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välja olemasolevate süsteemid ja nende puudused, mille uudne lahendus kõrvaldab. 

Projekteerimine ja seadme testimine toimus „SolidWorks 2014“ keskkonnas, mille abil leiti 

sobivad tehnilised lahendused ukse soovitud liikumise saavutamiseks. Seletatakse lahti iga 

mehhanismi osa, millest see koosneb, milline on tolle eesmärk ja roll käärhinge ehituses,  

miks on just selliseid liigendeid vaja. Arvutused tekkivate jõudude väärtuste ja ukse 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

   – on alumise varva ülemise kinnituspunkti, tõstemehhanismi ülemise kinnituspunkti ja 

alumise varva ülemise kinnituspunktist tõstemehhanismi alumisse kinnituspunkti 

tõmmatud sirge vahel tekkiva täisnurkse kolmnurga teine kaatet m; 

   – pikkus alumise varva ülemisest tsentrist gaasiamordi ülemisse kinnitusse m; 

   – pikkus alumise varva ülemisest tsentrist gaasiamordi alumisse kinnitusse m; 

   – pikkus alumise varva ülemisest tsentrist ukse raskuskeskmesse m; 

deg,
o
 – kraad, nurga mõõtühik 

  – jõutähis 

      – on ukse tekitatud raskus jõud N; 

 ( )  – on tõstemehhanismi (gaasiamort) vajalik jõud ukse üles tõstmiseks N; 

  – raskuskiirendus  m/s
2 

kg – kilogramm, massi ühik 

   – on ukse tekitatud pöördemoment alumise varva ülemisse kinnitus punkti N*m; 

  – mass kg; 

N – Njuuton, jõu ühik 

Nm – Njuutonmeeter, jõumomendi ühik 

  – jõuõlg alumise varva ülemise kinnitus punkti ja tõstemehhanismi vahel m; 

   – jõuõlg ukse raskuskeskme ja alumise varva ülemise kinnitus punkti vahel m; 

x  – , tõstemehhanismi ülemise kinnituspunkti, alumise kinnituspunkti ja alumise varva 

ülemise kinnituspunktist tõstemehhanismi alumisse kinnituspunkti tõmmatud sirge 

vahel tekkiva täisnurkse kolmnurga kaatet m; 

  – nurk alumise varva ülemise kinnituspunktist tõstemehhanismi alumisse 

kinnituspunkti tõmmatud sirge ja alumise varva ülemise kinnituspunktist 

tõstemehhanismi ülemisse kinnituspunkti tõmmatud sirge vahel 
o
; 

  – nurk ukse raskustsentri ja vertikaalse hingepoole vahel 
o
; 

    – on nurk alumise varva ülemise kinnituspunktist tõstemehhanismi alumisse 

kinnituspunkti tõmmatud sirge ja tõstemehhanismi sihi vahel 
o
; 
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SISSEJUHATUS 

 

Antud lõputöö käsitleb uudset käärhingede tehnilise lahenduse väljatöötamist sõiduauto 

ustele. Tuuakse välja olemasolevate süsteemid ja nende puudused, mille uudne lahendus 

kõrvaldab. Projekteerimine ja seadme testimine toimub „SolidWorks 2014“ keskkonnas, mille 

abil leitakse sobivad tehnilised lahendused ukse soovitud liikumise saavutamiseks. Testimise  

käigus tuli ilmsiks veel siiani teadmata vajalikud vabadus astmed, mille puudumisel 

süsteemist seisaks kõik detailid paigal. Lisaks määrati detailide paigutus ja mõõtmed ning 

kuidas need väärtused mõjutavad kogu süsteemi asendit ja liikumist tervikus. Seletatakse lahti 

iga mehhanismi osa, millest see koosneb, milline on tolle eesmärk ja roll käärhinge ehituses,  

miks on just selliseid liigendeid vaja. Nende detailide tootmiseks sobilikud materjalid ja 

töötlusprotsesside kirjeldus. Arvutused tekkivate jõudude väärtuste ja ukse tõstmiseks vajalike 

seadmete kohta. Võimalikud ning erinevad lahendused süsteemi tööks ja juhtimiseks. 

