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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida pulverisaatortoitesüsteemi 

pihustusjugasid, kasutades fotograafilist meetodit. Pihustusjugade uurimiseks tuleb 

teostada katsed kiirsalvestuskaameraga ja jäädvustada pihustusjugade moodustumise 

protsess. 

Pulverisaatortoitesüsteemidega on teostatud mitmeid erinevaid katseid Eesti 

Maaülikoolis, aga pihustusjugasid ei ole veel fotograafiliselt uuritud. Seetõttu ei teatud 

kuni selle uurimiseni, millise pihustusjoa pihustid moodustavad. Töös kasutati kahte 

erineva ehitusega pulverisaatortoitesüsteemi, mis on välja töötatud Eesti Maaülikoolis. 

Uurimismeetodina kasutatakse vaatlusmeetodit ning analüüsimeetodina kasutatakse 

võrdlevat analüüsi. Saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et ühe dosaatoriga pulveri-

saatortoiteseade ei tööta korrapäraselt. Samuti esines kahe dosaatoriga pulverisaator-

toitesüsteemi töötamises väikseid erinevusi. Pihustusjugades on eristatavad pihustusjoa 

algus, lõpp, pikkus, pihustusjoa nurk ning peenema ja suurema  fraktsiooniga osad. 

Bakalaureusetöö lõpus on antud soovitused pulverisaatortoitesüsteemide töös olnud 

kõrvalekallete kõrvaldamiseks ning nende pihustusjugade kvaliteedi parendamiseks. 

 

 

Märksõnad: vastastikku pihustatud pihustusjoad, lisatoitesüsteem, pihustusjoa kuju 
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The aim of this bachelor’s thesis is to study two different pulverized fuel supply system 

fuel sprays by using the photographic method. With the pulverized fuel supply systems has 

been made many tests in the Estonian University of Life Science but has not examined the 

fuel sprays with photographic method and because of that, there is not any information 

about the fuel sprays.. In that bachelor’s thesis used to pulverized fuel supply systems 

which has been worked out in Estonian University of Life Science. The research method 

which has been used in the thesis is survey method and for the analytical method is used 

reference method for literature. Based on these research results it can be concluded that 

with one feeder pulverized fuel supply system is not working properly. Also there are little 

differences in the other pulverized fuel supply system working. In the fuel sprays are 

different stages of the fuel spray. The beginning of fuel spray, the end of spray, the length, 

the fuel spray angle where can be easily make differences of fuel sprays. 
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SISSEJUHATUS 

 

Seoses toornafta hinnatõusude ning koguste vähenemisega maapõues ja keskkonnanõuete 

muutumisega järjest rangemaks, otsitakse järjest võimalusi alternatiivsete biokütuste 

kasutusele võtmiseks. Kasutades biokütuseid on võimalik tagada üha suurem sõltumatus 

maailma nafta turust ning säästa meid ümbritsevat keskkonda saasteainetest. 

Keskkonnasaaste probleemidele lahenduste leidmiseks töötatakse välja uusi lahendusi al-

ternatiivkütuste kasutamiseks sisepõlemismootorites.  

Alternatiivkütust,  kasutamiseks sisepõlemismootorites, on Eesti Maaülikooli Tehnikainsti-

tuudis töötatud välja tehniline lahendus, kus karbureerimisseadmes moodustatakse 

küttesegu kahe vastastikku paikneva pihusti abil. Seadet nimetatakse pulverisaator-

toitesüsteemiks. Seadme tööpõhimõtteks on, et läbi pihustite suruõhuga segunenud 

kütusejugade pihustamine üksteise vastu ning homogeense küttesegu moodustamine. 

Pulverisaatortoiteseade on mõeldud kasutamiseks sädesüütega sisepõlemismootoritele 

põhitoitesüsteemina ning kompressioonsüütega mootoritel lisatoitesüsteemina.  Eesti 

Maaülikoolis on valminud mitmeid erineva ehitusega pulverisaatortoitesüsteeme.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida pulverisaatortoitesüsteemi 

pihustusjugasid, kasutades fotograafilist meetodit. Pihustusjugade uurimiseks tuleb 

teostada katsed kiirsalvestuskaameraga ja jäädvustada pihustusjugade moodustumise 

protsess. 

Käesoleva bakalaureusetöö esimeses osas antakse ülevaade kirjanduse analüüsile, 

räägitakse erinevatest mootorikütustest, käsitletakse nende pihustamise meetodeid, 

pihustusjoa moodustumise teooriat (sh kütusepiisa suuruse moodustumist ning pihustusjoa 

ehitust) ja püstitatakse töö eesmärk ning ülesanded. Töö teises osas antakse põhjalik 

ülevaade uurimisel kasutatavatest pulverisaatortoitesüsteemide ehitusest ning seadmetest. 

Töö kolmandas osas võrreldakse saadud tulemusi kirjanduse ülevaates esitatud 

põhimõtetega. 
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1 KÜTUSE PIHUSTUSJOA MOODUSTUMINE 

 

1.1 Töö eesmärk ja ülesanded 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida pulverisaatortoitesüsteemi 

pihustusjugasid, kasutades fotograafilist meetodit. Pihustusjugade uurimiseks tuleb 

teostada katsed kiirsalvestuskaameraga ja jäädvustada pihustusjugade moodustumise 

protsess. 

Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1) kütuse pihustusjugasid iseloomustavate parameetrite kaardistamine 

2) töös kasutatava kaamera ning pulverisaatortoitesüsteemi tööpõhimõtete tundma-

õppimine 

3) katsetuste ettevalmistamine 

4) eelkatsete tegemine ning nende tulemuste põhjal seadistada pulverisaator-

toitesüsteemi parameetreid ja mõõteseadmed, vajadusel muuta valgustuse nurka, 

5) eemaldada toitesüsteemist ummistused ning lekked ja vajadusel muuta magnetklap-

pide avanemise ja sulgumise aega 

6) katsetuste läbiviimne kahe pulverisaatortoitesüsteemi prototüübiga   

7) pihustusjugade analüüsimine ja järelduste tegemine 

Pärast, käesoleva bakalaureusetöö, püstitatud ülesannete täitmist, on olemas ülevaade 

pulverisaatortoiteseadmete toimimisest ja pihustusjugadest. 
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1.2 Kütuse pihustusjoad 

 

Tähtsaim tegur, millest sõltub põlemisprotsessi täielikkus ja suuresti ka mootori 

ökonoomsus, on kütuse ühtlane ruumiline jaotus mootori põlemiskambris. Homogeense 

küttesegu saamise põhitingimuseks on, et kütus saaks pihustatud võimalikult ühesuurusteks 

mikropiiskadeks, mis oleksid ühtlaselt jaotatud üle pulverisaatortoiteseadme 

pihustuskambri. See on vajalik kõik selleks, et mootori sisselasketakti ajal täidaks 

homogeenne küttesegu kogu põlemiskambri ühtlaselt. Ainult sel juhul leiab kütuse iga 

piisk oma täielikuks põlemiseks vajaliku koguse hapnikku.[1:367] 

Kütuse pihustamine ei toimu otseselt pulverisaatortoiteseadme pihustis. Pihusti suudme 

avast voolab välja kütus kütusejoana, mis pulverisaatortoiteseadme segukambri 

keskkonnas temale mõjuva aerodünaamilise takistuse toimel hakkab purunema piiskadeks, 

moodustades koonusekujulise pihustuspilve [1:367], mille tipp asetseb vastu pulverisaator-

pihusti suudme ava, nagu selgub joonisel 1.1. 

