuv jõud njuutonites; 

mk - katseobjekti kogumass kg; 

a - mootorratta kiirendus pidurdusel m/s2; 

Järgnevalt arvutatakse mootorratta ning operaatori poolt tekitatav raskusjõud esiratast 

kandvale pinnale. Kuna katsealusel mootorrattal on kaalujaotus mõlema ratta vahel võrdne 

[12], siis tuleb kogumass jagada kahega, et saada teada, kui palju on esiratta poolt tekkinud 

mass  

𝐹2 =
𝑚𝑘

2
∙ 𝑔 = 277 ∙ 9,81 = 1359;        (2.4) 

Kus F2 on katseobjekti ja operaatori poolt tekitatav raskusjõud njuutonites, 

g - raskuskiirendus 
𝑚

𝑠2
; 

Katsetustes kasutatud mootorratas koormab esiratta kinnitust jõuga, mis on võrdne 14630 N 

(njuutonit) ning aluspinnale tekkiv raskusjõud väärtusega 2717 N. Järgnevalt tuleb FEM 

analüüsiga testida esiratta kinnitust, koormates seda eelnevalt arvutatud jõuga F1 ja 

katseobjekti kandvat pinda, koormates seda jõuga F2. 

FEM (Finite element method) on numbriline arvutusmeetod diferentsiaalvõrrandite 

lahendamiseks. Seda kasutatakse erinevate konstruktsioonide pingete, deformatsioonide ning 

sisejõudude arvutamiseks. Samuti kasutatakse seda ka laevade, lennukite ja masinehituses. 

Selle programmi abil on võimalik modelleerida vedelike voolamist erinevates keskkondades, 

samuti süsteemide soojusülekande, elektrostaatika ning võnkumise ülesandeid. 
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FEM on arvutusmeetod, milles uuritav arvutusskeem jaotatakse lõplikeks arvelementideks. 

Sealjuures kirjutatakse iga elemendi jaoks välja tasakaalutingimused, mis järgnevalt 

ühendatakse kogu arvutusskeemi kirjeldavaks tervikuks. Vastavalt lahendusmeetodile on 

võimalik tundmatuteks valida sõlmpunktide siirded või elementide sisejõud. Kuna FEM 

analüüsis kirjutatakse tasakaalutingimused maatrikskujul, on tegemist maatriksarvutusega. 

FEM’i kasutamise peamiseks eeliseks on ülesannete lai valik, mille jaoks seda 

arvutussüsteemi saab kasutada. Nimelt FEM võimaldab lahendada dünaamika, staatika ning 

stabiilsuse ülesandeid erinevate konstruktsioonitüüpide korral, nagu näiteks raam-, tala- ning 

sõrestikskeemidest kuni kombineeritud konstruktsioonideni välja. Samuti suureks eeliseks 

FEMi kasutamise juures on asjaolu, et erinevate elementidel võivad olla erinevad 

materjaliomadused, mis võimaldab selle kasutust ka rohkem kui ühest materjalist koosneva 

konstruktsiooni korral. Selle meetodi suurimaks puuduseks on suuremahulised arvutused, mis 

käsitsi arvutamiseks on juba liialt ajakulukad ning juba arvutitele suureks koormuseks, 

mistõttu viimane peaks olema keskmisest võimsam. [8] 

Projekteeritud mootorratta kinnitusrakise tugevusanalüüs on tehtud kasutades Solid Edge ST8 

FEM tarkvara.  

Projekteerimisel kasutatud materjali S355 voolavuspiir on 355 Mpa, mistõttu koormates FEM 

analüüsis kinnitusrakist jõuga F1 ja raskusjõuga F2 ei tohi tulemus ületada etteantud väärtust. 

 

 

Joonis 2.3. Kinnitusrakise FEM analüüs 

3 

1 

2 
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Mootorratta katsestendi kinnitamise rakisele mõjuvad pinged ei ületa etteantud lubatud 

väärtust, milleks oli 355 MPa’d. Eelnevalt jooniselt 2.3 on näha, et koormates vertikaalset 

rattakinnitust (1) eelnevalt peatükis 2.3.2 arvutatud koormava jõuga F1, väärtusega 14630 N 

ning ratast suunavat aluspinda ehk vanni (2) jõuga F2, tekivad suurimad pinged 

konstruktsioonis tagumiste rihmakinnituspostide (3) ümbrusesse ning samuti koormatud 

rattakinnituse alumisse serva. Analüüsi tulemusel on võimalik veenduda, et materjalis tekkiv 

pinge ei ületa materjali voolavuspiiri, seega on kasutatud materjal piisava vastupidavusega. 