Juhendid käärhingede detailide koostamise kohta ja tehtavad tööd osade paigaldamiseks 

tavasõiduautole.  
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1 KÄÄRHINGEDE SÜSTEEM  

 

1.1 Käärhingede kirjeldus 

 

Tänapäeval tegeletakse palju autode ümber ehitamisega ja tuunimisega, mille käigus 

ehitatakse masinaid kiiremaks, paremini juhitavaks jne. Samas pööratakse suurt tähelepanu ka 

välimusele lisades erinevaid kere detaile, tagatiibasi ja difuusoreid aerodünaamika 

parandamiseks, hüdraulikaid autode kliirens muutmiseks, aga ka tavapärasest teistsugune uste 

avamine muudab sõiduvahendi rohkem isikupärasemaks. Toote ülesandeks on anda sõiduki 

omanikele lahenduse muuta enda igapäeva sõidukid atraktiivsemaks. Selline süsteem annab 

võimaluse avada auto uksed nagu lamborghini-st väljudes, kusjuures uksed tõuseks ülesse 

kapoti poole ega liiguks mitte ainult küljele ja tagasi.  

 

Toodete hulgas enim levinud käärhinge tüüp koosneb kahest lehtmetallist lõigatud detailist. 

Üks nendest kinnitub auto esiporitiiva alla kere külge, mille küljes on omakorda uksehinged. 

Teine detail ühendab autoukse ülejäänud süsteemiga. Kahe osa vahel on lisaks 

gaasiamortisaator, mis toetab ukse massi ning hoiab seda avatuna (joonis 1.1). 

 

 

Joonis 1.1 Käärhinge süsteem 1  
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Teistsugune lahendus võimaldab ukse esialgu horisontaalset avanemist ning alles siis üles 

liikumist.  Sellisel juhul on liikumise trajektoor murdjooneline, tähendades et uks tuleb enne 

sulgemist alla vajutada ning viimaks tagasi kinni tõmmata. Avamisel toimub tegevus 

vastupidises järjekorras, kuid mitte sujuval teel (joonis 1.2). Paigaldamisel tuleb poritiiva 

küljest tükk ära lõigata, et teha ruumi kere külge mineva uksehinge jaoks [1]. 

 

 

Joonis 1.2 Autoukse liikumine avamisel/sulgemisel 
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Järgmine on eelmisega sarnase tehnilise lahendusega. Uks avatakse ikka algul horisontaalselt 

ja siis edasi vertikaalselt, mille tõttu ei ole liikumine sujuv. Võrreldes esimese süsteemiga on 

siin kaks gaasiamort, millest üks aitab kaasa ukse väljaliikumisele uksepesast ja teine 

avanemisele ülespoole. Teise gaasiamort paigutuse pärast tuleb teha veel üks ava läbi 

autokere, et lisandunud detaili saaks ühendada üheltpoolt käärhinge külge ja teisest otsast 

autosalongi (joonis 1.3) [2]. 

 

 

Joonis 1.3 Käärhinge süsteem 2 
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Järgneval käärhinge lahendus on ehituselt lihtsam, koosnedes kahest detailist ja vertikaalsest 

hingest. Esimene detail kinnitub auto uksepiida ja teine ukse külge (joonis 1.4).  

 

 

Joonis 1.4 Käärhinge süsteem 3 

 

Sellise süsteemi trajektoor ei ole enam murdjooneline vaid sirge, tõstes ukse kohe ülespoole 

ilma muude lisa liikumisteta (joonis 1.5). Sulgemine on sellisel juhul mugavam, võimaldades 

kasutajal seda sooritada ühe tõmbega allapoole. Probleemid tekkivad tava sõiduauto ukse 

lukustus mehhanismidega, tihetite ja kliirentsiga teiste keredetailide suhtes. Lahenduse 

töötamiseks tuleb ukse kuju ja kinnitumine pessa täiesti ümber ehitada. 