 

 

Joonis 1.1 Pihustist väljavoolavast kütusest moodustuv kütusepiiskadest pihustuspilv, a –

südamik ehk tuum; b – kütusepiisad pihustusjoas 

 

Kütuse pihustamisprotsess algab kütuse pihustuspilve tuumast ja sel määral  kuidas tungib 

edasi pulverisaatortoitesüsteemi pihustuskambri keskkonda, kandub pihustusprotsess 

südamiku poole. Teataval kaugusel pihusti suudmest tuum  
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pihustub täielikult, millega ka kütusepiisad kaotavad oma kiiruse. See pihustusprotsess 

avaldubki kütusejoa ümberkujunduses kütuse pihustusjoaks.[1:367] Pihustusjoa ning 

kütusepiiskade muutus ajas on näidatud joonisel 1.2. 

 

 

Joonis 1.2 Kütuse pihustusjoa ajalise arengu käigu ülesvõtted pritsimisrõhul 567 bar 

mitmesuguste pihustite ja vasturõhkude puhul, a – vasturõhk 1 bar ilma kütuse 

pöörisliikumiseta pihusti suudmes; b – vasturõhk 14 bar ilma kütuse pöörisliikumiseta 

pihusti suudmes; c – vasturõhk 14 bar kütuse nõrga pöörisliikumisega pihusti suudmes; d – 

vasturõhk 14 bar kütuse intensiivse pöörisliikumisega pihusti suudmes [1:372] 

 

Joonisel 1.2 on näha et teatud vasturõhust alates muutub ka pihustusjoa kütusepiiskade 

pilve kuju. Mida suuremaks muutub vasturõhk, seda lühemaks jääb pihustusjuga ning seda 

lühema vahemaa jooksul alates pihusti suudmest moodustuvad väiksemõõtmelised 

kütusepiisad, mis soodustavad kütuse süttimist põlemiskambris ning efektiivsemat 

põlemist.[1:372] 
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1.3 Mootorikütuste omadused 

 

Tänapäeval kasutatakse sisepõlemismootorites väga palju erinevaid kütuseid. Kütus- on 

põlev aine, mille peamiseks koostiseks on süsinik. Kütuse põlemisel tekib kõrge 

temperatuur, mille tagajärjel eraldub ka palju soojust.[7] 

Mootorikütused liigitatakse töötlemise viisilt ning toormelt taastuvateks ja taastumatuteks 

(fossiilsed): a) fossiilsed vedelkütused, b) fossiilsed gaaskütused, c) vedelad biokütused ja 

d) gaasilised biokütused. Mootorikütuseid saab liigitada omakorda lähtuvalt kasutusalast: 

a) mootoribensiinid, b) diislikütused, c) tsiviilreaktiivkütused, d) rasked kütteõlid, e) 

kerged kütteõlid ning lennuki bensiinid. [7] 

 Käesolevas bakalaureusetöö uurimuses kasutati Eesti tanklaketis müüdavat tava 

diislikütust. Diislikütuse peamised parameetrid, mis mõjutavad pihustusjoa kuju ja kütuse 

pihustatavust on : 

1. Viskoossus 

2. Tihedus 

Kütuse viskoossus ja tihedus avaldavad mõju moodustuvate piiskade mõõtmetele. Väiksem 

viskoossus ning tihedus kindlustavad parema kütuse pihustumise. Tiheduse ja viskoossuse 

suurenedes kasvab ka piiskade läbimõõt ning väheneb nende täielik põlemine, see avaldab 

omakorda mõju kütuse erikulule ja heitgaaside normile. Kütuse viskoossus mõjutab 

kütusepumba täitumist, viskoossuse kasvuga suureneb küttesüsteemi takistus ning väheneb 

kütusepumba täituvus. Viskoossuse vähenemisega pumbatakse rohkem kütust pihustitesse, 

kui põlemiseks vaja läheb, tulemuseks võib olla kolvipeade läbipõlemine. Enamlevinud 

näitaja naftaproduktide iseloomustamiseks on tihedus. Tihedusest lähtudes eristatakse 

suvediislikütust ning talvist diislikütust. Vastavalt eurostandardile EVS-NE 590:2009, on 

suvediislikütuse tihedus 820-845 kg/m
3
, talvisel diislikütusel aga 800-845 kg/m

3
.  [9] 

Pihustusjoa uurimisel on tähtsal kohal ka pihustusjoa vedeliku osa pikkus. Antud pikkust 

mõõdetakse düüsi otsa välimisest servast kuni punktini, kus hakkab toimuma pihustusjoa 

lagunemine ning tekivad esimesed kütusepiisad. Pihustusjoa pikkuse parameetrid on 

näidatud joonisel 1.3.[8] 



10 

 

 

Joonis 1.3 Pihustusjoa pikkust mõjutavad parameetri: Do- düüsi siseläbimõõt; D- düüsi ava 

siseläbimõõt; L- Düüsi ava pikkus; Ls- pihustusjoa esialgne pikkus; Lb- pihustusjoa 

vedeliku osa pikkus; θs- pihustusnurk [8] 

 

Pihustusjoa pikkust mõjutavad mitmed tegurid: 

1. Tihedus, viskoossus ning lenduvus avaldavad mõju pihustusjoa pikkusele. Kõrge 

lenduvusega kütuste pihustusjoa vedeliku osa pikkus väike, kuna vajab vähem 

energiat aurustumiseks. 

2. Kütuse temperatuur pihustamise hetkel on üks  mõjutavaid parameetreid, kuna 

pihusti, kuna vedeliku aurustumine on otseselt seotud kütuse energia sisaldusega 

 ( mida kõrgem temperatuur, seda suurem energiasisaldus). 

3. Suhe düüsi ava ja pikkuse vahel. Düüsi  ava läbimõõt mõjub võrdeliselt pihustusjoa 

pikkusele. [8] 

 

 

1.4 Lisatoitesüsteem 

 

Lisatoitesüsteem ehk pulverisaatortoitesüsteem on välja töötatud Eesti Maaülikooli 

Tehnikainstituudis biokütuste kasutamisel tekkivate probleemide lahendamiseks 

sisepõlemismootorites. Pulverisaatortoitesüsteemi põhieesmärgiks sisepõlemismootoritel 

on peenfraktsioonilise pihustusjoa ning kvaliteetse küttesegu moodustamine. 

