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soetatavad, pole mõeldud kestuskatsete läbi viimiseks, sel põhjusel tuli konstrueerida stend 

enda poolt. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on projekteerida ja koostada 
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aparatuuri osad on ühisanumpump ja pihustid. Pumba osadest on olulised: plunžrid, plunžri 

tõukurhülsid ja nukkvõll. Pihusti detailidest: pihusti nõelad ja tõukurvardad. Defektsed 

detailid seadmetes on välja vahetatud, et saavutada normaalsed tööparameetrid. 
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The aim of this master’s thesis is to design and put together common rail fuel supply 

apparatus test bench for endurance tests. Also test methodology had to be created, because 
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First project of endurance test bench has been remodeled and constructed to conduct test. 

Also test bench is now controlled by Arduino UNO. It is controlling injectors injection times 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
 

Lühendid: 

 

CR   –  common rail, ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuur 

ECU   –  electronical control unit, sõiduki juhtarvuti 

EDC  – Electronic Diesel Control, elektriline diislikütuse kontrollüksus 

EMC  – Electro-Motive Corporation 

EUI   – electronic unit injector, elektrooniline pumppihusti 

GM   – General Motors 

GmbH  –  Gesellschaft mit beschränkter Haftung, osaühing 

HC   –  hydrocarbons - süsivesinikud 

HSDI   – high speed direct injection 

IFA   – Industrieverband Fahrzeugbau 

OEM   – Original Equipment Manufacturer, tehase osade tootja 

P-L-N  – pump-line-nozzle 

PLV  – pump lubricity value, pumba määrimisomaduse väärtus 

PM   –  particular matter, tahmaosakesed 

PPD  – kütusesüsteem, mis toodeti Volkswageni ja Siemens VDO poolt 

R5  – 5 silindriline reas mootor 

 

Tähised: 

 

Apolt  – Poldi ristläbilõige, mm2 

B  – Keskmine kulumine pumbas, mm 

d  – Poldi diameeter, mm 

f  – Hõõrdetegur 

g  – maa raskuskiirendus, 9,81 m/s2 

F  – Muutus kütuse voolukiiruses, mm3/tsükklis 

FA,FD  – Raamile mõjuvad jõud, N 

Fr  – Alusraami talale mõjuv jõud, N 

Fl  – Poltide kinnitamiseks kasutatud jõud, N 

K  – Tsüklite kogus mõõtmisel 

l  – Jõuõla pikkus, m 
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MA-D  – Paindemomendid, Nm 

M  – Pöördemoment, Nm 

Mp  – Maksimaalne paindemoment, Nm 

m  – seadmete mass, kg 

n  – Poltide arv 

n, nnom  – Elektrimootori pöörlemissagedus, min-1 

nc  – Summaarne tsüklite arv 

NA  – Poldi arvutuslik tõmbejõud, N 

P, Pv  – Pihusti rõhk, bar 

Pr  – Muutus tekitatavas rõhus pumbas, kPa 

R  – Muutus pumba võllil, mm 

ReH  – Materjali voolavuspiir, N/mm 

r  – Koormust võrdselt kandvate lõikepindade arv 

S  – Varutegur 

Q  – Ristlõike põikjõud, N 

t, tv  – Pihusti impulsi pikkus, ms 

Vi  – Sektsiooni tootlikkus, cm3/min 

Vi max  – Sektsiooni suurim tootlikkus, cm3/min 

Vi min  – Sektsiooni vähim tootlikkus, cm3/min 

Vf  – Tsükli etteanne, mm3/tsükkel 

Wmin  – Minimaalne telgvastupanumoment, cm3 

Wx  – Telgvastupanumoment, cm3 

σ  – Tegelik pinge, N/mm2 

ǀσǀ  – Lubatav pinge, N/mm2 

σf  – Kütuse ebaühtlustegur, % 

ρf  – Kütuse tihedus, kg/m3 

τ ,τ c  – Lõikepinge väärtus, Pa 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolevas magistritöös käsitletakse katsestendi projekteerimist, ning eelneva projekti 

modifitseerimist, selle jaoks, et luua kestuskatsestend, millega võiks läbi kestuskatseid. 

Katsestendi eesmärk on võimalikult vähese inimressursi kuluga viia läbi kestuskatseid. Oluline 

on katsestend selle pärast, et selliseid ei müüda. Lisaks on see oluline, kuna praegusel hetkel on 

selliseid katseid läbi viidud kütusesegudega, mille mahust maksimaalselt 20% on biokütuseid 

(Bosch, 1999, Bosch, 2001b). 

 

Selle jaoks, et katsestendiga saaks läbi viia katseid, tuleb koostada mõõtemetoodika ja testplaan. 

Testplaan peab käsitlema tegevusi, mis eelnevad ja järgnevad kestuskatsele. Metoodika on 

reglementeeritud katse läbiviimise kord, mis luuakse standardite abil. Käesolevas töös  

käsitletakse kahte standardit: ASTM D6898 - 03 ja ISO 4008. Esimene standard kirjeldab 

toiteaparatuuri katsetusi katsestendis ja teine katsestendis ning ka maantee katsetustel. Nende 

metoodikate alusel tuleb läbi viia eelmõõtmised toiteaparatuuri detailide tööpindadele, kuna 

need on eelduseks kestuskatse läbiviimiseks.  

 

Lisaks tuleb määratleda, mis tüüpi kulumisi võib esineda toiteaparatuuri töös (Tucker 1994, 

Küüt, K. 2016): 

1. Söövitav/oksüdeeriv kulumine keemiliste reaktsioonide näol; 

2. Hõõrdumisest tekkiv kulumine metallpindade vahel, kui määrdeainet jääb väheseks; 

3. Detailide purunemisel väikeste osade sattumine tööpindadele ja seal kulumise 

tekitamine. 

Etanoolkütuses sisalduv vesi on suur korrosiooni tekitaja, peale selle on bioetanoolil kehvemad 

määrimisomadused ja  madalam viskoossus kui diislikütusel (Olt 2011, Küüt 1016). 
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1. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

1.1.  Töö eesmärk 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on projekteerida ja koostada diiseltoiteaparatuuri 

kestuskatsestend, millega saaks läbi viia kestuskatset ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuridele. 

Lisaks tuleb välja töötada mõõtemetoodika toiteaparatuuri detailide mõõtmiseks biokütuste 

kasutamisel, kuna sellist mõõtemetoodikat pole senini standardiseeritud. 

 

1.2. Töö ülesanded 

 

Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1) uurida olemasolevatest kirjandusallikatest diiseltoiteaparatuuride katsetamiste kohta; 

2) uurida standardeid, mida kasutatakse toiteaparatuuride mõõdistamise jaoks; 

3) konstrueerida kestuskatsestend; 

4) katseobjekti valik ja töödetailide kaardistamine (tööpinnad); 

5) valmistada ette toiteaparatuur katsemõõtmisteks; 

6) vajaminevate detailide 3D mudelite koostamine ja valmistamine; 

7) projekteerida ja koostada elektrooniline toiteaparatuuri juhtseade. 

 

Projekteeritava stendi eesmärk on lahendada probleem ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuride 

kestuskatsete läbi viimiseks. Olulist rolli selle juures omab võimalikult vähese inimressursi 

kasutamine. Kuna Eesti Maaülikool tehnikainstituudi mootorilaboris sellist kestuskatsestendi 

vaja, siis tuli see projekteerida ja konstrueerida. 

 

Lisaks tuleb luua katsemetoodika vastava katse läbiviimiseks. Selleks on uuritud standardeid ja 

nende põhjal koostatud kestuskatse läbi viimise metoodika. 
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2. NÜÜDISAEGSED DIISELTOITEAPARATUURID JA 

KULUMISKATSED 

 

2.1.  Diiseltoiteaparatuurid 

 

2.1.1. Pumppihustid 

 

Pumppihusti süsteemiga juhitakse iga silindri kütusekogust eraldiseisva pihustiga, millel on 

oma pumba element. Pumppihustite rakendamine ettevõtluses algas juba 1930’ndatel aastatel 

Wintoni ja GM’i mootoritel. Winton tarnis oma mootoreid EMC’le ja GM paigutas oma 

diiselmootorite tootmise Detroiti diiselmootorite osakonda. Maailmas enimtuntumad 2-

taktilised mootorid, millel kasutati pumppihusteid, kuulusid Detroiti diiselmootorite osakonda, 

neid toodeti aastast 1930, kuni 1980. Kasutati mehhaanilisi pumppihusteid. 1985’ndal aastal 

valmis Seeria 92 2-taktiline mootor, mis oli ka esimene raskeveo mootor, millel kasutati 

elektroonilisi pumppihusteid (Bara 1990). Peale elektroonilise juhtimise välja töötamist 

pihustite keerukus kasvas väga kõrgele tasemele. Isegi raskeveokite ja muude sõidukite areng 

on läinud erinevatel suundadel. 

 

Pumppihustil puuduvad kõrgsurvetorud pumba ja pihusti vahelt, millest tuleb ka kaks eelist: 

 

 Dünaamiliste probleemide puudumine liinipikkuse arvelt. Kütuseliinis ei teki 

probleeme (lekkeid, rõhulangu), mis esinevad P-L-N kütusesüsteemides, lisaks 

vähenevad kütuse pritsimise hilinemised. Ent ära tuleb märkida, et kui pumppihustis 

olevad kanalid on väikesed, siis võib probleeme siiski esineda (Challen 1999). 

 Kõrgem pihustusrõhk. Pumppihustitel  on traditsionaalselt olnud kõrgeim 

süsteemirõhu võimekus diiseltoiteaparatuuridest. 2000’ndatel aastatel oli pumppihusti 

rõhu määr 200 MPa, ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuris aga 160 MPa. Sellest ajast 

saati on pumppihustite maksimaalne töörõhk tõusnud ja praeguseks on see juba kuni 

250 MPa (Magdi 2010). 

Olenemata kõrgemast töörõhust pumppihustitel, on ka ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri 

töörõhk tõusnud, ning isegi mõned süsteemid on saavutanud samu töörõhke või lausa neid 

ületanud. Teoreetiliselt pole ühtki tehnilist probleemi, et pumppihustit ei võiks tööle panna 
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kõrgemal rõhul, aga lihtsalt masinate tootjad eelistavad ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuure 

oma uutel sõidukitel, mis varem on omanud pumppihusteid. Sel põhjusel ei toimu 

pumppihustite arenduses enam suuri muutusi ja arvatavasti jääb 250 MPa lõpprõhuks (Magdi 

2010). 

 

Pumppihustid töötavad mootori nukkvõlli pöörlemissageduse alusel. Üks sarnaseid 

mehhaanilisi konstruktsiooni elemente on kütuse pumpamise süsteem, seda tehakse plunžriga, 

nii nagu see toimub ka P-L-N süsteemis. Elektroonika areng diiseltoiteaparatuuride arengus tõi 

uue lahenduse – (EUI) elektrooniline pumppihusti. Millel on elektromagnetiga kontrollitav 

ülevooluklapp (Magdi 2010).. 

Tõenäoliselt kõige arenenum pumppihusti disain tavasõidukitel pärineb Volkswagen 

Mechatronic’ult ja omab nimetust PPD, mis võeti kasutusele 2004 aastal, et toota 2006 aasta 

mudeleid Euro 4 nõuetelevastavana. See pumppihusti kasutas piesoelektrilist täiturit ja suutis 

teha kuni 2 eelpihustust ja 2 järelpihustust lisaks põhipihustamisele. Kahjuks saabus see 

süsteem liiga hilja, kuna ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuur oli võtnud juba oma koha 

tavasõiduautode etteandesüsteemina. Nii jäigi PPD süsteem väga kiirelt tagaplaanile. Juba 

aastal 2007 asendati seda sorti toitesüsteemid ühisanumtüüpi süsteemide vastu välja, mis 

võimaldasid täita Euro 5 normi.  