 

 

2.4 Kinnitusrakise konstrueerimine 

 

2.4.1 Valmistamise esimene etapp 

 

Mootorratta kinnitusrakise valmistamise esimeseks etapiks on materjali kogumine. Sellele 

järgneb mõõtude märkimine ning kõikide detailide õigeteks suurusteks lõikamine või 

painutamine. Lõiketöötlemiseks on kasutatud ketaslõikurit ning metallilintsaage. Ketaslõikurit 

on kasutatud lihtsama ning vähemtäpsemate detailide mõõtu lõikamiseks pinnakareduste 

eemaldamiseks.  

Eelnevalt mainitud metallilintsaag võimaldas lõigata detaile üpriski suure täpsusega, tänu oma 

tugevale konstruktsioonile, mis muutis lõikamise suhteliselt vibratsioonivabaks. Samuti 

võimaldas saag lõigata detaile eelnevalt fikseeritud nurga all, mis tegi taaskord 

konstrueerimisprotsessi läbiviimise kergemaks ning sealjuures ka täpsemaks. 

Painete tegemiseks on kasutatud painutuspinki HAP 2580 CNC, mis on toodetud aastal 2004. 

Maksimaalne pikkus painutataval detailil on kuni 2500 mm ning maksimaalne painutusjõud 

on kuni 80 tonni [9]. Antud masinaga töötamisel tuleb pingile eelnevalt ette anda kindlad 

väärtused. Alustades materjali paksusest, tuleb programmi kirja panna külgede pikkused ning 

painete nurgad. Kui kõik eelnev on teostatud, arvutab masin etteantud väärtuste põhjal 

materjali vajaliku mõõdu, arvestades painete tegemisel materjali pikenemist. Seejärel saab 

materjali õigesse mõõtu lõigata, millega hoitakse hilisemate, juba painutatud detaili, 

järeltöötlemise protsesside ajakulude arvelt kokku. 
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2.4.2 Valmistamise teine etapp 

 

Teises tootmise etapis langeb põhiline osa detailide omavahel liitmisele ning puuritud avade 

keermestamisele. Detailide omavahel liitmiseks on kasutatud keevisliidet. 

Kasutati MIG/MAG keevitust, millega keevitamisel kasutatakse keevituskaart traadist 

elektroodi ning liidetavate detailide servade sulatamiseks. MIG/MAG keevitust loetakse 

poolautomaatseks keevituseks, kuna keevitusliikumist piki keevisõmblust keevitaja ise, kuid 

elektroodi traadi etteandmine toimub mehhaniseeritult traadietteandemehhanismi rullide abil 

[13]. 

Raamkonstruktsiooni ( joonis 2.5) valmistamine toimus Solid Edge tarkvaraga joonestatud ( 

joonis 2.4) tööjooniste põhjal ( Lisa B).  

 

 

 

Joonis 2.4. Kinnitusrakis projekteeritud kujul Solid Edge joonestustarkvaras 

 

Peamisteks kasutatud keevisliideteks kinnitusrakise konstrueerimise juures olid põkkliited, 

nurkliited ning katteliited. 
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Alusraami põhikonstruktsioon on konstrueeritud kasutades keevisliidetena põkkliiteid ning 

õmbluse tüübina V-õmblust. Ülejäänud detailid on liidetud põhikonstruktsiooni osadega 

kasutades katteliiteid või ühepoolseid T-liiteid nurkõmblusega [13]. 