Pulverisaatortoitesüsteemis pihustatakse kaks kütusejuga vastastikku. Antud seadet on 

võimalik kasutada nii SI mootorite toitesüsteemina, kui ka CI mootorite lisatoitesüsteemina 

[2]. Pulverisaatortoiteseadme tööpõhimõtet kirjeldatakse joonisel 1.4. 
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Joonis 1.4 Pulverisaatortoiteseadme põhimõtteskeem [4] 

 

Pulverisaatortoiteseadme korpuses 1 olevatesse pihutitesse 5 juhitakse suruõhu 

sisendavade 4 kaudu  konstantsel rõhul suruõhk.  Toiteseadme pihustite keskel olevas 

düüsis 7 tekib vastavalt Bernoull`i seadusele õhuvoolu kiiruse järsk tõus. Düüsist väljuv 

õhk suundub pihustuskanalisse 8. Kütusepumba abil jõuab kütus arvutiga juhitavatesse 

dosaatoritesse 3. Dosaatorites asetsevate magnetklappide avanemisel pumbatakse kütus 

läbi kütusekanalite 2 pihustuskanalisse, kus ta seguneb suruõhuga ning väljub 

pihustuskambrisse 6. Pihustusavadest väljuv kütuse ning õhu segu põrkub teise pihusti 

seguga tekitades seejärel kütuse peenefraktsioonilise pilve ehk pihustusjoa. [3] 
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2 MATERJALID JA METOODIKA 

 

2.1 Materjalid ning metoodika 

 

Bakalaureusetöö metoodika seisnes teadusartiklite ja kirjanduse uurimisel, et kirjeldada 

pihustusjugade kuju ja moodustumise protsessi. Praktilise osana uuriti vastastikku 

pihustatud pihustusjugasid, kasutades selleks fotograafilist meetodit. Pulverisaator-

toiteseadme  eelnevatele uurimustele põhinedes saab väita, et toitesüsteemid prototüübid 

töötavad laitmatult. 

Katsed teostati Eesti Maaülikooli mootorikatsetuste laboris. Pihustusjugade analüüsiks 

kasutati peamiselt erialakirjandust, mõningasel määral ka teadusartikleid. Peamiseks 

andmebaasiks oli ScienceDirect. Uuritavaks objektiks olid pihustusjoad pulverisaator-

toitesüsteemis. Pihustusjugade uurimisel kasutati katsekütusena diislikütust. 

 

 

2.2 Lõputöös kasutatud seadmed 

 

2.2.1 Pihustusjugade jäädvustamise seadmed 

 

Pihustusjugade salvestamiseks kasutati antud lõputöös MotionBLITZ Cube4 kaamerat, 

millel kasutati Canon-i makroobjektiivi. Kaamera on esitatud joonisel 2.1. Antud 

kiirsalvestuskaameraga on võimalik ainult salvestada mustvalget pilti. Antud töös on 

kasutatud seadistust, kus maksimaalne pikslite arv sekundis on 1000. Rohkemate pikslite 

salvestamine sekundis oli piiratud resolutsiooniga, kuna kasutati makroobjektiivi. Seetõttu  

ei saadud resolutsiooni muuta, sest kaamera ei suuda fokuseerida pulverisaator-

toitesüsteemi kütusepihusteid ja pihustusjugasid.  
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Joonis 2.1 1) - Kiirsalvestuskaamera MotionBLITZ Cube4; 2)- koos makroobjektiiviga ; 

ning  3)- objektiivi läätse kaitsmeklapiga  

 

Salvestamise ajal oli kaamera asetatud statiivile. Antud statiivil oli võimalik reguleerida 

kaamera kõrgust kahel viisil, jalgade pikendamisega või siis kaamera aluse tõstmise või 

langetamisega. Statiivil oli võimalik veel lisaks kõrguse muutmisele seada kaamera alus 

loodi, selleks olid statiivil reguleeritavad liigendid. 

Kaamera ühendati arvutiga võrgu kaabli abil. Arvutist seadistati kaamera pildi kontrastsust, 

pikslite arvu sekundis ja palju muud. Lisaks vaadati kaamera pildi eelvaadet, et 

fokusseerida pulverisaatortoitesüsteemi pihustitest tulevat kütuse pihustuspilve. 

Katseskeem on esitatud joonisel 2.2. Kaamera tehnilised andmed on esitatud tabelis 2.1. 
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Joonis 2.2 Pulverisaatortoiteseadme katseskeemi kirjeldav plokkskeem [4] 

 

Pulverisaatortoiteseadme katseskeemi kirjeldava plokkskeemi saab jagada viieks erinevaks 

põhi osaks. 

1. Pulverisaatortoiteseade 1, mille pihustusjoad on lõputöö peamiseks uuritavaks 

objektiks 

2. Õhuliin, kompressorist 8, juhiti suruõhk läbi rõhuregulaatori 9 pulverisaator-

toitesüsteemi pihustitesse. 

3. Lisavalgustus 4 pihustusjugade valgustamiseks 

4. Kütuseliin  

5. Pihustusjugade salvestamiseks kasutatud arvuti 3 ja kaamera 2 

Pulverisaatortoiteseade oli asetatud stendi, et pihustid asetseksid paralleelselt maapinnaga. 

Toiteseadme ühele küljele paigutati lisavalgustuse saamiseks laualamp ja vahele 

kaitseklaas, vältimaks kütusepiiskkade sattumist hõõgpirnile. Teisel pool lisatoitesüsteemi 

kasutati samuti kaitseklaasi ja pihustusjugade salvestamiseks kaamerat. Kaamera ühendati 

arvutiga.  

Kompressorist tulev suruõhk läbis esmalt niiskuseeemaldaja, seejärel suruõhuregulaatori. 

Suruõhuregulaatoriga saavutati suruõhu konstantne rõhk pulverisaatortoiteseadme 

pihustites. 

Arvuti 

(3) 

Valgustus (4) 

Kütuse-

mahuti (5) 

Kaamera 

(2) 

Kütusepump 

(6) 

Kütuse 

rõhuregulaator 

(7) 

Pulverisaator-

toiteseade (1) 

 

Kompressor 

(8) Suruõhu-

regulaator (9) 

Aku (10) 

Juhtplaat (11) 
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Kütuseliin algas kütusemahutist, mille sisse paigutati kütusepump. Kütusemahutist liikus 

kütus läbi kütuse rõhuregulaatori pulverisaatortoiteseadmes asetsevatesse dosaatoritest. 