 

Raskeveokite mootorites aga kasutatakse senini elektroonilisi pumppihusteid ja nende areng 

jätkub. Väike osa raskeveokite pumppihustitest on kaheklapilise disainiga, nagu Delphi E3 ja 

Catterpillar MEUI-C pihustid, mis peavad vastama US EPA 2007 saastenormidele. Olgugi et 

eksisteerib niivõrd arenenud pumppihusteid, siis ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuur on 

arenenud kaugemale ja asendab ka juba raskeveokitel kütusesüsteeme, eriti turgudel, kus on 

väga ranged emissiooni nõuded heitgaasidele. Lisaks on CR süsteemide tootjad hakanud tootma 

oma toiteaparatuuri nii, et tootjad ei peaks oma mootorit nullist ehitama hakkama, vaid saavad 

kasutada olemas olevat süsteemi, seda vähesel määral modifitseerides. 

 

2.1.2. Ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuur 

 

Common rail ehk ühisanumtüüpi toiteaparatuuri nimetus pärineb kõrgrõhu ühisest anuma 

süsteemist, mis toidab mootori kõiki silindreid. Ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri tuntakse 

juba diiselmootori tootmisaegade algusest. Algusaegade toiteaparatuurid diisel mootorile 

omasid juba olulisi sarnasusi tänapäevaste süsteemidega, ning nende loomise juures oli ka 
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Rudolf Diesel (Jääskeläinen 2015). Näitena saab tuua 1913’l aastal esitatud patendi 

ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuurist, kus olid kasutusel mehhaaniliselt käitatavad pihustid, 

mis tehti Suur Britannias (McKechnie 1913). Samal ajal Ameerika Ühendriikides väljastati 

teine patent Thomas Gaff’ile, kus kirjeldati sädesüütega mootori silindrisse kütuse otse 

pihustamist, kasutades elektriliselt käitatavaid solenoidklappe. Kütuse pihustamise kogust 

mõõdeti klapi avatusaja järgi (Gaff 1913). Idee kasutada ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuris 

Gaff’i poolt välja töötatud elektrooniliselt käitatavaid solenoidklappe teostasid Brooks Walker 

ja Harry Kennedy 1920’ndate lõpu poole. Esmakordselt kasutati seda süsteemi diisel mootoril 

California firma poolt, Atlas-Imperial Diesel Engine, aastal 1930 (Walker 1933; DeLuca 2010; 

Knecht 2004; Aird 2001; Jääskeläinen 2015). 

 

Tänapäeva ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri teerajaja oli Societe des Procedes Modernes 

D’Injection (SOPROMI) aastal 1960 (Huber 1969). Sellegi poolest kulus veel 3 kümnendit 

enne, kui rõhuregulaatori areng toimuma hakkas ja see tehnoloogia levima hakkas ning kõigile 

kättesaadavaks sai. SOPROMI tehnoloogiat hindas CAV Ltd. 1970’ndatel ning leidis, et see on 

vähesel määral kasulikum kui olemasolev P-L-N süsteem. Suureks probleemiks olid 

tolleaegsed solenoid klapid, mis vajasid suuremat täpsust. Edasine ühisanumtüüpi 

diiseltoiteaparatuuri areng algas 1980’ndatel. Aastal 1985 IFA, varasemast Lääne-Saksamaast, 

arendas veoauto W50 jaoks ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri, ent selle prototüüp ei läinud 

kunagi masstootmisse ja see projekt jäeti hiljem unarusse. Umbes samal ajal püüdis ka GM 

sarnast süsteemi toota ja paigaldas selle kerget tüüpi masina mootorile IDI (Williams 1982). 

Ent sellegi masina arendus peatati (Jääskeläinen 2015). 

 

80’ndate lõpus ja 90’ndate alguses loodi palju arendusprojekte OEM’ide poolt, mis hiljem võeti 

ette küttesüsteemide tootjate poolt. 

 Nippondenso arendas ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri kaubaveo sõidukitele, mis 

kuulusid Renault’i tooteseeriasse ja neid hakati tootma 1995’ndal aastal (Miyaki 

1988)(Miyaki 1991). 

 1993’ndal teostas Bosch Gmbh, Daimler Benz’i mõningase survestamise järel, 

UNIJET tehnoloogia, mis eelnevalt oli mõeldud Fiati ja Elasise jaoks. Bosch’i 

sõiduautodele loodud ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri tutvustati 1997’ndal aastal ja 

esimesed sõiduk selle süsteemiga valmisid 1998’ndal aastal, Alfa Romeo 156 ja 

Mercedes-Benz C-Class (Stumpp 1996)(Jost 1998). 

javascript:oRef(2184);
javascript:oRef(2183);
javascript:oRef(2178);
javascript:oRef(2182);
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 2000 aastal teatas Lucas ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri tootmislepingust Fordi, 

Reanulti ja Kiaga (Jääskeläinen 2015). 

 2003 aastal tutvustas Fiat järgmise generatsiooni ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri 

MULTIJET, mis oli võimeline teostama ühe mootori töötsükli jooksul 3-5 pihustust ja 

osutus vajalikuks Euro 4 mootori standardi jaoks (Knecht 2004)(Petruzzelli 2013). 

Kui CR süsteemi areng hakkas 1980-90, siis arvati, et peamiseks sõiduautode kütuse 

etteandesüsteemiks jääb pumppihusti süsteem, kuna see oli ökonoomsem ja võimsusenäitajatelt 

parem kui kasutusel olnud CR süsteem. Eesmärgid arengu ja tootmise juures nägid ette 

sõidumugavuse võrdlust ottomootoritega, vastavust tuleviku heitgaasi normidega ja arengut 

kütusesäästmise vallas. Kolme tüüpi kütuse etteandesüsteemid oli valikus: elektrooniliselt 

juhitav pumppihusti süsteem, elektrooniliselt juhitav jaoturpumbasüsteem ja ühisanumtüüpi 

diiseltoiteaparatuur. Kuigi pingutusi tehti kaubaveomasinate parima küttesüsteemi lahenduse 

leidmiseks, kuna ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuur andis suurel määral eeliseid ja sai tänu 

sellele ka tulevaste tavasõidukite tootmises põhiliseks toitesüsteemiks (Jääskeläinen 2015). 

 

Eelisteks olid: 

 Kütuserõhu sõltumatus mootori pöörlemissagedusest ja töökoormusest. See lubab 

paindlikku kütuse pihustus aega ja kogust ning lubab tekkida väga heal kütusesegul isegi 

madalatel pööretel ning suure koormuse all. See eristab ühisanumtüüpi 

diiseltoiteaparatuuri teistest diiseltoite süsteemidest, kus kütuse rõhk süsteemis tõuseb 

mootori pöörlemissageduse tõustes, mida on näha ka jooniselt 2.1 (Hawley 1998). 

Selline karakteristik lubab ka suuremat pöördemomenti madalamatel pööretel, eriti kui 

muutuva geomeetriaga turbolaadurit kasutatakse. Oluline on ära märkida, et CR 

süsteem võib töötada maksimum rõhul väga suures töö ja pöörde vahemikus, siis 

tegelikkuses tehakse seda väga harva. Kütuserõhku CR süsteemis saab kontrollida kui 

funktsiooni mootori pöörlemissagedusest ja koormusest, et optimeerida heitgaase ja 

jõudlust, ning mitte vähendada sellega mootori vastupidavust (Jääskeläinen 2015). 
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Joonis 2.1. Erinevate toiteaparatuuride võrdlus arvestades mootori pöörlemissagedust ja kütuse 

pritserõhuku (Hawley 1998) 

 

 Madalam pöördemoment kütusepumba võllil. Kui HSDI mootorit arendati, siis suurim 

energia kütuse segamiseks õhuga tuli kütuse pihustusmomendist. Ainult kõrgrõhuga 

pihustussüsteem suutis anda piisava energia ja hea pihustuse, et väheneks 

tahmaosakeste (PM) ja süsivesinikkude (HC) kogus. Et toota jaoturpumba jaoks 

vajaminev energia, millega teha neli 1ms pikkust (4 silindrilise mootori jaoks) pihustus 

pumbaga, peab tekitama 1kW hüdraulilist energiat, see aga tekitab märkimisväärseid 

pingeid veovõllile (Breitbach 2002). Sellest tulenevalt ongi olnud üks suundumus CR 

pumba poole just see, et vähendatakse maksimaalset pumba pöördemomendi vajadust. 

Sellegi poolest on CR pumba keskmine pöördemoment samaväärne teiste pumpade 

omaga, ent kõrgel rõhul kütuse etteanne ei kannata, kuna kütus on reservuaari valmis 

löödud, ning sellega säilitatakse maksimaalne voolukiirus. Pumba ülevooluklapp lubab 

stabiilset kütuse etteannet, mis omakorda vähendab pöördemomendi järsku muutumist 

(Jääskeläinen 2015). 

 

 Müra vähenemine tööprotsessi ajal. DI mootorite karakteristikud näitavad, et neil on 

kõrgem rõhk kütuse süütamisel, sellest tulenevalt ka kõrgem müra tase kui IDI 

mootoritel. Leiti ka et madalam müratase ja väiksem NOx emisioon saavutati kui 

kasutusele tuli eelpritse. Kõige kergemini tuli see välja ühisanumtüüpi 
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diiseltoiteaparatuuriga, mis suutis stabiilselt teha väikeste kütuse kogustega eelpritseid 

terve töötsükliulatuses erinevatel koormustel ja pöörlemissagedustel (Jääskeläinen 

2015). 

Ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuur koosneb järgnevatest komponentidest (Joonis 2.2): CR 

pump, CR latt, pieso või solenoid pihustid, ECU ja EDC. Täpne skeem toiteaparatuuri kohta 

Lisas A. 

 

Joonis 2.2. Bosch ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri skeem (Bosch Gmbh Automotive 2016) 

 

Eelneva arutelu ja uurimise põhjal võib öelda, et mõlemad süsteemid on veel kasutuses, ent 

tendents  on siiski ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri poole, kuna emissiooni nõuded 

muutuvad järjest karmimaks, siis CR süsteemi arendamine ja kaasajastamine on kordades 

lihtsam. Sellest tulenevalt on ka selle töö jaoks valitud just common rail süsteem.  

 

 

Joonis 2.3. BOSCH 0 445 110 076 CR pihusti 
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Selle töö jaoks sai valitud II generatsiooni CR pump Bosch CP3.2 tootekoodiga 0 445 020 175, 

ning on esitatud joonisel 2.4. Pihustid on samuti Bosch’ilt, tootekoodiga 0 445 110 076, mis on 

näha joonisel 2.3. Lisaks on Bosch’i toodetud CR latt, tootekoodiga 0 445 215 010.  

 

 

Joonis 2.4. BOSCH 0 445 020 175, CP 3.2 radiaalpump, kaas ja nukkvõll on eemaldatud 

 

Valiku juures mängis rolli CP 3 pumba lai valik nii sõidu- kui veoautodel, ning ka traktoritel. 

Pihustid pärinevad sõiduauto ja pakiautomootoritel, mille kubatuur on 2,0 liitri ümber. Seda 

tüüpi pihustid kuuluvad Fiat’i, Citröen’i ja Peugeot ühisanumtüüpi toitesüsteemi. Ühisanumlatt 

pärineb R5 Volvo mootorilt, et oleks võimalik latis olevat rõhku kontrollida, kuna volvo diisel 

mootor on 5 silindriline. 

 

2.2.  Toiteaparatuuride kulumiskatsed 

 

2.2.1. Ühisanumtüüpi diiseltoitesüsteemi diagnoosimine  

 

Selleks, et diiseltoiteaparatuuri korrasolekut kontrollida, on mõistlik kasutada mõnd 

olemasolevat stendi või manomeetreid. Enamasti saab ära määrata defektse süsteemi 
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komponendi nende seadmetega, sest igale seadmele on antud parameetrid testplaanis, millele 

ta vastama peab. Esmalt tuleb kontrollida madalrõhu torustikku, ehk etteande süsteemi CR 

pumbale. Ühisanumsüsteemis asub tavaliselt üks pump paagis ja madalrõhu torustikus on filter. 