 

 

Joonis 1.5 Käärhinge süsteem 3 uks avatud/kinni 
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2 Seadme projekteerimine 

 

 

2.1 Väljatöötatud käärhinge tööpõhimõte 

 

Uste liikumine ülemisse asendisse toimub korraga kahe suunaliselt ülespoole ja samal ajal ka 

standardselt  väljapoole. Lisadena oleks võimalus, kas uks avatakse ja suletakse käsitsi, 

automaatsel elektrimootoriga käitava ajamiga või siis pneumaatilise silindri ja selle 

juhtsüsteemi vahendusel. (joonis 2.6). 

 

 

Joonis 2.6 Auto kääruks avatud. 

 

 

Uste käärhingede süsteem on täiustatum võrreldes teiste olemasolevate süsteemidega. 

Liikumine ei toimu mitte ainult ühe kinnituspunkti järgi vaid osaliselt rööpselt auto suhtes 

ülesse. Samas on avamisel liidetud ka ukse pesast väljumine horisontaal suunas, muutes ukse 

avamise ja sulgemise ühtlasemaks, mugavamaks ning stiilsemaks (joonis 2.7). Sel juhul 

puudub teistel esinev murdjooneline liikumine, kus esialgu avatakse uks horisontaalpinnas ja 
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alles siis saab vertikaal ülesse suunata (joonis 2.8). Uue kontseptsiooni trajektoor on kaare 

kujuga, kus ukse pesasse liikumine toimub viimasel hetkel horisontaalselt. 

 

 

Joonis 2.7 Ukse liikumise trajektoor uudse käärhinge süsteemiga 

 

Joonis 2.8 Praegu olemasolevate käärhingede liikumise trajektoor 

 

Süsteemi eesmine vertikaalne hingepool  kinnitub horisontaalse liikumise saavutamiseks auto 

tehase poolt tehtud uste hingedele (joonis 2.10). Sellele kinnituvad mõlemad varvad ja 

gaasiamortisaator.  Varbade teised otsad kinnitatakse lisa puki abil, mis keevitatakse, ukse 

külge. Vertikaalne liikumine toimub kahe tasapindse, kuid mitterööpse varda abil. Nende 

varbade erinevus pikkuses ja mitte paralleelne kinnitus põhjustab ukse avanedes kaldumist 

horisontaalsest asendist ettepoole. Lisaks on kardaanliigend kere ja alumise varva vahel, mis 
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lükkab avamisel hinge autost eemale ning sulgedes suunab tagasi. Kardaanliigendi asetsus 

süsteemis tekitab kaarja trajektoori, mis juhib ust kinni tõmmates viimasel hetkel peaaegu 

horisontaalselt originaalpessa (joonis 2.9). 

 

 

 

Joonis 2.9 Käärhing asendid, vasakul uks kinni ja paremal uks avatud 
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Joonis 2.10 Käärhinge osad. 
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2.2 Tõsteseadme jõu arvutus 

 

Leidmaks jõudu, mida tõsteseade peab ületama arvutatakse valemist 2.1. Lähte andmetes 

koondatakse mass ukse raskuskeskmesse, kaaluga 30 kg. Solidworks keskkonnas mõõdetakse 

hinge nurgad ning osade pikkused, mis on vajalikud jõuõla suuruse leidmiseks. Saadud 

tulemustest arvutati pythagorase teoreemi kasutades jõuõlad ja pöördemoment alumise varva 

ülemisse kinnituspunkti (joonis 2.12). Leitud pöördemoment jagatakse jõuõlaga tõsteseadme 

ja alumise varva ülemise kinnituspunkti vahel [7] .  