Liinis kasutati rõhuregulaatorit kütuse rõhu konstantsena hoidmiseks, ning üleliigse kütuse 

tagasi suunamiseks kütusemahutisse.  

Elektroonikat kasutati pihustusjugadest ülesvõtete tegemiseks, kütusepumba käitamiseks ja 

dosaatorites olevate magnetklappide juhtimiseks samuti ka lisavalgustuseks. Kütusepumba 

käitamiseks ja dosaatorite juhtimiseks kasutati 12 voldist akut. Lisavalgustuse, kaamera ja 

arvuti toide saadi laboris olevast vooluvõrgust. 

Tabel 2.1 Kiirsalvestuskaamera tehnilised andmed [5] 

Nimetus Väärtus 

Piksli suurus 12 x 12 μm 

Kaadri salvestamine BMP ja AVI formaat 

Salvestusaeg 

3.24 s maksimaalse eraldusvõime korral 

ning 1000 kaadrit sekundis. Laiendatud 

salvestusaeg toimub eraldusvõime või pildi 

kiiruse alusel 

Mass 900 g ilma objektiivita 

  

Aku kestvus Salvestusrežiimil 1h, ooterežiimil 1.5h 

Töötemperatuur +5…45˚C 

Antud kaameral on võimalik pildieraldusvõimet vähendades suurendada kaadrite arvu 

sekundis. Kaadrite arvu ning eraldusvõime suhted on toodud tabelis 2.2. 

Tabel 2.2 Kaamera eraldusvõime suhe kaadrite sagedusega ühe sekundi kohta [5] 

Eraldusvõime Kaadrite sagedus sekundis 

1280 (H) x 1280 (V) 1000 fps 

1280 (H) x 512 (V) 2000 fps 

1280 (H) x 204 (V) 5000 fps 

1280 (H) x 146 (V) 7000 fps 

1280 (H) x 102 (V) 10 000 fps 

1280 (H) x 50 (V) 20 000 fps 
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Tabel 2.2 Järg 

1280 (H) x 19 (V) 50 000  fps 

1280 (H) x 10 (V) 90 000 fps 

Märkus: H - tähistab pildi kõrgust pikslites; V – tähistab pildi laiust pikslites; fps – tähistab kaadrite arvu 

ühes sekundis 

Eelmise tabeli 2.2 põhjal võime väita, et mida kitsamaks pildi laiust muuta, seda suurema 

arvu kaadreid on võimeline kaamera tegema ühes sekundis. Antud töös kasutatid pildi 

mõõtmeid 1280 x 1280, kuna kaamerale oli paigaldatud makroobjektiiv ning pildi 

kitsamaks muutmisel ei olnud võimalik kogu pihustusjoast teha ülesvõtet. 

 

 

2.2.2 Pulverisaatortoitesüsteem 1 

 

Pulverisaatortoiteseade 1 on lisatoitesüsteem ühe dosaatoriga. Dosaatorit läbiv kütus 

juhitakse kütusekanalite kaudu pihustitesse. Pihustites seguneb kütus suruõhuga ning 

väljub läbi pihustiava pihustuskambrisse. Pihustuskambris põrkuvad pihustusjoad, 

moodustub kütuse peenefraktsiooniline kütte ja õhu segu. Pihustuskambrist imetakse segu 

sisepõlemismootori põlemiskambrisse ja toimub küttesegu plahvatamine. Lisatoiteseadet 

on võimalik kasutada sädesüütega-  ja survesüütega sisepõlemismootorites. 

Pulverisaatortoiteseadmel 1 on kütusekanalid puuritud kolmest erinevast kohast. Kanalid 

on puuritud selliselt et tervikuna tekib kaks kütuse liikumise teekonda. Dosaatorit läbiv 

kütus liigub mõlemasse pihustisse. Pulverisaatortoitesüsteemi 1 põhimõtteskeem on 

esitatud joonisel 2.3. 
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Joonis 2.3  pulverisaatortoitesüsteemi 1 põhimõtte skeem: 1 –pihustuskoda; 2 – korpus;    

3 – pulverisaatorpihustid; 4 –dosaatori pesa; 5 – kütusekanalid; 6 – kütusekanalite avad [2] 

Läbi pulverisaatortoitesüsteemi pihustite 3 kaudu juhitakse suruõhk, rõhul 3 bar, 

pihustuskambrisse, kus tekib pihustatud küttesegust pihustusjuga. Selleks et kütus jõuaks 

pihustisse ning tekiks pihustusjoad, peab kütusepumba abil pumpama kütuse dosaatorini 4, 

mida juhiti antud bakalaureusetöös ArduinoUNO programmiga. ArduinoUNO - ga kirjutati 

kontrollerile kood, mis juhtis dosaatoris olevat magnetklappi. Klapi avanedes liikus kütus, 

milleks oli diislikütus, mööda kütusekanaleid 5 pihustisse ning edasi sealt 

pihustuskambrisse, põrkudes teise pihustusjoaga muutudes peenfraktsiooniliseks 

pihustuspilveks. [2] 

 

 

Joonis 2.4 Pulverisaatortoitesüsteem 1: 1 – toitesüsteemi korpus; 2 – pulverisaatorpihustid; 

3 – magnetklapiga dosaator; 4 – kütuse voolik; 5 – suruõhuvoolikud 

 

 



18 

 

 

 

2.2.3 Pulverisaatortoitesüsteem 2 

 

Töös kasutati ka teistsuguse ehitusega pulverisaatortoitesüsteemi, edaspidi kasutatakse 

antud bakalaureusetöös pulverisaatortoitesüsteem 2. Lisatoitesüsteemi tööpõhimõte on 

sama pulverisaatortoiteseadme 1-ga.  Antud toitesüsteemil on kokku 4 pihustit. Igal 

pihustil on eraldi magnetklapiga dosaatorid. Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjugade 

ülesvõttel kasutati ühes pihustuskambris tekkivat pihustuspilve. Pulverisaatortoitesüsteem 

2 põhimõtteskeem on esitatud joonistel 2.5 ja 2.6.  

 

Joonis 2.5 Pulverisaatortoitesüsteemi 2 põhimõtteskeem, 1 – pihustuskamber; 2 – 

dosaatorid; 3 – pihustid; 

 

 

Joonis 2.6 Pulverisaatortoitesüsteem 2: 1 – kütuse pealevool; 2 – kütuse tagasivool; 3 – 

suruõhk; 4 – pulverisaatorpihustid; A,B,C,D – dosaatorid 
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Joonisel 2.6 on tähistatud pulverisaatortoitesüsteemi 2 kütuse pealevooluvoolikud 1, mille 

kaudu pumbati kütusepumba abil dosaatoritesse diislikütus, tagasivoolu voolikud 2, millest 

liikus üleliigne küte tagasi kütuse anumasse. Süsteemi oli asetatud rõhuklapp, mille abil  

tekitati rõhk pulverisaatortoitesüsteemi küttesüsteemis, kindlustamaks kütuse jõudmist 

mõlemasse pihustisse. Suruõhuvooliku 3 abil suunati suruõhk pulverisaatorpihustitesse 4. 