Üks võimalus viga tuvastada, on mõõta rõhku süsteemis peale kütusefiltrit ja enne pumpa. Peale 

selle saab mõõta rõhu erinevust enne ja peale kütusefiltrit (Foxwell 2014). Olulised näitajad: 

 

 Elektriliste etteandepumpade töörõhk on 2,0 kuni 2,5 bar’i vahel käivitamise hetkel. 

 Süsteemid, millel on kõrgrõhupumba küljes etteande pump (Bosch CP1 H ja CP3) 

peaksid tootma -0,10 kuni -0,20 bar’i rõhku kütuse edasiandmisel. 

 Ebapiisav kütuse rõhk madalsurvetorustikus põhjustab kõrgrõhule pumbatava kütuse 

ebastabiilse töörõhu. 

 Mõõtes mõlemalt poolt kütusefiltrit rõhku, ei tohiks selle erinevus olla suurem kui 0,3 

bar’i, vastasel korral tuleb filter vahetada. 

 

Kõrgrõhusüsteemi kontrollimine. Oluline selle juures on, et kunagi ei laseks kõrgrõhu all 

olevast torustikust kütust välja, kui masin töötab. Kõrgsurvetorustikus on töörõhk vahemikus 

1600 kuni 2000 bar’i ja tühikäigul 300 kuni 400 bar’i. Rõhku latis on soovitatav testida, kas 

otse lati rõhuandurist või kõrgrõhupumba ja lati vahelisest torustikust. Selleks, aga ette välistada 

lati poolset viga süsteemis, on parim lahendus rõhku kontrollida otse pumba kõrgrõhu 

väljundist latti. Oluline on see sellepärast, et latil on tagasivooluklapp, mis võib samuti vigane 

olla, ning siis ei tule pumba poolne viga välja, kuna rõhk latis jääb ikka madalaks (Foxwell 

2014). 

 

 Vea otsimist ei tohiks läbi viia pihusti eemaldamisega kõrgrõhu süsteemist, jättes 

eemaldatud pihusti kõrgsurvetoru ava tühjaks. Sest kui üks liin on avatud, kukub rõhk 

latis drastiliselt ja pumbal pole piisavalt tootlikust, et seda kompenseerida. 

 Bosch CRD pumpade maksimaalne lati rõhk: 

Generatsioon 1 – kuni 1350 bar’i 

Generatsioon 2 – kuni 1600 bar’i 

Generatsioon 3 – kuni 2000 bar’i + 

 Denso CRD pumpade maksimaalne lati rõhk: 

Generatsioon 1 – kuni 1450 bar’i 

Generatsioon 2 – kuni 1800 bar’i + 
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 Delphi CRD pumpade maksimaalne lati rõhk: 

Multec – kuni 2000 bar’i 

Direct Acting CRD – kuni 2000 bar’i 

 Minimaalne rõhk latis, et mootor käivituks CRD toiteaparatuuriga on 200-300 bar’i. 

 Oluline on ka meeles pidada, et kui masin ei taha korralikult tööle minna, siis on kasulik 

käivitamisel pumpa testida.  

 

Madalrõhu tagasivoolu torustiku mõõtmise juures on oluline mõõta rõhku tagasivoolutorus, mis 

läheb tagasi paaki (Kitchen 2016). 

 

 Esimese generatsiooni ühisanumtüüpi toiteaparatuuri kütuse tagasivoolu rõhk peaks 

olema 0,6 kuni 0,9 bar’i. 

 Kolmanda generatsiooni pumpade  puhul, mis omavad piesoelektrilisi pihusteid, peaks 

tagasivoolu süsteemi tekitama rõhu 10 bar’i. 

Pihustite kontrollimiseks viiakse läbi esmalt tagasivoolu lekketest. Testi jaoks on oluline 

kõikide pihustite tagasivoolu torud eemaldada ja viia need mõõteanumatesse. Piesoelektriliste 

pihustite puhul tuleb kasutada lisa voolikuid, et tagasivoolus püsiks 10 bar’ine rõhk. Antud töö 

juures on oluline mitte pihusti tagasivoolusid ära lõhkuda. Kui kõik on ette valmistatud, tuleb 

mootor käivitada ja jälgida, et pihustid omaksid väga ligilähedasi tagasivoolu tulemusi. 

Ligikaudu 20ml pihusti kohta 2 minutilise perioodi jooksul loetakse sobivaks (Foxwell 2014). 

 

2.2.2. Toiteaparatuuride kulumise standardid 

 

Standardis ASTM D6898 – 03 on koostatud kestuskatse metoodika määramaks diislikütuse 

määrdeomaduste uurimist pumbas. Põhjuseks on pumbas tekkiv hõõrdumine kui kütus ei oma 

piisavaid määrimisomadusi. Lisaks on see kooskõlas SAE J1668 standardiga. Standard D6898 

sai hangitud Eesti Maaülikooli mootorikatselaborile edaspidiste katsete läbi viimiseks. 

 

Konkreetne standard on koostatud katsetamaks järgneva mudeli pumpa: Stanadyne Model 

DB4427-4782. Katsemetoodika lubab kasutada kõiki kütuseid, mis on mõeldud survesüütega 

mootorile, ka neid, millel on parendatud määrimisomadusi. Kogu standard on SI ühikutega 

koostatud ja muid ühikuid ei ole kaasatud. 
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Katsetamise metoodika: 

 kestuskatse eelsed mõõtmised, iga tööpinna 3’st mõõtepunktist; 

 enne katsetamist tuleb mõõta pumba etteannet 1000’st kuni 2200 pöördeni, iga 100 

pöörde järel; 

 kestuskatse pikkuseks on 500 h; 

 katse ajal on pumba töösagedus 1100 pööret minutis; 

 katsejärgsed mõõtmised; 

 tulemuste analüüs ja selle baasil pumba määrde väärtuse arvutus. 

Katse läbi viimine: 

 kütuse proov, hindamaks kütust; 

 käitada pump pööretel 1100 min-1 ± 10 min-1; 

 keskkonna temperatuur ühtlaselt 24  ̊ C; 

 käitada katset 250 tundi; 

 peatada katse, võtta proov ja vahetada välja kütus, ning võtta ka uue kütuse proov; 

 kui uute kütuseproovid erinevad,  eelneva kütuse uuena kasutamise tulemustest, siis 

tuleb katse peatada, muretseda uus kütus ja alustada katset algusest; 

 kui katse jätkub, siis käitada pumpa taaskord 150 tundi; 

 katse lõpus võtta kütuse proov; 

 kui kütust kaob väga palju, tuleb katse peatada ja kontrollida lekkeid; 

 kui pump jookseb kokku, peatage katse ja uurige, mis põhjustas pumba hävinemise; 

 peale katset võtta pump osadeks, ning mõõta tööpindasid 3’st kohast. 

Kui andmed on kogutud, siis saab hinnata pumba määrimisomadusi järgneva valemiga: 

 

rPBFRPLV  4693,003,312098,040,10   (2.1) 

 

PLV – pumba määrimisomaduse väärtus; 

R – muutus pumba võllil, mm; 

F 

B 

Pr 

– 

– 

– 

muutus kütuse voolukiiruses, mm3/tsüklis; 

keskmine kulumine pumbas (enne ja peale testi), mm; 

muutus rõhus (enne ja peale testi), kPa. 
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Kokku on katsetusi läbi viidud 17’l kütusel, mille PLV tulemused varieeruvad 0,19’st kuni 

9,40’ni.  (ASTM 6898 – 03, 2010) 

 

Lisaks on Eesti Maaülikooli kütuselaboril standard ISO 4008, mis käsitleb sõiduautode 

diiseltoiteaparatuuri pumba katsetamist. 

 

Nõuded katsete läbiviimiseks standardi ISO 4008 alusel: 

 katsevedelikiku temperatuur – 40  ̊ C ± 2 ̊ C; 

 kõhuandurite maksimaalne mõõteviga – ± 0,03 bar või ± 1 % loetud tulemusest; 

 tahhomeetri lugemisviga – ±5 min-1 või 0,5 % loetud tulemusest; 

 kütusevooliku sisepinna elastsus – 500 mm3/bar temperatuuril 40 ̊ C 

 vooliku pikkus – 1 ± 0,1 m; 

 vooliku sisemine läbimõõt – minimaalselt 9,5 mm. 

ISO 4008 katseid viiakse läbi nii katsestendides kui ka sõidu ajal, ehk välikatsetel. Nende 

katsete täpsemaks läbi viimiseks on andmed olemas Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi 

mootorilaboris. 

 

2.2.3. Kulumiskatsete läbiviimise teoreetilised alused 

 

Diiselmootorile kaasnevad puudused etanooli (C2H5OH) kasutades: 

1) madalad näitajad määrimisomaduste puhul – parafiini sisaldus diisel kütuses 

parandab tema määrimisomadusi, mida aga etanoolis ei ole. Määrdeomadus on oluline 

etteande-, kõrgsurvepumbale ja pihustitele. Kui kütusel on kehvad määrivad omadused, 

siis võivad pumbad ja pihustid kinni kiiluda; (Olt 2011) 

2) korrosiooni teke – etanool sisaldab vett, mis aga kahjustab metalli, sel põhjusel on 

vaja kaitsta toiteaparatuuri liikuvaid osasid lisanditega, mis parandaksid kütuse 

määrivaid omadusi; 

3) madal tsetaaniarv – oluline aspekt etanooli kasutamiseks survesüütega mootoris on 

kütuse isesüttimist vähendada või diiselmootori surveastet tõsta; (Olt 2011) 

4) Euroopa Liidu komisjoni määrusega nr 3199/93 on kehtestatud ained, millega tuleb 

viia läbi etanooli denatureerimine. Selle eesmärk on vabastada etanool aktsiisist ja 

muuta joomiskõlbmatuks.   
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Selleks, et diiseltoiteaparatuuri üldse mõõtma hakata, tuleb ennem tööorganid osadeks võtta. 

Seadmete osadeks võtmise juures on oluline enda jaoks selgeks teha ja vajadusel üles märkida, 

missugune detail mis kohast täpselt pärineb. Selle põhjuseks on toiteaparatuuri väga kõrge 

täpsusklass ja võib juhtuda, et valede asjade kokkupanemisel võib tekitada tahtmatuid eksitusi 

hilisemate mõõteandmete kogumisel. Lisaks ei pruugi mõned väliselt ühesugused detailid 

teistesse kohtadesse sobida. 

 

Suurim osadeks võtmist vajav detail on ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri kõrgrõhu pump, 

mis pärineb Bosch’i CP3 seeriast. All pool oleval joonisel 2.5 on näha pumba lõikeskeemi, 

kuhu on märgitud ka kõik osad, milles pump koosneb: 

 

1) korpus; 

2) nukkvõll; 

3) nukkvõlli puks; 

4) pumba korpus; 

5) pumba hammasratas; 

6) tagasivoolu klapp; 

7) madalrõhu sisselase; 

8) dosaator; 

9) tagasivoolu ühendus; 

10) kõrgrõhu ühendus; 

11) plunžer; 

12) plunžrihülss; 

13) kütuse imemisklapp; 

14) kõrgrõhu klapp (latti). 

Joonis 2.5. Bosch CP 3.2 CR pump (Trucktrend 2016) 

 

Pumba juures olulisimad detailid on pumbakorpuse sisepind, nukkvõll, nukkvõllipuks, plnužrid 

ja plunžrihülsid. Tegemist on suurimate tööorganitega ja nende pindadele tekivad kulumisest 

jäljed. Mõõtmised viiakse läbi laboris kindlatel keskkonnatingimustel.  

 

Teiseks on vaja osadeks võtta pihustid, et oleks võimalik ka nende sees olevad tööpinnad ära 

mõõta. Meie poolt valitud Bosch’i pihustid koosnevad järgnevatest põhi komponentidest: 

pihusti korpus, pihusti nõel, tagasivooluklapp koos tõukurvardaga ja solenoid klapp. Muud 
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komponendid omavad küll tähtsat rolli pihusti töös, ent ei oma spetsiifilisi nimetusi ja pigem 

on vajalikud põhi komponentide õiges kohas hoidmiseks ja õigesti käitamiseks. Pihusti 

komponente võib näha joonisel 2.6.  