 

 

Joonis 2.11 Varbsüsteemis mõjuvad jõud 

 

 ( )  
    (   (   )    )

    (    (
   ( )    

      ( )    
))    

                                       (   ) 
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kus   ( ) on tõstemehhanismi (gaasiamort) vajalik jõud ukse üles tõstmiseks N; 

   – mass kg; 

   – raskuskiirendus  m/s
2
  

  – nurk alumise varva ülemise kinnituspunktist tõstemehhanismi alumisse 

kinnituspunkti tõmmatud sirge ja alumise varva ülemise kinnituspunktist 

tõstemehhanismi ülemisse kinnituspunkti tõmmatud sirge vahel 
o
; 

   – nurk ukse raskustsentri ja vertikaalse hingepoole vahel 
o
; 

    – pikkus alumise varva ülemisest tsentrist gaasiamordi ülemisse kinnitusse m; 

    – pikkus alumise varva ülemisest tsentrist gaasiamordi alumisse kinnitusse m; 

    – pikkus alumise varva ülemisest tsentrist ukse raskuskeskmesse m; 

 

 ( )  
 

 
                                                                   (   ) 

kus   on ukse tekitatud pöördemoment alumise varva ülemisse kinnitus punkti N*m; 

   – jõuõlg alumise varva ülemise kinnitus punkti ja tõstemehhanismi vahel m; 

 

                                                                         (   ) 

kus      on ukse tekitatud raskus jõud N; 

    – jõuõlg ukse raskuskeskme ja alumise varva ülemise kinnitus punkti vahel m; 

 

                                                                        (   ) 

      (   )                                                              (   ) 

 

      ( )                                                                    (   ) 

kus   on nurk alumise varva ülemise kinnituspunktist tõstemehhanismi alumisse 

kinnituspunkti tõmmatud sirge ja tõstemehhanismi sihi vahel 
o
; 

 

       (
 

 
)                                                                 (   ) 

kus   on alumise varva ülemise kinnituspunkti, tõstemehhanismi ülemise kinnituspunkti ja 

alumise varva ülemise kinnituspunktist tõstemehhanismi alumisse kinnituspunkti 

tõmmatud sirge vahel tekkiva täisnurkse kolmnurga üks kaatet m; 
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  – , tõstemehhanismi ülemise kinnituspunkti, alumise kinnituspunkti ja alumise 

varva ülemise kinnituspunktist tõstemehhanismi alumisse kinnituspunkti 

tõmmatud sirge vahel tekkiva täisnurkse kolmnurga kaatet m; 

 

     ( )                                                                  (   ) 

 

                                                                         (   ) 

kus   on alumise varva ülemise kinnituspunkti, tõstemehhanismi ülemise kinnituspunkti ja 

alumise varva ülemise kinnituspunktist tõstemehhanismi alumisse kinnituspunkti 

tõmmatud sirge vahel tekkiva täisnurkse kolmnurga teine kaatet m; 

 

     ( )                                                               (    ) 

 

 

Joonis 2.12 Valemi leiduvate tähiste asukohad 
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Seda arvutust korratakse mitme asendi puhul ning tulemustest koostatakse graafik jõu suuruse 

muutumisest erinevate asendite korral (joonis 2.13). Graafikul väiksemate nurkade korral on 

jõud maksimaalne ning avamise järel hakkab kiirelt kahanema. Põhjus on tõsteseadme jõuõla 

pikkuses, mis kinnises asendis on vähim ning ukse edasi liikudes suureneb. Leitud tulemuste 

põhjal saab määrata vajamineva tõstemehhanismi jõu, et ületada süsteemis tekkivat 

pöördemomenti ning ukse iseseisvat avanemist ilma lisa tõstmiseta. 

 

Joonis 2.13 Tõstejõu muutumise graafik  

 

Graafikult on näha, et tõsteseade peab suutma ületada 4400 N-ilist jõudu ukse kinnise asendi 

korral. Seadme eesmärgiks on kergendada ukse liikumis avamisel ning tagada, et uks on 

üleval asendis paigal ilma lisa toestuseta. Selleks saab kasutada gaasiamortisaatorit, 

pneumaatilist silindrit või lineaarliikumisega elektrimootorit. 
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Gaasiamortisaator 

 

Lihtsaimaks lahenduseks on kasutada piisava lükkejõuga gaasiamortisaatorit, mis ületab ukse 

massist tekkivat jõudu süsteemis. Selle puhul toimub toetav liikumine ainult ukse avamisel 

ning on määratud kaks asendit, uks üleval või uks kinnises asendis [4]  (joonis 2.14). 