Tähtede A, B, C ja D on tähistatud pulverisaatorpihustite magnetklappidega dosaatorid. 

Pulverisaatortoiteseadmel 2  juhiti dosaatoreid ArduinoUNO mikrokontrolleriga.  

Selleks tuli mikroplaadile lisada üks paar juhtmeid koos dosaatorile sobiva pistikuga, et 

avada ja sulgeda ühes pihustuskambris mõlema dosaatori magnetklappi. 

 

 

2.2.4 Dosaatorite juhtseade 

 

Juhtkontrolleriks bakalaureusetöös oli ArduinoUNO mikrokontroller, esitatud joonisel 2.7. 

Joonise 2.6 on näha toitejuhtmed 7, mille kaudu sai mikrokontroller  toitevoolu 12 

voldiselt autoakult. Edasi liikus mööda juhtmeid 6 vool juhtpulti. Kontrollerile kirjutati 

kood, millega määratleti dosaatoris oleva klapi avatuse ning suletuse aeg. Tarkvara, mis 

juhtis antud dosaatorit kirjutati kontrollerile, kasutades arvutiga ühendamiseks USB juhet 

2. Dosaatori avamise protsessi käivitati juhtnupuga, mis on tähistatud numbriga 4. 

Mikrokontrollerist edastatakse dosaatori magnetklapile vooluimpulsid kaabli 1 abil, mis 

vastavalt avab või sulgeb magnetklapid. 

 

 

Joonis 2.7 Dosaatorite juhtimiseks kasutatud mikrokontroller ArduinoUNO: 1 – 

dosaatorisse minev toitejuhe; 2 – tarkvara installimiseks kasutatud USB kaabel; 3 – 
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mikrokontrolleri korpus3; 4 – dosaatori juhtimiseks juhtnupp; 5 – mikrokontrolleri 

trükkplaat; 6 – dosaatori toitekaablid; 7 – mikrokontrolleri toitekaablid 

 

Mikrokontrolleril on 14 digitaalset sisendit/väljundit. Antud bakalaureusetöös kasutati 

ainult kahte neist, millest üks oli maandus ning teine väljund, mis juhtis dosaatori klapi 

tööd. Juhtkood, mis kirjutati mikrokontrolleri mällu, määrati selliselt, et väljundist antakse 

dosaatorile impulss. Tabelis 2.3 on toodud mikrokontrolleri tehnilised andmed. 

 

Tabel 2.3 Mikrokontrolleri ArduinoUNO tehnilised andmed [6] 

Nimetus Väärtus 

Mikrokontroller ATmega328P 

Tööpinge 5 V 

Sisendpinge (soovituslik) 7 – 12 V 

Sisendpinge (lubatud vahemik) 6 – 20 V 

Digitaalsete I/O pesad 16 

Analoogseid sisendeid 6 

Kella kiirus 16 MHz 

DC toimiv iga I/O kohta 20 mA 

DC toimiv 3.3 V pesas 50 mA 

Sisemälu 32 KB  

Pikkus 68.6 mm 

Laius 53.4 mm 

Mass 25 g 

 

 

 

 

2.2.5 Pulverisaatortoitesüsteemide ülesseadmine kütusejugade uurimiseks 

 

Pulverisaatortoitesüsteemi 1 valmidus pihustusjugade salvestamiseks tuli teha palju 

ettevalmistusi. Kaamerale ja kohtvalgustile tuli monteerida kaitseklaasid. Dosaatorit juhtiv 

moodul tuli ühendada arvutiga, toiteks kasutatud autoakuga ning dosaatoriga. 

Pulverisaatorpihustitele tuli ühendada suruõhuvoolikud ning dosaatoriga kütusevoolik. 

Õhu - ja kütuseliinist tuli eemaldada kõik lekked. Enne katsetuste algust tuli laboris olev 

sundventilatsioon sisse, kuna katseid korrati mitmeid kordi ning tekkis suurel hulgal kütuse 

ja õhu peenefraktsioonilist segu. Kütuse ja õhu segu oli udutaoline mass, mis hõljus 

pikemat aega laboris. Ilma sundventilatsioonita oleks olnud see tervistkahjustav. Katsetuste 

alguses oli näha, et kütuseliini voolikutel on ajapikku tekkinud praod, mille kaudu lekkis 

kütus ennem dosaatorisse jõudmist ümbritsevasse keskkonda. Pulverisaatortoitesüsteemi 
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valmedus katsetusteks on esitatud joonisel 2.8. Sama valmedusega tehti ülesvõtted ka 

pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjugadest. 

 

 

Joonis 2.8 Pulverisaatortoitesüsteem 1 valmedus katsetusteks 

 

Joonisel 2.8 on näha uurimuseks kasutatud sülearvuti, kütusemahuti. Kütusemahuti kaanest 

väljuvate voolikute otsa on kinnitatud kütusepump. Joonisel näha ka kiirsalvestuskaamera, 

mis on asetatud statiivile. Kaamera objektiivi ees asetseb pulverisaatortoitesüsteem 1, mille 

taga on näha lisavalgustuseks kasutatud kohtvalgusti, 60 W hõõgpirniga. Sülearvuti ning 

kütusemahuti vahel on näha dosaatorite juhtimiseks kasutatud mikrokontrollerit, millest oli 

lähemalt juttu joonise 2.7 juures. 
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3 KATSEANDMETE ANALÜÜS 

 

3.1 Katsetuste andmed  

 

Mõlema pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugade salvestamised viidi läbi samade 

tingimustega. Pihustusjugade uurimiseks kasutati diislikütust. Sururõhk, mis suunati 

pihustitesse oli kõikidel katsetel 3 bar-i. Valgustamaks segukambri sisemust, kasutati 

samuti kõikidel katsetel 60W-se hõõglambiga kohtvalgustit. Katsetuste ajal oli ruumi 

temperatuur 20 ˚C, millest võib järeldada, et kütuse viskoossus oli igal katsel sama.  

Saadud tulemused on kõik salvestatud kiirsalvestuskaameraga 1000 fps-i juures kuna siis 

oli kaamera pilt kõige teravam ning pihustusjoad paremini näha. Pulverisaatortoitesüsteemi 

1 pihustusjoad on esitatud joonisel 3.1 ja illustreeriv skeem joonisel 3.2. 