 

 

 

Joonis 2.6. Bosch’i pihusti skeem (SparesCode 2016) 

 

Pihustite juures on kõige olulisemad kuludetailid pihusti nõel ja tagasivooluklapp koos 

tõukurvardaga, pildi peal on need detailid märgitud numbritega 1 ja 4. 
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3. MÕÕTEMEETODIKA ÜHISANUMTÜÜPI 

DIISELTOITEAPARATUURI KESTUSKATSE LÄBI-

VIIMISEKS BIOETANOOLIGA 

 

3.1.  Kestuskatse läbiviimise metoodika 

 

Kestuskatse läbiviimiseks ja tööpindade mõõtmiseks on välja töötatud mõõtemetoodikad, mille 

eesmärk on katse kordamise võimalus. Iga detaili jaoks sai loodud oma mõõtemetoodika, mis 

on arendatud välja standardist ASTM D6898 - 03(2010) ja ISO 4008 ja hindavad diislikütuse 

määrivaid omadusi diiseltoiteaparatuuris nii katsestendis kui välikatsetel.  

 

Katsemetoodika näeb ette kestuskatse eelseid ja järgseid tööpindade mõõtmisi, lisaks ka 

detailide tööpindade pildistamist, et võrrelda kulumist. Kestuskatse toimub üheaegselt nii 

pumbale kui pihustitele. Katse minimaalne pikkus peab olema 200 tundi. Olulised näitajad 

kestuskatse läbiviimiseks on järgmised (Terry 2005): 

 

 Katsestend peab töötama konstantsel kiirusel 1000 pööret minutis ± 25 pööret minutis, 

kuna see on mootori jaoks ligikaudu 2000 pööret minutis, mis on traktoritel ja 

raskeveokitel töö tegemiseks vajalik pöörete vahemik. Katse periood 200 tundi ± 10 

tundi. 

 kütusetemperatuur peab püsima 40 ̊ C ± 5  ̊ C; 

 kütuse pritserõhk peab olema 1350 bar ± 5 bar’i; 

 kütuselati maksimaalne temperatuur ei tohi ületada 150 ̊ C; 

 kütuse rõhk latis peab olema 1350 bar ± 10 bar’i; 

 iga 20 tunni ± 1 tunni tagant tuleb teha vahemõõtmised, et kontrollida pihustite 

korrasolekut. 

Selleks, et kestuskatset läbi viia, tuleb esmalt mõõta seadmete detailide tööpinnad. Tööpindade 

mõõtmise jaoks sai samuti koostatud mõõtemetoodika. Enamike detailide puhul see erineb, sest 

kujud on erinevad ja nii ka tööpinnad (Terry 2005). Pihusti detailidest vajavad mõõtmist pihusti 

nõel ja tagasivooluklapp ja tõukurvarras.  

Pihusti nõela mõõtmise jaoks on koostatud joonis 3.1, millele on märgitud mõõtepunktid. 

Mõõtepunktid pihustinõela mõõtmiseks on kolmel kõrgusel. Esimene mõõtepunkt on 2 mm 
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nõela ülemisest servas, teine mõõtepunkt on 6 mm nõela tööpinna ülemisest servast ja kolmas 

12 mm samast punktist. Lisaks sellele tuleb mõõte võtta iga 120 kraadise nurga tagant nendes 

punktides. Sellise mõõtmise eesmärk on detaili ümaruse tuvastamine. Lisaks on jäädvustatud 

tööpinnad elektroonilise mikroskoobiga. Oluline on ära märkida, et igas konkreetses 

mõõtepunktis sooritatakse vähemalt 3 mõõtmist, selle abil on võimalik ka mõõteviga välja 

arvutada. 

 

 

Joonis 3.1. Pihusti nõel (1.) ja tagasivooluklapp koos tõukurvardaga (2.), lähivõte tõukurvarda 

tööpinnast (3.) 

 

Tagasivooluklapi tõukurvardal mõõdetakse tööpinnal samuti kolme erinevat kõrgust, millest 

esimene on 1 mm ülemisest servast, järgnev mõõde on 5 mm samast servast ja kolmas punkt 

10 mm samast kohast. Vastavaid mõõtmeid on ka nähe eelneval joonisel 2.5. Samuti on selliste 

mõõtmiste põhjuseks detaili ümaruse kontrollimine. Lisaks tuleb teha elektroonilise 

mikroskoobi all pildid pinna kahjustustest. Tagasivooluklapi ava on aga ainult jäädvustatud 

elektroonilise mikroskoobi all, sest tolle tööpinna täpsus sõltub klapina töötava kuulikese 

korrasolekust. 

 

Kui pihustid on uuesti komplekteeritud, siis tuleb nendega katsestendis läbi viia testplaani 

alusel katsetused, et ei oleks lekkeid ja pihustid töötaksid korrektselt. Vastasel korral tuleb 

kannatada saanud pihusti kas välja vahetada või vea tuvastamise korral uued detailid muretseda, 

ning vajadusel uuesti mõõdistada. 
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Pumba detailidest olulisemad detailid on plunžrid, kuna nende ülesanne on kütus suruda suure 

rõhu all toitesüsteemi latti. Sel põhjusel on nõutud ka sellel detailil suuremad täpsusklassid ja 

rohkelt mõõtepunkte. Joonisel 3.2 on näha plunžrit, kuhu on märgitud mõõtepunktid: esimene 

2 mm ülemisest servast, teine 12 millimeetrit ja kolmas asub 22 millimeetri kaugusel. Lisaks 

on näha ka 120 kraadised sektorid, mille peal mõõtepunktid asuvad. See annab kokku ühe 

plunžri mõõtmiseks 9 mõõtepunkti, aga et välistada vea teket, tehakse igas punktis 3 mõõtmist, 

mille tulemusena saab kokku 27 mõõtmist vastava detaili juures. Selle juures on ka oluline, et 

minimaalselt 2 mõõtepunkti asuks tööpinnal ja 1 minimaalselt tööpinnalt eemal, see aitab näha 

paremini tekkivaid kujuhälbeid. 

 

 

 Joonis 3.2. Pumba plunžer (1.) ja plunžrtihülss (2.) 

 

Teine oluline detail on pumba plunžrihülss, mis vajab mõõtmist. Mõõtmine toimub sarnaselt 

plunžritele kolmelt erinevalt kõrguselt, alustades plunžri võllipoolsest pinnast: 3 mm, 10 mm 

ja 20 mm. Samuti tehakse mõõtmised iga 120 kraadise sektori tagant, et saada võimalikult täpne 

kuju. Plunžri tõukurhülsi kujutis koos mõõtmispunktidega on näha joonisel 3.2 paremal. 

 

Peale nende on veel mõõta pumba nukkvõll neljast punktist. Nukkvõlli kaks mõõtepunkti 

asuvad nukkvõlupukside all ja 2 ülejäänud punkti on võlli ja korpuse liugekohtade keskpunktis. 

Jooniselt 3.3 on näha mõõtepunktide asetus. I mõõtepunkt asub võlli pikemal küljel korpuses 

asuva tööpinna peal, III punkt asub lühemal võllipoolel, samuti korpusekaanes asuva tööpinna 
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peal. Punktide II-A ja II-B asukohad on kummalgi omapoolsest servast 3 mm kaugusel. Igas 

punktis viidi läbi 3 mõõtmist. 

 

 

Joonis 3.3. Pumba nukkvõlli mõõtepunktid 

 

Peale mõõtmiste läbiviimise on oluline veel tööpindade jäädvustamine, sest kõikide detailide 

puhul määratakse detailide kulumist peamiselt kuju ja läbimõõdu muutuse järgi. Lisaks on 

mõnedest detailidest ka kujuhälbe mõõteseadmega mõõtmised tehtud. Kujuhälbemõõturiga 

tehtud joonised leiab Lisast B. Kujuhälbe mõõtmised viidi läbi pumba osadel – plunžritel, 

plunžrihülsidel, võlli ekstsentrikule ja võlli mõlemal tööpinnal, mis asetsevad korpuses. Kogu 

katse metoodika järjekord on nähtav joonisel 3.4. 

 

Joonisel 3.4 kirjeldatud katsemetoodika skeem seisneb selles, et valitakse katse läbi viimiseks 

pump ja pihustid. Mõlemad seadmed võetakse osadeks, et oleks võimalik detailide tööpinnad 

mõõta. Mõõtmisele kuuluvad pumba detailidest: plunžrid, plunžri tõukurhülsid ja nukkvõll; 

pihusti detailidest: pihustinõel ja tõukurvarras. Jäädvustamisel lisandub eelpool mainitud 

detailidele pumba osadest: pumba korpus ja nukkvõllipuks; ning pihusti detailidest: 

tagasivooluklapp. Peale detailide jäädvustamist komplekteeritakse pump ja pihustid, ning 

tehakse lekke ja rõhu testid. Kui seadmed on töökorras, viiakse läbi kestuskatse, mille jooksul 

toimuvad vahemõõtmised. Kui kestuskatse sooritatud, korratakse eelpool kirjeldatud detailide 

tööpindade mõõtmist ja jäädvustamist. Vajadusel toimub seadmete komplekteerimine ja 

tehakse andmete analüüs ja süntees. 
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Joonis 3.4. Kestuskatse läbiviimise skeem 

 

Pumba tsüklietteande Vf  parameetri arvutamiseks saame kasutada alljärgnevat metoodikat (Olt, 

J. 2011 (2)): 

 

 
c

i

f
n

V
V




4

1

310
 (3.1) 

 

Vf – tsüklietteanne, mm3/tsükkel; 

Vi – sektsiooni tootlikkus, cm3/min; 

nc – summaarne tsüklite arv. 
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Ebaühtlusetegur kütuse etteandel arvutatakse järgneva valemiga: 

 

 100
)(2

min.max.

min.max. 





ii

ii
f

VV

VV
 ,  (3.2) 

 

Vi.max – sektsiooni suurim tootlikkus, cm3/min; 

Vi.min – sektsiooni vähim tootlikkus, cm3/min; 

σf – kütuse ebaühtlustegur, %. 

 

 

 

 

Kütuse tunnikulu määratakse valemiga: 

 

 Bf = 60 · 10 -3· ∑1
4 Vi ·ρf   (3.3) 

 

ρf – kütuse tihedus, kg/m3. 

 

„Ühisanumtüüpi toiteaparatuuris kütuse etteanne suureneb pihusti avatusaja ja rõhu kasvades. 

Kütuse etteande ebaühtlustegur  tsükli etteande vähenemisel suureneb, põhjuseks on tsükli 

etteande vähenemine, sest suhteline viga suureneb väiksemate väärtuste korral“ (Küüt, K. 

2014). 

 

 

3.2.  Katseseadmed ja -kütused 

 

Katseandmete saamiseks on vaja seadmeid, millega mõõta ja jäädvustada katseseadmete 

tööpindasid. Selle jaoks on Eesti Maaülikoolil oma mõõtelabor. Need seadmed on olulised 

pumba ja pihusti töödetailide mõõtmiseks ja jäädvustamiseks. Joonisel 3.5 on näha seadmed, 

millega jäädvustatakse tööpindasid. Peegelkaamera on suuremate detailide jäädvustamiseks ja 

optiline mikroskoop on väiksemate detailide tööpindade jäädvustamiseks. 
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Joonis 3.5. Canon EOS6D kaamera, Canon EF 24-70mm f/2.8L USM objektiiv ja mõõte alus (1.) ja 

optilinemikroskoop Zeiss SteREO Discovery.V12, valgustustoiteplokk Zeiss SteREO CL1500ECO ja 

kaamera Zeiss AxioCam ERc 5s (2.). 