 

 

Joonis 2.14 Gaasiamortisaator 

 

 

  

http://www.flintkaubandus.ee/media/flintkaubandus/.product-image/large/product/www.erply.net/11727-GM_v4.JPG
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Pneumaatiline silinder 

 

Teiseks on võimalik kasutada pneumaatilist silindrit. Sellel juhul peab autole lisama 

kompressori suruõhu tootmiseks ning klapid, mida lülitatakse elektriliselt, et tekitada silindri 

liikumine. Juhtimine toimub läbi kontrolleri, mille läbi määratakse liikumiskiirused ning 

erinevad avamise asendid, et vältida ukse kahjustusi.  Lisaks saab sellist süsteemi juhtida 

distantsilt puldi abil [5] (joonis 2.15). 

 

   

 

Joonis 2.15 Pneumaatiline silinder 
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Lineaarliikumisega elektrimootor 

 

Kolmanda lahendusena kasutatakse lineaarliikumisega elektrimootorit, mille juhtimiseks 

piisab kontrolleris. Kontrolleriga reguleeritakse kiirust, ust võib avada erinevate kõrgusteni, 

mitte ei ole ainult kinni või siis avatud asendis. Mugavusena saab uksi avada ja sulgeda 

kaugjuhtimise teel [6] (joonis 2.16). 

 

Joonis 2.16 Lineaarliikumisega elektrimootor 
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Vertikaalne hingepool 

 

Esimene osa käärhinge süsteemis on vertikaalne hingeosa, mis kinnitub tehase poolt 

valmistatud auto uksehingede külge. Selle detaili valmistamiseks sobib neljakandiline 

torumaterjal. Lõiketöötlusena arvjuhitavas freespingis puuritakse avad varbade ja 

gaasiamortisaatori jaoks. Edasi freesitakse nelikanttorust hinge osa enda väliskuju. Viimaks 

keevitatakse käärhingede paigaldamisel otstesse auto uksehinge uksepoolne osa (joonis 2.17). 

 

 

Joonis 2.17 Vertikaalne hingepool (märgitult autohinge uksepoolne osa) 
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Ülemine varb 

 

Ülemine varb kinnitub astmelise poldi abil, võimaldades pöörlemist vertikaalse hingepoole 

sees. Varb ise koosneb kahest sisekeermega ümarmaterjalist, mille külgpinnad on siledaks 

töödeldud, ning keermestatud vardast nende vahel. Varb lukustatakse kahe lukustusmutriga 

varda ja varva otsa lülide vastu. Keermestatud varb võimaldab varva pikkust muuta, selleks et 

seada uks täpselt uksepessa. Pikkusest sõltub ukse kaldenurk, mida lühem lüli seda suurem on 

ukse kalle lõppasendis ning pikendades muutub liikumine paralleelseks autoga. Selle pärast 

peab ülemine varb olema lühem kui alumine, sest muidu ei tõstetaks ust ettepoole vaid uks 

läheks otse ülesse. 

 

Detailid valmistatakse ümar- ja kuuskant materjalis, mida töödeldakse arvjuhitavas treipingis. 

Ümarmaterjali tsentrisse puuritakse teljesihis ava, mis tuleb keermestad, ning vastas küljed on 

võimalik aktiivpeaga siledaks freesida ja puurida kinnitus ava varva teise otsa. Keermestatud 

varras valmistatakse kuuskant materjalist, mis treitakse kahelt poolt vastavasse keerme mõõtu 

ning keermestatakse. Keskel jäätakse töötlemata ala, kust on võimalik pikkust seada (joonis 

2.18). 