 

 
Joonis 3.1 Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjuga, 2x – pihustite vahekaugus 13mm, x – 

pihustite vahekauguse keskpunkt 7,5 mm d – pihusti läbimõõt, a -  pihustusjoa serv, b – 

pihustusjoa tuum 
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Joonis 3.2  Pulverisaatortoiteseadme 1 illustreeriv joonis: L – Pihustite vahekaugus 13 

mm; d – pihusti läbimõõt; a – pihustusjoa ääreala; b – pihustusjoatuum 

Illustreerival joonisel on esitatud pulverisaatorpihustid. Pihustite vahekauguseks on 13 

mm, poolel vahemaal põrkuvad pihustusjoad ning moodustavad peenefraktsioonilise 

küttesegu. Joonisele on märgitud pihustusjoa ääreala, tuum ning pihusti läbimõõt. 

Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjuga on näidatud joonisel 3.3. Mõlemad 

toitesüsteemid katsetati ühe ja sama diislikütusega. Pulverisaatortoitesüsteemil 2 tuli teha 

küttesüsteemis väiksed muudatused. Tagasivool tuli viia otse pulverisaatortoitesüsteemist 

kütte anumasse. Süsteemis oli ka suruõhu reguleerimiseks reguleeritav klapp koos 

manomeetriga, et hoida konstantselt 3 bar-i peal kompressorist saadav suruõhk. 

Eelnevatele töödele tuginedes saab väita, et sellisel rõhul toimivad pulverisaatorpihustid 

kõige paremini.  

 

 

Joonis 3.3 Pulverisaatortoitesüsteem 2 pihustusjuga, L – pihustite vaheline kaugus 13 mm, 

r – pihusti otsas paikneva ava läbimõõt 
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3.2 Pihustusjugade analüüs 

 

3.3 Pulverisaatortoitesüsteem 1 pihustusjoad 

 

Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjoa põhjal, mis on joonisel 3.1 võib väita, et kahest 

pihustist üks ei tööta. Katsetuste käigus testiti pulverisaatortoitesüsteemi igas asendis. 

Kokku oli sellise ehitusega toitesüsteemi sektsioone 4 ja mitte ükski ei töötanud neist 

korrektselt. Mitmeid kordi sai pulverisaatortoitesüsteem osandatud, suruõhuga ning 

paberiga kõik puhastatud. Kui kõik oli puhas, veenduti, et kuskil ei ole kinni kiilunud 

detaile, mis võiksid häirida toitesüsteemi korrapärast töötamist. Peamiseks põhjuseks, 

millest on tingitud pulverisaatortoitesüsteem 1 ebakorrapärane töötamine, võib olla tingitud 

erineva pikkusega kütusekanalitest, mis asetsevad toitesüsteemi korpuses ja on esitatud 

joonisel 2.3. Tekkinud pihustusjuga ei ole identne kirjandusest leitud kirjeldusega, kuid 

ühtib mõningasel määral, mis on esitatud joonisel 1.1. Pulverisaatorpihusti pihustusjoal on 

selgelt eristatav pihustusjoa tuum ning serv. Kirjanduses on öeldud, et pihustusjoa tuumas 

on kütuse osakeste arv suurem ning äärealal hõredam. Jooniselt 3.1, millel on esitatud 

toitesüsteemi 1 pihustusjuga, on näha, et pihustusjoa alguses on tuumas olevate kütuse 

osakeste arv väiksem, seega tundub südamik tumedam. Pihustusjoa ülesvõtetest on tehtud 

fotod erinevatel ajahetkedel, alates pihustamise algusest, millest on juttu joonise 3.4 juures. 

Äärealas on osakeste arv suurem ja pihustusjoa serv tundub heledam. Pihustite 

vahekauguse poole peal muutub kütuse osakeste paiknemine. Kütusepiisad jaotuvad 

võrdsemalt kogu pihustusjoa ulatuses ning põrkuvad vastas oleva pulverisaatorpihusti 

pihustusjoaga. Pihustusjuga muutub peenefraktsiooniliseks kütteseguks, põrkudes vastu 

teise pulverisaatorpihustist väljuvat suruõhku. Peenefraktsiooniline kütuse ja õhu segu jäi 

mõneks ajaks katsetuste käigus pulverisaatortoitesüsteemi pihustuskambrisse, moodustades 

udupilve sarnase kogu.  

Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjugadest tehti ülesvõtted erinevatel ajahetkedel, pärast 

pihustamise algust. Erinevatel ajahetkede ülesvõtted on esitatud joonisel 3.4. Joonisel 3.4 

on kolm osa, a) osas on ülesvõte pärast 1 ms pihustamise algust, b) osal on näidatud 

pihustusjuga 2 ms pärast pihustamise algust ning c) osal 5 ms pärast pihustamise algust.  
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           a)                            b)                             c) 

 

Joonis 3.4 Pulverisaatortoitesüsteem 1 pihustusjoad erinevatel ajahetkedel: a) 1 ms pärast 

pihustamise algust; b) 2 ms pärast pihustamise algust; c) 5 ms pärast pihustamise algust 

 

Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjugade, joonise 3.4 osad, võeti ülesvõttest, mis kestis 

10 ms.  Joonisel 3.4 a), on näha väikest kütuse kogust, mis on väljunud pulverisaator-

pihustist ning põrkunud vastas oleva pihusti pihustusjoaga. Keskmisel pildil, joonisel 3.3 

b), on pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjuga pärast 2 ms pihustuse algust, joonisel on 

näha kütuse põrkumist vastu teist pulverisaatorpihustit ning kütuse piiskade lõhustumist 

peenefraktsiooniliseks kütteseguks. Samuti toimub joonisel 3.4 osal c) pihustusjoa 

põrkumine teise pihusti pihustusjoaga, milleks oli antud lisatoitesüsteemil õhk. 

Pulverisaatortoitesüsteemi 1 töötamises esines puudujääke. Pihustusjoal on selgelt eristatav 

pihustusjoa tuum ehk südamik ja ääreala. Tabelis 3.1 on toodud visuaalse vaatluse põhjal 

lisatoitesüsteemi 1 pihustusjugade iseloomustused. 

Tabel 3.1 Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjugasid iseloomustav tabel 

Pihustusjugade 

ülesvõtted 

pärast algust 

(ms) 

1 ms 2 ms 5 ms 

Pihustusjoa 

nähtavus 
hea hea hägune 

Pihustusjoa 

serv 
ühtlane 

servas kütuse 

osakeste arv suurem 

osakeste jaotus 

tundub ühtlane  

Pihustusjoa 

tuum/südamik 
ühtlane 

tuumas osakesi 

vähem 

Osakeste arv 

tuumas kasvas 
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Pihustusjugade iseloomustuse tabelis 3.1 on toodud pulverisaatortoitesüsteem 1 visuaalse 

vaatluse põhjal saadud tulemused. Tabelis on esitatud erinevate aegade kohta pärast 

pihustuse algust pihustusjugade nähtavus, pihustusjoa serv ja tuum/ südamik.  