 

Detailide tööpindade mõõtmiseks on kasutusel mikromeeter, elektrooniline nihkkaliiber ja 

kujuhälbemõõtur, mis on nähtavad joonisel 3.6. Mikromeetriga on mõõdetud detailide 

tööpinnad, mis peavad olema väga täpsed, et toiteaparatuur töötaks efektiivselt. Mikromeetriga 

mõõdetud detailid on plunžrid, plunžri tõukurhülsid, pihusti nõelad ja tõukurvardad. 

Nihkkaliibriga mõõdetud detailid on pumba nukkvõll ja nukkvõlli puks. Kujuhälbe mõõturiga 

on mõõdetud pumba osad, mida on näha ka lisas B.   

 

 

Joonis 3.6. Kujuhälbe mõõtur MAHR MMQ100 (1.), nihkkaliiber SYLVAC S225 0,1 mm (2.) ja 

mikromeeter 0-25 mm, 0,001 mm (3.) 

 



30 

 

Peale mõõtevahendite on oluline koht katsetatavatel kütustel. Kuna bioetanooli katseid on väga 

vähesel määral tehtud survesüütega mootoris, siis sellest tulenevalt on vaja uurida, kuidas 

mõjutab eelpool mainitud kütus diiselmootori tööd ja millist mõju avaldab mootori 

toiteaparatuurile. Küsimus on tõstatunud sellest, et bioetanool on väga levinud ottomootorites 

kasutamiseks, ent diiselmootoris kasutamine on alles arengujärgus. (Olt, 2011(2)) Bioetanooli 

ja diislikütuse parameetreid on võrreldud tabelis 3.1.   

 

Tabel 3.1. Diislikütuse ja bioetanooli näitajate võrdlus (Söödor, S. 2009; Küüt, A. 2010; Küüt, K. 

2014) 

Kütuse omadus Diislikütus Bioetanool 

Tihedus  kg/l  15 oC 0,83…0,88 0,80...0,82 

Hapnikusisaldus  massi- % - 34,8 

Kütteväärtus  MJ/l 36,4 21,4 

Aurumissoojus  kJ/kg - 930 

Oktaaniarv (MON) - 102 

Keemistemperatuur  oC 170…340 78 

Aururõhk 38 °C juures 0,04 2,5 

Isesüttimise temperatuur 230…315 366 

Värvus Kollan Värvuseta 

Stöhhiomeetriline õhu ja kütuse  14,5 9 

suhe  kg õhku/kg kütust   

 

 

Miks sai valitud biokütustest just etanool on see, et tema omadused on küllaltki sarnased 

tavakütustele, mida kasutatakse sisepõlemismootoris. Sellest tulenevalt ei vaja näiteks 

sisepõlemismootor väga suurt ümberehitust või seadistamist. Nimelt on teada, et etanooli 

kütteväärtus on ligikaudu 68% bensiini kütteväärtusest ja 59% diislikütuse kütteväärtusest, mis 

omakorda hakkab põhjustama kütuse suuremat erikulu. Sädesüütega mootori puhul aga aitab 

suurem oktaaniarv parandada detonatsioonikindlus, sellest tulenevalt saab tõsta mootori 

surveastet. Peale selle väheneb ka CO, HC ja NOx emissioon, sest põlemistemperatuur on 

madalam ja osa hapnikust on juba kütuses olemas. Lisaks on etanool keskkonnasõbralikum 

kütus ja ei tekita reostust, kui peaks veekogusse sattuma (Küüt, A. 2013). 
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Peale selle, et etanool on kehvade määrimisomadustega, siis on tema üks jääkproduktidest vesi, 

mis satub käimise ajal mootorisse. Oluline on seda tõstatada selle pärast, et õli kaotab oma 

määrivaid omadusi, kui seguneb veega. Sellekohane katse on eelnevalt läbi viidud ja tulemused 

tabelisse 3.2 kantud. 

 

Oluline on ära märkida, et kui õlis olev vee sisaldus on alla 0,5%, siis ei oma ta ohtu mootorile, 

kui sisaldus on üle selle, väheneb õli määrde omadus ja see võib omakorda kahjustada mootorit. 

Kui sisaldus on juba 1-2%, siis peab hakkama kontrollima mootori tihendeid, et peatada leke 

õlitussüsteemi (Veselá 2016). 

 

Tabel 3.2.  Veesisalduse muutumine mootoriõlis, kasutades fossiilkütust bensiin 95 ja etanoolkütust 

E85 (Veselá 2016) 

Time of 

operating  

Water 

concentration 

 BA95 

Water 

concentration 

 E85  

Water 

concentrati

on New oil 

% difference 

BA95 to new 

oil 

% difference  

E85 to new oil 

34 km 1295 µg/g 1449 µg/g 1357 µg/g 4,6 % 6,8 % 

2000 km 1314 µg/g 2334 µg/g 3,2 % 72,0 % 

4000 km 1336 µg/g 1503 µg/g 1,5 % 10,8 % 

6000 km 1373 µg/g 2028 µg/g 1,2 % 49,4 % 

8000 km 1363 µg/g 3241 µg/g 0,4 % 138,8 % 

10000 

km 

1379 µg/g 2419 µg/g 1,6 % 78,3 % 

12000 

km 

1397 µg/g 3601 µg/g 2,9 % 165,4 % 

 

Etanooli kasutamisega kaasneb seega positiivseid omadusi kui ka negatiivseid. Positiivsed on 

suurema mahulised, sellest ka arendustöö jätk. Nimelt ei toodeta heitgaase nii palju, kuigi 

mootori töötamist etanool kütus ilma lisa aineteta ei soodusta. 
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4. STENDI PROJEKTEERIMINE JA KONSTRUEERIMINE 

 

4.1.  Stendi projekteerimine 

 

4.1.1. Stendi mehhaanilise osa projekteerimine 

 

Katsestend, millega selle töö käigus tegeletakse on juba eelnevalt mingil määral projekteeritud 

Vello Läätse magistri töös ja ümber projekteeritud Keio Küüt’i bakalaureuse töös. Esimeses 

versioonis ei oldud arvestatud olemasolevate võimalustega, ning sel põhjusel tehti 

konstruktsioonis palju muudatusi. Valmistati raam ja võeti olemas olev mootor, mis aga ei 

sobinud. Peale selle puudus täielikult pihustite juhtimise jaoks vajalik elektroonika ja loogika, 

mille alusel see toimuma peaks. Lisaks palju muid lahendusi, mis sai ümber projekteeritud. 

 

Joonisel 4.1 on alusraam arvutuste jaoks, kus lõik AD on võrdne lõiguga EF (Lääts V. 2013). 

 

Joonis 4.1. Alusraami skeem, millele on märgitud tugede punktid (Lääts, V. 2013) 
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Esmalt tuleb leida alusraami kandvale talale AD tekkiv maksimaalne paindemoment. 

Alusraamile mõjuv maksimaalne koormus on 40 kg, see on elektrimootori ja rakise kogu mass. 

Koormus jaguneb võrdselt talade AD ja EF vahel. Arvutustest avalduv koormus tuleb jagada 

pooleks , siis saame ühele talale mõjuva kogu raskuse. 

 

 

Joonis 4.2. Alusraami tala AD tugevusarvutuse skeem 

 

Alusraami talale AD mõjuv jõud avaldub kujul, valem (4.1) (Stepin, 1970; Veeber, 2012, lk 

18): 

 

g
m

Fr 









2
      (4.1) 

 

Fr – alusraami talale mõjuv jõud N; 

m – alusraamile mõjuv seadmete mass, kg; 

g – maa raskuskiirendus 9,81 m/s2. 

 

    NFr 2,19681,9
2

40
  

 

Alusraamile mõjuvate toereaktsioonide arvutused (Stepin, 1970; Veeber, 2012, lk 18-19): 

 

  0710,0240,0408,0:0 AD FFFM  

 



34 

 

NFA 1,179
710,0

240,02,196408,02,196



  

 

  0302,0470,0710,0:0 FFFM DA
 

 

NFD 3,213
710,0

302,02,196470,02,196



  

 

Maksimaalse paindemomendi arvutus: (Stepin, 1970; Veeber, 2012, lk 19)  

 

mNFM

mNFM

M

M

AB

DC

D

A









1,54302,0

2,51240,0

0

0

 

 

Painde tugevustingimus on , sellest leiame alusraami tala ristlõike 

minimaalse telgvastupanumomendi. Terase maksimaalne paindepinge on 160 N/mm2. 

Materjal: teras S235J2 (EN 10219-1:2006) (Arjassov, 2006; Veeber, 2012, lk 19; Lääts, V. 

2013) 

 

Mehaanilised andmed materjali kohta: 

 

voolavuspiir   –  R
e H 

(σ
y
) = 235 N/mm; 

tugevuspiir   –  R
m 

(σ
u
) = 360 - 510 N/mm; 

elastsusmoodul  –  E = 2,1
.

10
5 

N/mm
2
; 

nihkeelastsusmoodul  –  G = 8,1
.

10
4 

N/mm
2
. 

 

 

 

 


M

W
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Antud materjalil saame lubatavaks paindepingeks: (Arjassov, 2006; Veeber, 2012, lk 19) 

 

S

ReH        (4.2) 

 

 

eHR  – terase S235J2H voolavuspiir 235 N/mm; 

  – lubatav paindepinge, N/mm2; 

S – varutegur. 

 

 

 

2/7,156
5,1

235
mmN  

 

Minimaalne telgvastupanumoment arvutatakse järgneva valemiga: (Arjassov, 2006; Veeber, 

2012, lk 19) 

 



pM
W min        (4.3) 

 

Wmin – Minimaalne telgvastupanumoment, cm3; 

Mp – maksimaalne paindemoment, N·m. 

 

 

3

6min 35,0
107,156

1,54
cmW 





 

   

 

Sobivaks materjaliks sai valitud teras ristlõikega 25x25x2, kus vastupanumoment 2 mm 

paksuse seinaga materjali korral on  cm
3
. (Rautaruukki kontsern, 2012; Lääts, V. 

2013) Alusraami tugevuse suudab tagada vajadusel ka väiksema ristlõikega nelikanttoru. 

Wx 1 19
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Valitud terase ristlõike tegelik pinge (Arjassov, 2006, Veeber, 2012, lk 19): 

 

X

p

W

M
        (4.4) 

 

  – tegelik pinge, N/mm2; 

Mp – maksimaalne paindemoment, N·m; 

Wx – telgvastupanumoment, cm3. 

 

2

6
/5,45

1019,1

1,54
mmN





  

 

Tegelik tugevuse varutegur (Arjassov, 2006): 

 


eH

l

R
S        (4.5) 

 

Sl – tegelik tugevuse varutegur. 

 

1,5
5,45

235
lS  

 

Terase varutegur tugevusele on 5-st suurem. See viitab asjaolule, et alusraam peab survele vastu 

ja ei ole olulist läbipaindumise ohutu. 

  

Tugevuse varutegur näitab, kui mitme kordselt erineb detaili konstruktsiooniline tugevus 

arvutuslikust. Terastalade varutegur peaks jääma minimaalselt 2, alla selle ei tohiks katsestendi 

varutegur olla, kuna erinevad jõud nõrgestavad ajaga metalli. Suurem tegur lubab aga 

koormustele paremini vastu panna ega paindu nii kergelt läbi. (Veeber, 2012, lk 20) 

 

Mensuurikastiga tuli teha väikseid korrektuure, nimelt kippusid pihustikannud vastu mensuure 

käima, ent selle välistamiseks sai soetatud seibid, mis läksid kasti ja pihustikannude vahele, 

tõstes nad piisavale kõrgusele. Teine probleem mensuurikastiga oli puuduv äravool kasti 
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põhjas. Kuna põhiline kütuse liikumine toimub läbi mensuuri kasti, kus pihustid seda 

pihustavad, siis on vaja ka kütus sealt uuesti ringlusesse saada. Lahendus on näha lisas C.  

 

Kuna ühe faasiline mootor meile ei sobinud, siis tuli projekteerida uus mootori kinnitus ja valida 

ka uus mootor, mis rahuldaks meie stendi jaoks määratud vajadusi. Lisaks tuli ümber 

konstrueerida motoori võllile sobivaks ka koormuskaitse, mis vajadusel vabastab mootori 

pumbaga ühendusest. Mõlemad lahendused on lisas C. 