 

 

Joonis 2.18 Ülemine varb 
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Alumine varb 

 

Alumine varb koosneb sammuti kahest otsa lülist ja keermestatud vardast nende vahel nagu 

ülemine varbki. Pikkuse muutmisega on võimalik autoust seada, sest koostamisel tekkivad 

kõrvalekaldeid peab saama parandad. Ilma selleta ei saaks ust täpselt paika, mis põhjustaks 

probleem liikumisel, tihendid ei toimiks ning kaoks ühtne joondus kerega.  Ainus erinevus on 

pikkus ja lisa ava kardaanliigendi kinnitamiseks. Alumise varva pikkus mõjutab ukse kallet, 

mida pikem see varb on seda suurem kalle ettepoole aga lühendamine vähendab lõppasendi 

kaldenurka.  

 

Valmistatakse ka ümar- ja kuuskantmaterialist, kuid puuritakse lisatakse ava kardaanliigendi 

jaoks ning keevitatakse ühe varva äärmise osa külge puks gaasiamortisaatori, elektrilise või 

pneumaatilise silindri kinnitamiseks. Puks saab valmistad samast ümarmaterialist millest ka 

varva sisekeermega otsad on valmistatud (joonis 2.19). 

 

 

Joonis 2.19 Alumine varb 
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Pukid 

 

Pukid abil kinnitatakse varvad ukse külge ning omavahel ühendatakse need astmeliste 

poltidega, mis võimaldavad sarniirset pöörlemist pukivahel (joonis 2.20). Pukkide kaugus 

üksteisest muudab liikumist,  vähendades vahet kaldenurk suureneb ning kasvades kalle 

väheneb. 

 

Detailid valmistatakse nelikanttorust arvjuhitavas freespingis, kus puuritakse avad varva 

kinnitamiseks, ning lõigatakse välja puki kontuur. Hiljem paigaldamisel keevitatakse pukid 

autouksekülge. 

 

 

Joonis 2.20 Pukk varva kinnitamiseks autoukse külge 
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Käärhinge konstruktsioon 

 

Kardaanliigend koosneb kahest kardaaniristist koos kardaanikahvlitega, mis omavahel on 

ühendatud. Kardaaniristist tuleb välja keermestatud polt, mis kinnitatakse sisekeermega puksi 

külge, mille teisele poole lukustatakse kontramutriga teine kardaanirist.  Poltliide võimaldab 

kardaanliigendil pöörelda oma telje ümber, sest ukse liikumisel tekkib pöörlemine otsade 

vahel. Ilma selle vabadus astmeta seisaks süsteem paigal. Liigend ise kinnitub jäigalt autokere 

ja alumise varva vahele. See tagab ukse sujuva liikumise ja kaarekujulise trajektoori. Avades 

suunab kardaanliigend ukse pesast välja ja autost eemal, sulgedes aga vastupidi viib ukse 

tagasi õigele kohale. Kui uks on kinnises asendis, siis sellel hetkel on liigend vertikaalses 

asendis. See tähendab, et esimene ja viimane liikumine kohalt on horisontaalne, mis on 

vajalik tavasõiduautoukse korrektseks lukustumiseks.  Detaili pikkusest oleneb see, kui 

kaugele uks autokerest liigub (joonis 2.21). 

 

 

Joonis 2.21 Kardaanliigend 
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Astmeline polt 

 

Tegemist on poldiga, mille pea all on astmeline sfäär. Selle järel silepindne liugelaagri osa 

ning siis keermestatud lõpp. Poldile kinnituv mutter on sammuti ühelpool astmega. Sellega 

saavutatakse varbade tsentreerimine ning liuglaagri pinnad varbade pöörlevaks liikumiseks. 

Astmelise poldi abil kinnitatakse varvad horisontaalse hinge ja pukkide külge ning ülestõste 

mehhanism, näiteks gaasiamortisaator, pneumaatiline silinder, lineaarliikumisega 

elektrimootor. Valmistamine treipingis kuuskant materjalist, kus töödeltatakse astmelised 

pinnad ning viimaks keermestatakse poldi lõpp osa. Mutri korral sama töötlusega vajalik 

astme sfäär ning puuritakse ava, mis keermestatakse poldi keermega sobivasse mõõtu (joonis 

2.22). 