Tabelis 3.1 on antud hinnang 1 ms pärast pihustamise algust, kus selgus, et pihustusjoa 

nähtavus on hea, sest kütuse osakeste arv pihustusjoas on võrdlemisi väike. Kütuse 

osakeste väiksema arvu korral ei tekkinud pihustuskambrisse intensiivset kütuse 

pihustuspilve, mis oleks seganud ülesvõtteid. Pihustusjoa serv, 1 ms möödudes on ühtlane, 

puuduvad kütusepiiskade pritsmed, mis lenduksid pihustusjoa servast kõrvale, ennem teise 

pihustusjoaga põrkumist. Pihustusjoa südamik on ühtlane pihustusjoa servaga, kütusepiisad 

on visuaalsel vaatlusel jaotatud võrdselt, tuginedes värvi intensiivsusele joonise 3.4, foto a. 

Pihustusjuga 2 ms pärast pihustamise algust on samuti nähtavus hea. Kütuseosakeste arv 

pihustusjoa serval on tunduvalt suurem kui tuumas. Pihustusjoa serva värvuse järgi võib 

järeldada, et seal olevate kütusepiiskade arv on suurem, kuna valgus murdub seal 

intensiivsemalt kui tuumas, kus on fotol toodud värv tumedam, joonis 3.4, foto b. 

Pärast 5 ms möödumist, alates pihustusjoa algust, on märgata olulisi muutusi nii 

pihustusjoas, kui ülesvõtteid mõjutavates tegurites. Pihustusjoa nähtavus halvenes, pihusti 

poolset osa, ehk algust on näha selgelt. Pihustusjoa lõppu, kohta, kus ta põrkub teise 

pihustusjoaga on muutunud hägusemaks, seda mõjutas kütusepiiskade lendumine , 

moodustades peenefraktsioonilise kütuse osakestest ja õhust koosneva pilve. 

Kütuseosakeste arv kasvas tuumas, kuid arvestades värvi intensiivsust joonisel 3.4, foto c, 

siis on see väiksem kui serva alal. 
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3.4 Pulverisaatortitesüsteem 2 pihustusjoad 

 

Pulverisaatortoitesüsteem 2 töös esines samuti puudujääke. Antud süsteemil oli mõlemal 

pihustil dosaator. Dosaatorites olevad magnetklapid ei avanenud ega sulgunud ühel ja 

samal ajahetkel. Jooniselt 3.5 on näha, et pihustusjuga moodustub alguses ainult ülemisel 

pulverisaatorpihustil,  mille dosaatori tähistuseks oli joonisel 2.6 täht A. Pulverisaator-

toitesüsteemi 2 pihustusjugade ülesvõtted on esitatud joonisel 3.5. Teisel pihustil, mille 

dosaator on tähistatud tähega B, tekkis pihustusjugade põrkumine 15 ms pärast pihustamise 

algust. Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjugades olev kütuse hulk on suurem, kuna 

kütust pihustati pihustuskambrisse mõlemast pulverisaatorpihustist. Selle tõttu oli ka 

pihustuskambrisse tekkiv peenefraktsiooniline kütuse ja õhu segu pilv suurem ja ei saadud 

ülesvõtetele pihustusjugadest selgepildilisi ülesvõtted. Üheks põhjuseks võis olla ka 

pulverisaatortoitesüsteemi korpuse valmistamiseks valitud materjal. Korpus oli valmistatud 

musta värvi plastikust, mis neelas rohkem valgust kui pulverisaatortoitesüsteem 1, mis oli 

valmistatud alumiiniumist, mis teadupäralt peegeldab rohkem valgust, kui neelab. 

Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjoad erineval ajahetkel pihustamisel on näidatud 

joonisel 3.5. Joonisel 3.5 vasakpoolsel pildil on pihustusjuga pihustuse alguses 10ms pärast 

pihustamise algust; keskmisel pildil on näha pihustusjuga 15 ms peale pihustamise algust 

ning parempoolsel pildil  on näha pihustusjuga  pärast 20 ms pihustuse algust. 
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a)                                       b)                                         c) 

 
 

Joonis 3.5 Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjoad; fotol a 10 ms pärast pihustuse algust, 

fotol b  pihustusjuga 15 ms pärast pihustamise algust ja fotol c on pihustusjuga 20 ms 

pärast pihustamise algust 

 

Pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjugade joonisel 3.5, on näha fotol a kütuse 

pihustusjuga, millel on märgitud numbritega põhi asjad: 

1) pulverisaatorpihustid;  

2) ülemise pihusti pihustusjuga ; 

3) ülemise pihusti pihustusjoa põrkumine alumise pihusti suruõhuga. 

Fotol b, joonisel 3.5 on näidatud pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjuga 15 ms pärast 

pihustamise algust. Fotol b on tähistatud numbritega 1 pihustid ning numbriga 2 

pihustusjugade põrkumise keskpunkt. Fotol on kasutatud filtrit, pihustusjuga on pruunikat 

värvi. Fotol c, joonisel 3.5, on pihustusjoad pärast 20 ms algust. Numbrid tähistavad samu 

asju, mis fotol b. Pihustusjoad segunesid omavahel suurepäraselt, pihustuse alguses on 

näha, et esimese pulverisaatorpihusti pihustusjuga küündis alguses teise pihustini, kuni 

põrkus teisest pihustist väljuva suruõhuga. Teise pihusti dosaatori klapi avanemisel ning 

pihustusjoa tekkel liikus esimese pihusti pihustusjuga täpselt kahe pihusti keskele. 

Pihustusjoad segunesid omavahel ning 20 ms pärast pihustuse algust lõppes esimesest 

pihustist tuleva kütus kuna dosaatori klapp sulgus, teise pihusti pihustusjuga veel kestis 10 

ms. Tabelis 3.2 on toodud pulverisaatortoitesüsteem 2 pihustusjugasid iseloomustavad 

parameetrid. 

 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

2 
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Tabel 3.2 Pulverisaatortoitesüsteemi 1 pihustusjugasid iseloomustav tabel 

Pihustusjugade 

ülesvõtted 

pärast algust 

(ms) 

10 ms 15 ms 20 ms 

Pihustusjoa 

nähtavus 
hea hägune väga halb 

Pihustusjoa 

serv 
ühtlane 

kütuse osakeste arv 

enamvähem kattub  

osakeste 

jaotus tundub 

ühtlane  

Pihustusjoa 

tuum/südamik 
ühtlane kattub servaga 

osakeste 

jaotus tundub 

ühtlane 

 

Pihustusjugade ülesvõtted on esitatud alates 10 ms pärast pihustamise algust, kuna ühe 

dosaatori magnetklapp avanes sellel ajahetkel alles ning siis oli võimalik salvestad 

pihustusjoas olevate diislikütuse osakeste põrkumist jäädvustada. Tabeli 3.2 ja joonise 3.5 

põhjal võime väita, et pihustusjoa nähtavus on hea, pihustusjoas ning tuumas paiknevad 

kütuseosakesed on jaotatud ühtlaselt. Jooniselt saab ka välja lugeda, et alumisest pihustist 

hakkab vähesel määral pihustuma kütust, kuna pihustusjugade põrkumine ei toimu päris 

ühe pihusti otsa vastas nagu toimus see pulverisaatortoitesüsteemil 1.   