 

Eelpool mainitud koormuskaitse, mis on mõeldud leevendi ja mootori vahele, peab kaitsma 

mootorit ja pumpa. Koormuskaitse on vajalik sellepärast, et katsetes kasutatakse etanool kütust. 

Teatavasti on etanool kütusel kehvemad määrimisomadused pumba ja pihustite jaoks. Suureneb 

korrosiooni tekke võimalus ja võib juhtuda, et pump kiilub selle käigus kinni. Juhul kui see 

peaks juhtuma, siis tuleb välistada võimalus, et elektrimootor saaks selle käigus kannatada. 

Selle pärast on konstrueeritud koormuskaitse, ent tuleb uurida, mitu 6 mm läbimõõduga polti 

on piisav, et elektrimootor need vajadusel purustada jõuaks (Küüt K. 2014).  

 

Valem, mille abil saab arvutada poldi lõike tugevust: 

 

polt

A

Ar

Nn




       (4.6) 

 

τ – lõikepinge väärtus, Pa; 

r – koormust võrdselt kandvate lõikepindade arv; 

n – poltide arv. 

 

Teiseks, arvutada poldi ristläbilõige valemiga: 

 

4

2d
Apolt





      (4.7) 

 

Apolt – poldi ristläbilõige, mm2; 

d – poldi diameeter, mm. 
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Leidmaks ühele poldile mõjuvat tõmbejõudu, saab kasutada järgnevat valemit: 

 

nf

F
N A

12,1
3,1


       (4.8) 

 

NA – poldi arvutuslik tõmbejõud, N; 

F1 – poltide kinnitamiseks kasutatud koormus, N;  

f – hõõrdetegur. 

 

 

Hõõrdetegur võrdub 0,15,  kuna tegemist on kuiva teras pinnaga, poltliite kinni keeramisel 

tekkivat väändedeformatsiooni võtame arvesse varuteguriga 1,3 ja 1,2 tähistab läbilibisemist 

vältivat tegurit. Jõu F1 saame mõõta njuutonvõtmega polte kinni keerates. 

 

156
15.02

302,1
3,1 




AN  kN 

 

27,28
4

62







poltA  mm2 

 

52,5
1027,284

101564
3

3








  MPa 

 

Nende arvutuste põhjal saab väita, et ühe poldi lõiketugevus on 5,52 MPa. Selleks, et saada 

teada, kui suurt lõikepinget tekitab mootor, tuleb teha järgmised arvutused. 

 

Lõikepinge arvutus toimub valemiga: 

 

polt

c
A

Q
      (4.9) 

 

τ c – lõikepinge väärtus, Pa; 

Q – ristlõik põik jõud, N;  

Apolt – poldi ristlõike pindala, mm2. 
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Ristlõike põik jõu saame kui korrutame mootori pöördemomendi võlli pikkusega (Küüt, K. 

2014): 

 

lMQ                    (4.10) 

 

M – pöördemoment, Nm; 

l – jõu õla pikkus, m;  

 

 

Nüüd arvutame välja, kui suurt pinget avaldab elektrimootor nendele poltidele. Valitud 

elektrimootori tekitab üle 30 Nm momenti, et ületada pumba takistusmomenti, kui pump peaks 

kinni kiiluma, siis on võimalik välja arvutada, missugust pinget hakkab ta poltidele selles liites 

avaldama.   

        

NQ 600
05,0

30
        

    

2,21
102827,0

600
4





c  MPa     

 

Nende arvutuste põhjal saame öelda, et võime kasutada kahte kuni kolme polti koormuskaitses, 

kuna masina jõud käib neist üle, kui pump peaks kinni kiiluma. Lisaks ei käivitata 

elektrimootorit täis võimsusel, ning see välistab ka võimaluse poltide purunemiseks masina 

käivitushetkel. 

 

Lisaks sai konstrueeritud CR pumbale vajalikke liitmikke, kuna olemasolevad liitmikud olid 

spetsiifilised ja nende külge ei olnud võimalik meie poolt valitud voolikuid kinnitada. Pumbaga 

ei olnud kaasas ka vastuseid olemas-olevatele kinnitustele. Joonisel 4.3 on näha ka ühe vahetüki 

valmimisest pilti. Pildil olevale detailile tuli teha veel ava, mahalõige jämedamalt poolelt ja 

keermestada see. Kokku valmis 4 detaili. 
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Joonis 4.3. Pumba liitmiku valmistamine manuaalses treipingis 

 

4.1.2. Stendi elektroonika projekteerimine 

 

Peale mehaanilise osa tuli ka elektroonilisele osale rõhku panna. Stendi õigeks käitamiseks pidi 

looma juhtseade, mille abil saab juhtida pihusteid ning pumba etteande regulaatorit. Lisaks tuli 

mõõta kütuselati rõhuanduri väljundpinget, et saada valem, millega saaks kütuselatis hoida 

õiget rõhku. Joonisel 4.4 on näha saadud tulemus. 

 

 

Joonis 4.4. Anduri väljundpinge ja ühisanuma rõhu suhe 

 

Elektroonika komponentidest läks vaja pihustite ja pumba juhtimiseks 4’ja transistori 

IRGB14C40LPBF, jahutusradiaator igale transistorile (alumiiniumsulam), 2 kondensaatorit 
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Leaguer RT1 64V4700μF, elektritrafo TMB 160/001M/1, kaablit ja ühenduseks vajalikke 

detaile. 

 

Transistor IRGB14C40LPBF olulised andmed: 

 25°C juures maksimaalne voolutugevus – 20 A;  

 110°C juures maksimaalne voolutugevus – 14 A;  

 püsiv lülitusvoolu tugevus – 1 mA; 

 25°C juures maksimaalne võimsuse taluvus – 125 W;  

 110°C juures maksimaalne võimsuse taluvus – 54 W; 

 maksimaalne lubatud pinge transistoris – 430 V. 

 

Diood 1N4001 olulised andmed: 

 maksimaalne vastupinge – 50 V; 

 maksimaalne lubatud voolutugevus – 30 A; 

 keskmine voolutugevuse taluvus – 1 A. 

 

Kondensaator Leaguer RT1 64V4700μF andmed: 

 töötemperatuur – -40 °C … 105 °C; 

 lubatud maksimaalne pinge – 63 V; 

 nominaalne mahtuvus – 4700 μF; 

 eluiga maksimaalsel kasutamisel – 1000 tundi. 

 

Trafo TMB 160/001M/1 andmed: 

 sisend pinge – 230 V AC; 

 väljundpinge – 12 V DC; 

 väljund voolutugevus – 13,3 A; 

 võimsus – 160 VA. 

 

Pihustite ja regulaatori juhtimiseks ning mootori pöörlemissageduse kontrollimiseks on 

koostatud skeemid, mis on nähtavad vastavalt joonistel 4.5 ja 4.6. 
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Joonis 4.5. Elektroonikaskeem pihustite ja kütuserõhu reguleerimiseks.  

 

Joonisel 4.5 näidatud detailid on järgnevad: T1 – elektritrafo; C1, C2 – kondensaatorid; K1, 

K2, K3, K4 – süütekivid; R1, R2, R3, R4 – dioodid; RE1 – alaldi; Regulaator – kütuse rõhu 

reguleerimiseks latis; Rõhu kontroll – Rõhu klapp, mis annab Arduino’le signaali, mille abil 

juhitakse rõhuregulaatorit; Pihustid. Arduino UNO lülitab süütekivisid, mis omakorda juhivad 

sellega pihusteid, lisaks on latis rõhu kontrollimiseks andur, mille pinge järgi reguleeritakse 

rõhuregulaatorit pumbal, et hoida latis konstantset rõhku. 
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Joonis 4.6. Mootori juhtimine sagedusmuunduriga.  

 

Joonise 4.6 detailid on järgnevad: M – 3’e faasiline elektri mootor; F1 – termorelee; Q1 – 

sagedusmuundur; K1 – lüliti; U – 1. faas; V – 2. faas; W – 3. faas; PE – maandus; N – 

neutraal. Sagedusmuunduriks on EATON MMX12AA9D6F0-0, mis teeb ühefaasilise liini 

kolmefaasiliseks, ning lubab reguleerida sagedust 0’st kuni 320 Hz’ni. 

 

Sagedusmuunduri tehnilised näitajad: 

 sisend pinge – 1 liiniline vahelduvvool, 230V, 50/60Hz; 15,8 A; 

 väljund pinge – 3 liiniline vahelduvvool, 0…320 Hz, 9,6 A; 

 voolutugevus – 8,7 A / 9,6A; 

 võimsus – 2,2kW / 3 Hj; 

 töötamiseks sobiv temperatuur – -10…+50 °C. 

(EATON Moeller, 2016) 

 

Kasutuses oleva elektrimootori tehnilised näitajad: 

 sisend pinge – 3 liini 380V, 50Hz; 

 voolutugevus – 2,2 A; 

 pöörlemissagedus 920 min-1; 

 võimsus – 0,75 kW. 
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4.2.  Katsestendi konstrueerimine 

 

4.2.1. Mehhaanilise osa konstrueerimine 

 

Konstrueerimiseks sai võetud olemas olev raam, mille pealt tuli eemaldada vana mootor, kuna 

ühefaasiline mootor ei olnud sobilik selle stendi koostamiseks. Uue mootori jaoks sai aga 

konstrueeritud uus kinnitamise lahendus, kuna mootor omas ainult mootoripoolset kinnitust. 

Pumba kinnitusele tuli leida alus ja keevitada see raami külge. Hiljem puuriti augud, mille abil 

saab kinnitada pumba rakise stendi, see võimaldab pumpa mööda ühte telge edasi-tagasi 

liigutada. Selle eesmärgiks on erinevate pumpade katsetamise võimalus kestuskatse stendis. 

 

Joonis 4.7. Kestuskatsestendi konstruktsiooni mehhaaniline pool 

 

Mensuurikasti ei olnud võimalik stendi alusele kinnitada, sest vedeliku anumasse tagasi 

voolamiseks peaks lisa pumba paigaldama. Sel põhjusel sai stendi tagumisse seina keevitatud 

nurkrauad, mille külge sai kinnitatud mensuurikast ja kütuse anum. Kütuselatt sai paigutatud 

mensuurikasti külge ja veetud torustik. Joonisel 4.7 on näha katsestendi konstruktsiooni ilma 

elektroonika ja lõpliku viimistluseta. Mensuurikastile sai lõigatud ka kate, et välistada kütuse 

aurustumist.  
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Peale selle on paigaldatud mootori ja pumba vahele koormuskaitse ning leevendi, millest üks 

on stendi kinni kiilumise vastu kaitseks ja teine on oluline järskude käivitamiste või seiskamiste 

leevendamise jaoks oluline.  

 

Mensuurikasti on paigutatud 8 pihustikannu ja 4 adapterit, mis välistavad kannude vigastamise, 

kui pihusti kütust pihustab kuni 1600 bar rõhuga. See lubab maksimaalselt nelja pihusti 

kasutamist katsestendis, sest iga pihusti kohta on peale- ja tagasivoolu mõõtmine oluline. 

 

4.2.2. Elektrisüsteemi konstrueerimine ja seadistamine 

 

Selleks, et katsestend tööle saada, tuli luua elektroonika skeem ja see kokku joota ning millegagi 

juhtida. Juhtimiseks sai valitud Arduino UNO, mis kontrollib kuni 4’ja pihustit ja kütuserõhku 

lati rõhuanduri abil. Joonisel 4.8 on näha elektrikilpi, kus sees asub mootori kontrollimise jaoks 

oluline sagedusmuundur ja ka kogu elektroonika skeem, mis juhib pihusteid koos kütuserõhuga.  

 

 

Joonis 4.8. Katsestendi elektroonikakasti sisu: 1 – Sagedusmuundur, mille ühendusskeem on näha 

joonisel 4.6; 2 – Pihustite ja rõhureguleerimise juhtmestik ning komponendid koos Arduino UNO’ga. 