 

 

Joonis 2.5. Valmistoodetud kinnitusrakis kinnitamata kujul Eesti Maaülikooli dünamomeetri 

laboris 

 

Kinnitusraami ülesehitus on kirjeldatud joonisel 2.5, kus on näha rakise konstrueeritud 

alusraami (1), painutuspingiga painutatud ratta fiksaatorplaati (2), esiratta fikseerimiseks 

vertikaalset tuge (3), tagumisi rihmakinnitusposte (4), mis on mõeldud rakise fikseerimiseks 

põrandaküljes olevate ankruklambrite külge, mootorratta pealesõidukaldteed (5), mootorratta 

esmaseks fikseerimiseks mõeldud rihma-aasasid (6) ning eesmisi rihma-aasasid, et 

kinnitusrakis kinnitada põrandapinnaga (7). 

  

3 
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3. KINNITUSRAKISE KATSETAMINE JA TULEMUSTE 

ANALÜÜS 
 

3.1 Kinnitusrakise katsetamine 

 

3.1.1 Ettevalmistused katseteks 

 

Katsete läbiviimiseks tuleb mootorratas esmalt kinnitada katsestendi trumlile (joonis 3.1), 

selleks tuleb läbi teha järgnevad etapid:  

1) Paigutada mootorratta kinnitamiseks mõeldud rakis dünamomeetri trumli ette nii, et 

trumli keskosa ning samuti mootorratta esiratta kinnituse keskosa vahekaugus oleks 

võimalikult ligilähedane katsetatava mootorratta teljevahega; 

2) Sõiduki kinnitusraam kinnitada eest kahe rihmaga ning samuti tagant kahe rihmaga 

põranda küljes olevate ankruklambrite külge; 

3) Mootorratast kinnitades kinnitusraami külge, tuleb jälgida, et mootorratas on risti 

dünamomeetri trumliga ning vedav ratas peab asetsema trumli keskel; 

4) Järgnevalt tuleb mootorratas asetada kinnitusraamile selliselt, et esimene ratas oleks 

puutes raami eesmise kinnituspüstakuga. Seejärel tuleb esivelje kodarate vahelt läbi 

vedada rihm ning see kinnitada ümber vertikaalse esirattakinnituse. Mootorratta 

taguosa kinnitatakse vastavalt kahe rihmaga, üks üheltpoolt raami ning teine 

teiseltpoolt raami põranda küljes olevate ankruklambrite külge; 

5) Mootorratta külgliikumise jaoks tuleb kinnitada rihmad esimeste amortisaatorite 

ümbert külgmiste kinnitusraami rihma-aasade külge; 

6) Ventilaator liigutada rihmadest mööda mootorratta ette küljepeale vältimaks mootori 

ülekuumenemist katsete käigus; 

7) Mootoripöörete lugemiseks kinnitatakse induktsioonandur mootori esimese töösilindri 

süüteküünla juhtmele; 
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Joonis 3.1. Mootorratta katsestendi kinnitamise põhimõtteskeem 

 

Mootorratta kinnitamise põhimõte on näidatud joonisel 3.1, kus on näha katseobjektina 

mootorratas, kinnitusrakis, punasega tähistatud mootorratta kinnitusrihmad, oranžilt tähistatud 

kinnitusrakist põrandakonstruktsiooni küljes hoidvad rihmad ning dünamomeetri trummel. 

Enne katsetuste algust tuleb läbi viia korrasoleku ja ohutuse kontroll, mis sisaldab endast 

järgmisi punkte: 

1) Kontrollida mootori õlitaset ning vesijahutusega mootorite puhul ka jahutusvedeliku 

taset; 

2) Kontrollida kütusekogust, et vältida olukorda, kus katse ajal ei ole katseobjektil 

piisavalt kütust; 

3) Kontrollida vedava ratta rehvi mustrisügavus, selle rehvirõhk, mõrade puudumine ning 

samuti ka kiirusindeks, et vältida enneaegset kulumist või halvimal juhul ka 

purunemist; 

4) Enne katse algust kontrollida tagumise rehvi mustrit, et sinna ei oleks kinni jäänud 

kivimeid või muid objekte, mis võivad katse käigus eemalduda; 

5) Kontrollida ning veenduda rihmade kasutuse õigsuses ning kinnitamises; 

6) Kontrollida veoratta joondumist dünamomeetri trumliga; 

7) Kontrollida, et kinnitusrihmadel ei oleks võimalik liikuda laboris olevate liikuvate 

osade vahele.  