Mõlema pihusti pihustusjoa põrkumisel halvenes nähtavus oluliselt, kuna tekkinud 

kütuseosakeste ja õhu segu moodustasid pilve taolise massi, mis hõljus ka pärast 

pihustamise lõppu. Joonise 3.5, foto b, värvi intensiivsuse põhjal saab väita, et 

kütuseosakeste arv pihustusjoa serval ning tuumas kattub.  

Pihustusjugade lõppfaasis on näha joonisel 3.5, foto c, et pulverisaatortoitesüsteemi 2 

pihustuskamber on täitunud enamvähem sajaprotsendiliselt peenefraktsiooniliste 

kütuseosakestega. Samuti on pihustusjugade põrkumise koht nihkunud ülemise pihusti 

poole, aga seda väga vähesel määral. Häguselt, kuid siis eristatav on pihustusjugade servad 

ja tuumad. Nendes olevate kütusepiiskade arv, visuaalsel vaatlusel, tundub olema ühtlane. 

Tuginedes kirjandusallikatele saame väita, et pulverisaatortoitesüsteemi 2 pihustusjoad 

soodustavad paremat põlemist alates 15 ms pärast pihustamise algust. Mõlemast pihustist 

väljuva pihustusjoa põrkumisel väheneb vahemaa peenefraktsioonilise küttesegu tekkeks. 

Ühe pihusti töötamise korral on see vahemaa peaaegu 13mm, siis mõlema pihusti 

pihustamisel see vahemaa poole väiksem. Peatükis 1.2, joonisel 1.2 on näidatud, et teatud 



30 

 

vasturõhust alates muutub pihustusjuga lühemaks. Bakalaureuse töös on näha, et ainult  

põrkudes vastu suruõhku läbib pihustusjuga pikema vahemaa, enne peenefraktsiooniliseks 

muutumist. See on tingitud õhu ja kütuse tihedusest. Tihedama koostisega aine vastu 

põrkudes moodustuvad peenemafraktsiooniga kütusepiisad lühema vahemaa jooksul. Õhu 

tihedus on diislikütuse omast väiksem, seega mõjuvad pihustusjoad teineteisele sarnase 

jõuga ja füüsika seaduste kohaselt nihkub põrkumiskoht pihustite vahelise kauguse 

keskpunkti. 
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KOKKUVÕTE 

Tehniline lahendus biokütuste kasutamiseks sisepõlemismootorites on  välja töötatud Eesti 

Maaülikooli Tehnikainstituudis. Biokütuste karbureerimisseadet nimetatakse pulverisaator-

toitesüsteemiks. Lisatoitesüsteemi on aastatega edasi arendatud ning valmistatud uusi 

prototüüpe. Seni ajani ei olnud võimalik võrrelda pulverisaatortoitesüsteemi pihustus-

jugasid tänapäevaste pihustite pihustusjugadega. Uurimustööks salvestatud  video-

materjalid on toodud bakalaureusetööga kaasasoleval CD-l. 

Töö eesmärgiks oli uurida, fotograafilist meetodit kasutades, pulverisaatorpihustite 

pihustusjugasid ja analüüsida neid kirjandusallikates esitatud pihustusjugadega. 

Bakalaureusetöö tulemusena võib tuua välja järgmised tulemused: 

1) kaardistati kütuse pihustusjugasid iseloomustavad parameetrid; 

2) teostati pulverisaatortoitesüsteemide tööpõhimõtte analüüs; 

3) programmeeritav juhtmoodul seadistati uuesti; 

Pulverisaatorpihustite katsetuste tulemused: 

1) pulverisaatorpihustite pihustusjoad segunevad teatud suruõhul, mis suunatakse 

pihustitesse; 

2) pihustusjoad kattuvad kirjandusallikates toodud kriteeriumitega; 

3) pulverisaatortoitesüsteemi 1 töös esineb puudujääke, kütust pihustatakse ainult 

ühest pihustist; 

4) pulverisaatortoitesüsteemi 2 dosaatorid ei avane ühel ajahetkel; 

5) pihustuskambris tekkis peenefraktsiooniline küttesegu; 

Toitesüsteemi edasiseks arendamiseks antakse järgnevad soovitused: 

1) teostada katseid erinevate mootorikütustega; 

2) teha pihustusjugadest ülesvõtted kaameraga, mis võimaldab värvilist fotot; 

3) kasutada pihustuskambri valgustamiseks erinevat värvi valgustust; 

4) uurida lähemalt dosaatorites olevaid magnetklappe ning nende tööd; 

5) kasutada dosaatorite juhtseadmel niiskuskindlaid ühendusi;  
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THE STUDY OF PULVERIZED FUEL SUPPLY SYSTEM 

FUEL SPRAYS BY USING THE PHOTOGRAPHIC 

METHOD 

 

Summary 

 

Technical solution for use of biofuels in combustion engines, has been developed by the 

Estonian University of Life Science`s Institute of Technology. This kind of fuel supply 

system is called pulverizing fuel supply system. Additional fuel supply system has been 

developed over the years and also there had been conducted new prototypes. Since now it 

was not possible to compare pulverizing fuel supply system fuel sprays to modern fuel 

sprays. Research work recorded video materials are shown in the bachelor`s thesis on the 

accompanying CD-ROM. 

The purpose of the research was the study of pulverized fuel supply system fuel sprays by 

using the photographic method and analyze them with the literature. As the results of the 

bachelor`s thesis can be brought out the following results: 

1)  mapped parameters of characterized fuel sprays; 

2)  analyzed the pulverized  fuel supply system working functions; 

3)  programmable control module was set again; 

The result of pulverized fuel sprays: 

1)  fuel sprays mix with each other more effectively at a certain pressure; 

2)  fuel sprays match with the fuel sprays that are given in literature; 

3)  there are some defects in pulverized fuel supply system 1, fuel gets to the spray 

chamber only from one nozzle; 

4)  pulverized fuel supply system batchers does not open on the same time; 

5)  in the spray chamber emerged fine fraction fuel and air mixture 
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Recommendations for further development of fuel supply system: 

1)  there still need to be carried out new tests with other liquid fuels; 

2)  the records need to be done with camera which can take colorful records; 

3)  try using the other color lights; 

4)  investigate the batchers more specifically; 

5)  need to use the moisture proof connections on the batchers modules; 
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