 

Arduino juhtskeemi leiab jooniselt 4.9. ja parameetrid lisast D. Põhimõte seisneb selles, et kui 

Arduino’le antakse vool, siis loeb ta ülesse seadmed, mida käitama peab hakkama. Peale 

seadmete üles lugemist ja alg väärtuste määramist hakatakse kontrollima süsteemis olevat 
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rõhku. Kui rõhk süsteemis on alla ette antud väärtust, siis antakse signaal klapile, mis selle avab 

ja lubab kütuse latti pumbata. Kui rõhk latis ei ole alla ette antud väärtuse, kontrollitakse, kas 

rõhk on liiga kõrge latis. Kui rõhk osutub kõrgeks, siis antakse signaal klapile sulgemiseks. 

Teisel puhul, kui rõhk ei ole kõrge, hakatakse rõhukontrolli algusest peale. Rõhku kontrollitakse 

ringiratast. 

 

Joonis 4.9. Arduino juhtloogika skeem 

 

Pihustite käitamine algab alles siis, kui saavutatakse määratud minimaalne rõhk latis. Arduino 

kontrollib rõhu olemasolu, kui rõhk puudub, lõpetatakse pihustamise protsess ja hakatakse 

uuesti rõhku kontrollima. Kui aga rõhk osutub kõrgemaks, alustatakse pihustamist. Pihustite 

töö toimub taas ringiratast, kus kontrollitakse, kas pihusti peab pihustama või mitte, peale igat 

pihustamist kontrollitakse uuesti rõhku latis ja võimalusel jätkub pihustamine, kuniks vool 

süsteemil olemas on või rõhk latis liiga madalaks ei lange.  
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5. MÕÕTETULEMUSED 
 

5.1. Ühisanumtüüpi toiteaparatuuri pumba detailide tööpindade 

mõõtetulemused 

 

Peatükis 3 koostatud metoodika alusel on läbi viidud mõõtmised CR pumba oluliste 

töödetailide pindadele. Pumba puhul viidi mõõtmised läbi pumba nukkvõllil, plunžritel ja 

plunžri tõukurhülssidel. Mõõtmised toimusid jälgides keskkonna temperatuur, milleks oli 

21,4°C. 

 

Tabel 5.1. CR pumba plunžrite mõõtetulemused 

I plunžer 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0° 7,497 7,495 7,494 7,492 7,495 7,493 7,492 7,494 7,493 

120° 7,495 7,495 7,495 7,492 7,493 7,493 7,492 7,493 7,492 

240° 7,495 7,494 7,494 7,493 7,493 7,492 7,493 7,493 7,493 

Keskmine 7,496 7,495 7,494 7,492 7,494 7,493 7,492 7,493 7,493 

Üld. Kesk. 7,495 7,493 7,493 

II plunžer 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0° 7,493 7,494 7,493 7,491 7,491 7,491 7,493 7,493 7,493 

120° 7,493 7,493 7,492 7,492 7,493 7,492 7,494 7,493 7,495 

240° 7,492 7,492 7,493 7,491 7,492 7,492 7,493 7,494 7,494 

Keskmine 7,493 7,493 7,493 7,491 7,492 7,492 7,493 7,493 7,494 

Üld. Kesk. 7,493 7,492 7,494 

III plunžer 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0° 7,492 7,492 7,492 7,491 7,491 7,491 7,493 7,492 7,493 

120° 7,492 7,493 7,493 7,490 7,491 7,490 7,492 7,492 7,491 

240° 7,493 7,492 7,493 7,490 7,490 7,490 7,492 7,492 7,492 

Keskmine 7,492 7,492 7,493 7,490 7,491 7,490 7,492 7,492 7,492 

Üld. Kesk. 7,492 7,490 7,492 

 

 

Esmalt on näha tabelis 5.1 pumba plunžrite mõõteandmeid. Andmetest on näha, et plunžri otsad 

on 1 kuni 2 μm suuremad kui tööpindadelt mõõdetuna.  Lisaks on näha erinevust ka plunžrite 
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kulumises üldiselt, näiteks on väikseimad kulumised I plunžri puhul. Kõige suurem erinevus 

on II plunžri puhul, kus kohati on mõõtetulemused teiste plunžritega kuni 5 μm.  

 

Tabelis 5.3 on esitatud mõõtetulemused pumba plunžrite tõukurhülsside kohta. Enamjaolt on 

hülsside kulumine väga sarnane üle kogu hülsi, erandina on III tõukurhülss kesk osalt pisut 

jämedam kui teised hülsid. Lisaks on näha, et alumine osa on kõige enam kulunud kõikide 

detailide puhul. 

 

Tabel 5.2. CR pumba plunžrite tõukurhülsside mõõte tulemused 

I plunžri tõukurhülss 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0° 25,754 25,754 25,754 25,755 25,754 25,754 25,754 25,755 25,754 

120° 25,755 25,756 25,754 25,754 25,754 25,754 25,754 25,754 25,754 

240° 25,755 25,755 25,754 25,755 25,754 25,755 25,755 25,754 25,754 

Keskmine 25,755 25,755 25,754 25,755 25,754 25,754 25,754 25,754 25,754 

Üld. Kesk. 25,755 25,754 25,754 

II plunžri tõukurhülss 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0° 25,754 25,754 25,753 25,754 25,754 25,753 25,753 25,753 25,753 

120° 25,754 25,754 25,754 25,754 25,754 25,754 25,753 25,754 25,754 

240° 25,753 25,754 25,754 25,754 25,755 25,754 25,754 25,754 25,754 

Keskmine 25,754 25,754 25,754 25,754 25,754 25,754 25,753 25,754 25,754 

Üld. Kesk. 25,754 25,754 25,754 

III plunžri tõukurhülss 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0° 25,754 25,755 25,754 25,756 25,755 25,756 25,754 25,755 25,754 

120° 25,755 25,755 25,755 25,756 25,756 25,755 25,754 25,754 25,754 

240° 25,755 25,755 25,754 25,758 25,756 25,756 25,755 25,755 25,755 

Keskmine 25,755 25,755 25,754 25,757 25,756 25,756 25,754 25,755 25,754 

Üld. Kesk. 25,755 25,756 25,754 

 

 

Pumba võlli mõõtetulemused on näha tabelis 5.3. Võlli lühike ja pikk osa on mõõdetud 

mikromeetriga, ning keskosad on mõõdetud nihkkaliiberiga. Pika osa peal on näha väheseid 

erinevusi, lühikese osa peal aga on vähesed erinevused mõõdetavates punktides. Keskosa B 

tööpinnal  ei esine nii palju mõõte erinevusi, kui keskosa A tööpinnal. 
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Tabel 5.3. CR pumba nukkvõlli mõõtepunktide tulemused 

Pumba nukkvõll 

  
Mõõtmine 

I (pikk 

osa) 

II-A 

(keskosa) 

II-B 

(keskosa) 

III (lühike 

osa) 

0 ͦ 

1 24,975 29,96 29,96 19,971 

2 24,975 29,96 29,97 19,971 

3 24,975 29,97 29,96 19,970 

120 ͦ 

4 24,976 29,96 29,96 19,967 

5 24,974 29,96 29,96 19,970 

6 24,975 29,97 29,95 19,971 

240 ͦ 

7 24,975 29,96 29,96 19,971 

8 24,975 29,97 29,96 19,969 

9 24,976 29,96 29,96 19,969 

  Keskmine 24,975 29,967 29,961 19,970 

 

Kestuskatsete läbiviimise jaoks on sellega vajalikud andmed kogutud. 

 

5.2. Ühisanumtüüpi toiteaparatuuri pihusti töödetailide pindade 

mõõtetulemused 

 

Pihusti detailidest võeti mõõdud pihusti nõeladelt ja tõukurvarrastelt, kuna tegemist on 

pihustamise jaoks oluliste tööpindadega. Mõõtmised viidi läbi sarnases keskkonnas kui pumba 

detailide mõõtmisel, kus õhutemperatuur oli 21,4°C. 

 

Tabelis 5.4 on toodud mõõteandmed pihusti nõela tööpindade mõõtmise kohta. I pihusti nõela 

puhul on näha, et alumine osa on rohkem kulunud. II pihusti nõel on selle eest ühtlasemalt 

kulunud, ent siiski on näha sarnast tunnusjoont kulumisel, kui eelmise nõelaga. II pihusti nõel 

on minimaalselt töötanud, sellest ka suurem erinevus mõõtudel teiste pihusti nõeltega. 

 

Tabel 5.4. Pihusti nõela tööpindade mõõtmed 

I pihusti nõel 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0 ͦ 3,995 3,995 3,994 3,994 3,995 3,994 3,994 3,994 3,993 

120 ͦ 3,994 3,994 3,996 3,995 3,994 3,996 3,994 3,995 3,994 

240 ͦ 3,994 3,995 3,994 3,995 3,997 3,995 3,994 3,994 3,994 

Keskmine 3,994 3,995 3,995 3,995 3,995 3,995 3,994 3,994 3,994 

Üld. Kesk. 3,995 3,995 3,994 
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Tabel 5.4. Järg 

II pihusti nõel 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0 ͦ 3,994 3,994 3,993 3,994 3,994 3,994 3,993 3,994 3,994 

120 ͦ 3,994 3,994 3,994 3,994 3,994 3,994 3,994 3,994 3,994 

240 ͦ 3,995 3,994 3,994 3,995 3,994 3,995 3,993 3,993 3,994 

Keskmine 3,994 3,994 3,994 3,994 3,994 3,994 3,993 3,994 3,994 

Üld. Kesk. 3,994 3,994 3,994 

III pihusti nõel 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0 ͦ 3,997 3,997 3,997 3,998 3,998 3,999 3,997 3,998 3,998 

120 ͦ 3,997 3,997 3,998 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 

240 ͦ 3,998 3,997 3,998 3,997 3,998 3,997 3,997 3,997 3,998 

Keskmine 3,997 3,997 3,998 3,997 3,998 3,998 3,997 3,997 3,998 

Üld. Kesk. 3,997 3,998 3,997 

 

 

Peale pihusti nõelte sai mõõdetud ka pihusti tõukurvardad, mille ülesanne on üleliigne kütust 

tagasivoolu kaudu pihustist minema juhtida. Tabelis 5.5 olevate andmete põhjal saab öelda, et 

kulumine tööpinnal  on olemas ja erinevus detailil on kuni 2 μm. Kõikide tõukurvarraste puhul 

kehtib see, et ülemine ots on rohkem kulunud kui alumine või mõnel puhul ka keskmine osa. 

Silma paistab ainult I pihusti tõukurvarda suurem kulumine kui seda on II või III tõukurvarda 

puhul. Põhjuseks võib tuua selle, et teistel pihustitel on vahetatud tõukurvardaid koos 

tagasivoolu klapiga. 

 

Tabel 5.5. Pihusti tõukurvarraste tööpindade mõõteandmed 

I pihusti tõukurvarras 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0 ͦ 4,288 4,288 4,288 4,288 4,289 4,289 4,290 4,290 4,291 

120 ͦ 4,288 4,287 4,288 4,288 4,288 4,288 4,291 4,290 4,291 

240 ͦ 4,289 4,288 4,289 4,289 4,290 4,289 4,290 4,290 4,290 

Keskmine 4,288 4,288 4,288 4,288 4,289 4,289 4,290 4,290 4,291 

Üld. Kesk. 4,288 4,289 4,290 

 

 

 

 



51 

 

Tabel 5.5. Järg 

II pihusti tõukurvarras 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0 ͦ 4,290 4,290 4,289 4,290 4,290 4,290 4,291 4,291 4,292 

120 ͦ 4,290 4,290 4,290 4,291 4,290 4,290 4,291 4,291 4,291 

240 ͦ 4,290 4,289 4,291 4,290 4,289 4,290 4,292 4,291 4,292 

Keskmine 4,290 4,290 4,290 4,290 4,290 4,290 4,291 4,291 4,292 

Üld. Kesk. 4,290 4,290 4,291 

III pihusti tõukurvarras 

Asukoht Ülemine Keskmine Alumine 

Mõõtmiskord I II III I II III I II III 

0 ͦ 4,291 4,290 4,291 4,290 4,290 4,290 4,291 4,290 4,291 

120 ͦ 4,290 4,289 4,290 4,290 4,290 4,289 4,291 4,291 4,292 

240 ͦ 4,290 4,290 4,290 4,291 4,291 4,290 4,291 4,292 4,291 

Keskmine 4,290 4,290 4,290 4,290 4,290 4,290 4,291 4,291 4,291 

Üld. Kesk. 4,290 4,290 4,291 

 

 

Pihustite kontroll on läbi viidud ka Eesti Maaülikooli mootorilabori pihustite katsestendis, 

juhindudes testplaanist, ning selgus, et pihustid töötavad normide piires. Testplaani katseid 

korratakse hiljem kestuskatse stendis, kuna elektroonika, mis juhib pihusteid töötab 12 V pinge 

pealt, ning sellest tulenevalt erineb pihustus aeg.  