8) Enne katsetuste algust üle vaadata isiklik turvavarustus, kuhu kuuluvad turvaprillid 

ning kõrvatropid või mürasummutavad klapid; 

9) Veenduda, et liikuva trumli läheduses ei viibi kõrvalisi isikuid; 
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Joonis 3.2. Mootorratas kinnitatud kujul Eesti Maaülikooli õppelaboris projekteeritud 

kinnitusrakisega katsestendile Dynojet 

 

Mootorratta katsestendi kinnitamise ülesehitus on kirjeldatud joonisel 3.1, kus on näha rakise 

eesotsas asetsevate rihma-aasade külge kinnitatud rihmad (1), kinnitusraami tagumiste 

rihmakinnituspostide külge kinnitatud rihmad (2), esiratast vertikaalse kinnituse vastas- 

hoidvat rihma (3), mootorratast raami tagaosast kinnitatavad rihmad (4), mootorratast 

külgkalde fikseerimiseks hoidvad rihmad, mis asetsevad juhtraua ümber (5) ning katseobjekti, 

milleks on mootorratas Kawasaki Zx900c (6). 
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3.1.2 Katsetuste läbiviimine 

 

Katsetused viidi läbi, kasutades katseobjektina mootorratast Kawasaki zx900c, mille 

tehaseandmed on näha alljärgnevas tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1. Kawasaki zx900c tehaseandmed [10] 

Parameeter Väärtus 

Tühimass, kg 183 

Täismass, kg 389 

Teljevahe, mm 1415 

Võimsus, kw 72 

Mootori töömaht, cm3 899 

 

Katsetuste läbiviimise ajal olid järgmised keskkonnatingimused: 

1) Ümbritseva keskkonna temperatuur – 26,62 oC 

2) Ümbritseva keskkonna suhteline õhuniiskus – 16 % 

3) Ümbritseva keskkonna õhurõhk – 0,004 MPa 

Katsetused on läbi viidud kasutades kolmandat käiku. Enamasti tehakse katsetusi kõige 

otsema käiguga, ehk käiguga, mille ülekandearv on kõige lähemal ülekandesuhtele 1 (tabel 

3.2). Enamus mootorratastel on otsekäiguks käigukasti viimane käik. Mõningatel 

mootorratastel on aga piiratud lõppkiirust, mistõttu ei ole võimalik viimase ehk otsekäiguga 

saavutada selle käigu ning samuti ka mootorratta maksimaalset kiirust, seega tuleb kasutada 

madalamat käiku. Põhjus, miks käesoleva töö raames on kasutatud kolmandat käiku, on 

turvakaalutlustel, et mitte tõsta dünamomeetri trumli kiirust liiga suureks, kuna tegemist on 

kinnitusraami töökorrasoleku katsetusega. 
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Tabel 3.2. Kawasaki Zx900c käigukasti ülekandearvud [10]  

1. käik 2,571 

2. käik 1,941 

3. käik 1,556 

4. käik 1,333 

5. käik 1,200 

6. käik 1,095 

 

Kõik mõõtmised teostati alates 4000 mootori pöördest kuni mootoripöörete piirajani, mis 

katses kasutatud mootorrattal oli 12100 pööret minutis ning katset korrati samadel tingimustel 

viiel korral, et kontrollida katsete stabiilsust ning sel viisil hinnata, kas mootorratta ja trumli 

vaheline haardumine on piisav, see tähendab et katse ajal ei teki läbilibisemist trumlil. 

 

 

 3.2 Katse andmete analüüs 

 

Katse andmete salvestamiseks on Dynojet Research’il väljatöödatud tarkvara WinPEP7, mis 

on otseses ühenduses Dynojet 224xLC katsestendiga. Programm on dünamomeetri ostuga 

kaasas ning on kasutada vaid sellega koos ostetud katsestendile, kuna Eesti Maaülikoolile 

soetatud dünamomeetri trumli täpne mass on kalibreeritud ning ühildatub otse WinPEP7 

tarkvaraga [11]. 