 

Tabel 5.6. Testplaani järgi tehtud katsed 

Andmed 
Pihusti 1 Pihusti 2 Pihusti 3 

Etteanne Tagasivool Etteanne Tagasivool Etteanne Tagasivool 

Lekketest 0 0 0 0 0 0 

Kõrgrõhu test 49 18 52 19 50 18 

Madalrõhu test 2,6 8,4 2,5 8,2 2,5 8,4 

 

Klappide avanemine ja sulgemine on erinevad mootoris töötamisest. Pihustite testplaanis on 3 

kontrolli, kus pumba pöörlemissagedus on 1000 min-1, tsükleid tehakse 1000, temperatuur 40 ͦ 

C ja pinge on 14 V: 

 Lekke testis kasutatakse rõhku 140 MPa, sel ajal ei tohi joosta tagasivoolu rohkem kui 

35 ml kütust. 

 Kõrgrõhu katse ajal on pihustusaeg 1 ms, rõhk süsteem 135 MPa, pealevoolu kütuse 

kogus 53,7 ± 4,0 ml ja tagasivoolu kütuse kogus 42,0 ± 24,0 ml. 
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 Madalrõhu katse ajal on pihustusaeg 0,6 ms, rõhk süsteemi 25 MPa ja pealevoolus 

kütuse kogus 4,4 ± 2,1 ml, tagasivoolu hulk pole oluline. 

Lekketestiga kontrollitakse tagasivooluklapi hermeetilisust. Kõrgrõhu katse viiakse läbi ~1400 

bar’ise rõhu juures, ning kontrollitakse pihustushulka ja tagasivooluhulka. Madalrõhu katse on 

kui süsteemi kontrollimine sõiduki käivitamisel ja tühikäigul, kus rõhk on 400 bar’i ja 

kontrollitakse samuti pihustushulka ja tagasivooluhulka. Tabelis 5.6 on näha mõõtmised, mis 

viidi läbi kestuskatsete jaoks. 
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6. TÖÖ TERVISHOID JA KESKKONNAKAITSE 
 

6.1.  Nõuded katsestendiga töötamisel 

 

Katsestendiga töötamiseks on järgmised nõuded: 

 

 Kaitseriietus, kaitseprillid, kõrvaklapid/kõrvatropid, tööjalatsid võimalusel kindad. 

Riietus ei tohi olla ripnev, nööbid/lukud peavad olema kinni. Tööjalanõudeks ei ole 

sandaalid või muud lahtised jalanõud. Lisaks iga katse alguses kontrollida, et 

kaitsevarustus on korras. 

 Korrastada tööpingi ümbrus ja pealne. Lahtiseid esemeid pingil katse ajal olla ei tohi, 

kuna osa mehhanismi on liikuv ja võib tekitada kahjusid töötajale, masinale ja/või 

ümbruskonnale. 

 Ohutusvahendite olemasolu. Kuna stendis katsetatakse kütuseid, siis on tuleoht, ning 

läheduses peab olema tulekustuti. Lisaks absorbenti juhuks, kui katseseadmest peaks 

kütust välja lekkima, et selle sattumist keskkonda takistada. 

 Katsestendi kontroll. Kuna seadmel on liikuvad detailid, tuleb iga katse alguses 

kontrollida kinnitusi. Visuaalselt hinnata, et detailid pole kahjustatud ega takista 

stendiga töötamist. 

 Esmaabivahendite olemasolu kontroll. 

 Kui kõiges eelnevas on veendutud, võib katset alustada. 

 

Nõuded tööruumile: 

 

 Katsepingi ümber peab olema ruumi liikumiseks; 

 Tulekustutusvahendite ja meditsiinivahendite olemasolu; 

 Ventilatsioon, aurude ja gaaside minema juhtimiseks; 

 Piisav valgustus, vajadusel kasutada lisa valgusteid; 

 Tööriistad ja mõõtevahendid peavad olema ettenähtud kohal; 

 Absorbeeriva aine olemasolu. 
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6.2.  Keskkonnakaitse 

 

Keskkonnakitse seisukohalt tuleb järgnevatest punktidest kinni pidada: 

 

 Katsestendist eemaldatav vedelik/kütus tuleb koguda anumasse ja utiliseerida ette 

nähtud kohas; 

 Katse juures peab olema absorbeeriv aine, millega takistada vedelike loodusesse 

sattumist; 

 Kütuste sattumisel keskkonda tuleb teavitada päästeametit (112); 

 Kütuste hoiustamine ette nähtud anumatega; 

 Hoiustatud kütused peavad olema märgistatud nõuetekohaselt; 

 Visuaalselt kahjustatud masinatega töötamine keelatud.  
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KOKKUVÕTE 
 

Antud töös on ülevaade diiseltoiteaparatuuridest ning põhjusest, miks valiti ühisanumtüüpi 

toiteaparatuur kestuskatsete läbi viimiseks. Eelpool mainitud toiteaparatuuri jaoks on 

projekteeritud ja konstrueeritud kestuskatsestend, millega saab läbi viia katseid. Katsestendil 

on uuesti projekteeritud detailid, mille kasutamine stendis ei olnud eelneval kujul võimalik. 

 

Kestuskatse jaoks olid valikus nii pumppihustid kui ühisanumsüsteem. Põhjuseks, miks otsus 

langes ühisanumsüsteemi kasuks oli see, et igal pöörlemissagedusel püütakse hoida 

maksimaalset rõhku süsteemis, mis tagab parema pihustuse ja ühtlasema mootori töötamise. 

Lisaks areneb ühisanumsüsteem väga kiirelt edasi ja on esindatud sõiduautode ja veoautode 

kütusesüsteemides juba eelistatum variant. 

 

Lisaks on koostatud mõõtemetoodika standardite ASTM D6898 – 03 ja ISO 4008 baasil, mis 

lubab läbi viia kestuskatseid bioetanooliga ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuris. Järgides 

testplaani, mis sai tervikkatse läbiviimiseks koostatud, on mõõdetud toiteaparatuuri detailide 

tööpinnad. Ühisanumtüüpi toiteaparatuuri olulisemad tööpinnad pumbas on pumba nukkvõll, 

plunžrid ja plunžri tõukurhülsid. Pihustite olulisimad mõõdetavad detailid on pihusti nõelad ja 

tõukurvardad. 

 

Peale eelmõõtmisi on CR süsteem uuesti komplekteeritud ja läbi viidud kontroll katse, et kõik 

töödetailid oleks korras ja ei esineks lekkeid. Vajadusel on likvideeritud lekked ja välja 

vahetatud kulunud detailid. Kuna kestuskatse stendile loodud elektroonika töötab 12 V pealt, 

viiakse läbi eelkatsed stendis, järgides test plaani ja vaadates, kui palju erineb pihustusaeg ja 

kütuse pihustatav kogus normaalpingel töötavast süsteemist. 

 

Projekteeritud ja konstrueeritud katsestend peaks lahendama probleemi kestuskatsete läbi 

viimiseks diiseltoiteaparatuuridele Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi mootorilaboris. 

Katsestend ei nõua käitamiseks palju inimressursi, kuna juhtimine käib Arduino kontrolleri abil. 

Hetkel toimuvad vahemõõtmised käsitsi, ent ka nende jaoks on projekteeritud juba 

automatiseeritud süsteem, mis peatselt seadmele külge konstrueerida. 
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Endurance test bench to research impact of biofuels to diesel fuel 

supply apparatus work details 

 

Summary 

 
In this thesis, there is an overview of compression ignition engine supply apparatus, and why 

was common rail supply system chosen for the tests. There has been designed and constructed 

endurance test bench for common rail system, that could minimally run 200 hour tests. Some 

of the details have been reworked on to wit our needs on this test bench. 

 

For first, it was needed to decide, which type of fuel supply system we are going to use in this 

test rig – common rail or pump injectors.  Main reasons to choose common rail over pump 

injectors was their constant supply pressure in every given moment. Rotation speed didn’t 

change it much. This means better injection over every rotation speed of engine. Common rail 

system even taking over heavy machinery fuel supply systems. 

 

In addition, there was composed measuring methodology based on standards ASTM D6898 – 

03 and ISO 4008, to run endurance tests on common rail fuel supply apparatus with bioethanol. 

Following the test plan, which was made to run whole test, there have been done measuring’s 

to supply apparatus work surfaces. Most important parts of common rail system pump to 

measure are plungers, plunger buckets and shaft. Injectors have two important parts to measure: 

injector nozzle and command piston. After measurements were taken, all the system 

components had to be reassembled and tested for no leakages. If some system parts failed, they 

were replaced and test were redone. 

 

Designed and projected endurance test bench should solve problem in Estonian University of 

Life Sciences engine laboratory to run endurance tests on common rail supply apparatus with 

biofuels. Endurance test bench does not require much human resources to operate, because main 

system is controlled by Arduino controller. Only systems to run manually at the moment are 

starting the test bench and doing measurements in 20-hour cycle. Although the system, to do 

those measurements, are worked on at the moment and should be installed on the test bench in 

near future. 

 

  



61 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 
 

  



62 

 

Lisa A. Ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri süsteemi skeem 

 

Joonis A.1. Diiseltoiteaparatuuri süsteemi tööpõhimõtte skeem lihtsustatud kujul. Selle eesmärgiks on 

kujutada pihustite tehnoloogilist lahendust ühisanumtüüpi kõrgrõhu süsteemis: EP – etteandepump; CR 

– kõrgrõhupump; M – elektrimootori; sagedusmuundur;  KF – kütusefilter; RR – Rõhuregulaator latis; 

AR – rõhuandur; RL – kütuse dosaator. Sinised jooned tähistavad juhtmeid, mustad kütuse liikumise 

suunda. 

 

 

 

  

ECU/ Arduino 
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Lisa B. Kujuhälbe mõõturiga mõõdetud detailid

 

Joonis B.1. Pumba I plunžri ümarus ülemisest servast 
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Joonis B.2. Pumba I plunžri ümarus tööpinnalt 
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Joonis B.3. Pumba II plunžri ümarus ülemisest servast 
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Joonis B.4. Pumba II plunžri ümarus tööpinnalt 
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Joonis B.5. Pumba III plunžri ümarus ülemisest servast 
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Joonis B.6. Pumba III plunžri ümarus tööpinnalt 
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Joonis B.7. Pumba I plunžri tõukurhülsi ümarus 
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Joonis B.8. Pumba II plunžri tõukurhülsi ümarus 
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Joonis B.9. Pumba I plunžri tõukurhülsi ümarus 
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Joonis B.10. Pumba võlli ekstsentriku osa ümarus 
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Joonis B.11. Pumba võlli pikema osa ümarus tööpinnalt 
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Joonis B.12. Pumba võlli lühema osa ümarus tööpinnalt 
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    Lisa C. Stendi detailid 
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Lisa D. Arduino ONU kood 

 

 
Joonis D.1. Arduin UNO kood, mis juhib pihusteid ja kontrollib lati rõhku 
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