 

Katsete tulemustest võib järeldada, et mootorrattale projekteeritud ning konstrueeritud 

kinnitusrakis toimis ning täitis oma eesmärgi. Graafikult (Lisa A) on näha asjaolu, et 

katsetatav mootorratas on varasemalt parendatud võimsuslike parameetritega, kuna 

tõmbekatsete maksimaalsed võimsuse näidud ületavad tehasenäitajaid (tabel 3.1). Samuti võib 

välja lugeda, et mootorrattal sisselaskena olevad neli karburaatorit ei tööta laitmatult, kuna 

graafiku joon testi alguses langeb järsku, enne kui taas tõusma hakkab.  
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Võimsusnäitajad on iga järgneva katsega paremad eelnevast. Seda võib põhjustada 

mootorratta tagumise rehvi soojenemine, mis parandab haakuvust trumli ning vedava ratta 

vahel. Samuti võib seda ka põhjustada mootori või mootoriõli temperatuuri muutus. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö tulemusena projekteeriti ning konstrueeriti Eesti Maaülikooli Dynojet 224xLC 

dünamomeetri katsestendi kinnitusrakis mootorrataste kinnitamiseks. Kuna katsestendil on 

varasemalt vaid valmidus üheteljeliste autode võimsuslike parameetrite mõõtmiseks, siis 

projekteeritud ja konstrueeritud kinnitusraam andis võimaluse edaspidi ka testida kaherattalisi 

mootorrattaid ning sealjuures jäädes piisavalt mobiilseks.  

Kinnitusrakise väljatöötamisel ei olnud näitena võtta müügil olevaid tooteid, mis oleksid sama 

eesmärgiga. See raskendas oluliselt projekteerimist. Esmalt tuli selgeks teha, mis eesmärgiga 

projekteeritav kinnitusrakis peaks olema ning samuti, mis nõuded tuleks esitada sellisele 

konstruktsioonile. Järgnevalt tuli selgeks teha, mis materjalist kogu raam koosnema hakkab. 

Kuna ressursid olid piiratud, tuli vaadata materjale, mis olid juba nn riiulist võtta, ehk juba 

olemas. Kasutusele võetud materjal oli piisavate tugevusomadustega antud töö jaoks. 

Töökorrasoleku ning ohutuse tagamiseks tuli kogu raamile teha kontroll. Esmane kontroll 

veel mitte konstrueeritud konstruktsioonile on teostatud Solid Edge FEM tarkvara kasutades. 

See võimaldas koormata nõrgimat kohta raamil ning graafiliselt näha, kuidas ja kuhu 

täpsemalt on suurimad pinged kogunenud. Peale joonestustarkvara põhist vastupidavus-

kontrolli tuli teostada katseliselt Eesti Maaülikooli dünamomeetri laboris raami kontroll. 

Probleemid, mis projekteerimise käigus veel välja ei tulnud, ilmnesid konstrueerimise ning 

testimise käigus .Kuna esialgse plaani kohaselt tuli konstruktsioon jäigalt kinnitada 

laboratooriumi põrandakonstruktsioonis olevate I-talade külge, puurides sinna augud ning 

need keermestades. Konstrueerimise ning vahepealse testimise käigus järeldati, et parim viis 

raami kinnitamiseks on rihmadega. 
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RIG FOR MOUNTING A MOTORCYCLE TO THE 

TESTSTAND DYNOJET 224XLC. 

SUMMARY 
 

The fact that there were no comparable devices on the marketplace today, made the 

engineering process a lot harder. First thing was to make sure, what were the requirements for 

the soon to be engineered rig. Secondly what materials should be used for the construction. 

Because of the limited resources, the materials were taken from the already existing Due to 

limited resources, there had to be used already existing and owned materials. 

For the safety of the people operating the dynamometer, the rig had to be tested. Firstly the rig 

was tested with computer-aided design software Solid Edge, which has the FEM function. 

This software enabled to put a load on the weakest points on the frame and to see the results  

afterwards. Secondly, the frame had to be tested in a real life situation. It was tested in the 

labarotory of the technology institute of Estonian University of Life Sciences. 

The difficulties in the engineering process began to emerge in the construction and testing 

parts. Firstly the frame was engineered to be rigidly bolted onto the floor of the teststand. But 

it was concluded that it is much easier to attach the rig onto the teststand with straps.  
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Lisa A. Katsestendis Dynojet 224xLC teostatud kiirenduskatsete graafik 

  



31 
 

Lisa B. Tehnilised joonised 
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