 

 

Joonis 2.22 Astmeline polt 
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3 PAIGALDUS 

 

Paigaldus on lihtsustatum, sest mehhanism paigutub poritiiva-ukse vahelisse tühimikku. See 

saavutatakse piisava kompaktsuse ja minimaalse varbsüsteemiga, vähendades tehtavate 

keevituste ja keretööde mahtu, puutumata jääks ka poritiivad, mis praeguste hingede lisamisel 

tuleb seestpoolt lõigata. Süsteem kinnitub horisontaalse liikumise saavutamiseks auto tehase 

poolt tehtud uste hingedele. Vertikaalne liikumine toimib kahe tasapindse, kuid mitterööpse 

varda abil. 

 

Esiteks tuleb eemaldada autolt poritiib, kuid autoust ei tohi lahti võtta tehasepoolt 

paikapandud kohalt. Järgmiseks keevitatakse vertikaalne hingepool originaalsete autohingede 

külge. 

 

 

Joonis 2.23  Vertikaalse hingepoole paigutus 
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Kinnitada tuleb siis varvad koos pukkidega, mis koosneb kahest varvast. Ülemine varb: varva 

osa 2 paremkeere, varva osa 3 vasakkeere ja tikkpolt kahe osa ühendamiseks ning varva 

pikkuse reguleerimiseks. Alumine varb: varva osa 1, varva osa 3 vasakkeere ja samuti tikkpolt 

varva seadistamiseks. Need kinnituvad horisontaalse hinge poole ja pukkidega ukse külge. 

 

 

Joonis 2.24  Varvade koostamine 
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Joonis 2.25  Pukkide ja varvade paigutus 

 

Märkida pukkide asukohad ja alles siis võib ukse tehase kinnitustest lahti lasta ning keevitada 

need uksele leitud kohtadele. Edasi  paigaldada gaasiamordi, pneumaatilise silindri või 

lineaarliikumisega elektrimootori. 

 

 

Joonis 2.26  Tõsteseade paigutus 
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Kardaanliigendi paigaldamiseks tuleb välja mõõta asukoht autokere küljes, kuhu see 

keevitatakse ning teine ots ühendatakse alumise varvaga. Kooste on seadistatav, et ukse 

liikumine uksepessa ja sealt välja oleks võimaldatud. 

 

 

 

Joonis 2.27 Gardaanliigendi paigutus 
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Joonis 2.28  Ukse asendi reguleerimis kohad 

 

Veel tuleks kontrollida ukse liikuvust ja paigutust keresuhtes ning vajadusel korrigeerida 

liigendite pikkuseid. Varvade reguleerimisega saab ust liigutada üles/alla ja kallutada ette/taha 

poole Lõpuks lisada juhtmete pikendused ja puuduvad autodetailid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Uudse käärhingede tehnilise lahenduse väljatöötamise käigus sõiduauto ustele analüüsiti 

olemasolevaid süsteeme. Toodi välja nende tööpõhimõtted, kuidas saavutatakse vajalikud 

liikumise ukse avamisel/sulgemisel, milline on selle trajektoor üles asendisse. Kasutusel 

olevad tõsteseadmed ja puudused, mille uudne lahendus kõrvaldab. Projekteerimine ja seadme 

testimisel kasutati „SolidWorks 2014“ keskkonnas. Testimise  käigus tuli ilmsiks veel siiani 

teadmata vajalikud vabadus astmed, mille puudumisel süsteemist seisaks kõik detailid paigal. 

Tegemist on uudse käärhingede lahendusega, mis on kompaktsem ja mugavam kasutada, kui 

praegu turul olevad lahendused. Liigendite süsteem võimaldab ühtlast kaarekujulist 

trajektoori, mis praeguste puhul on murdjooneline, mis tähendab, et esialgu ukse 

avamisel/sulgumisel liigub uks horisontaalselt ja alles siis on võimalik ülesse/alla suunata. 

See on vajalik tavaautode puhul ukse kinnitusse ja kinnitusest välja liikumiseks. Selline 

kaarekujuline trajektoor saavutamiseks oli vajalik lisa konstruktsiooni väljatöötamine. 

Kardaanliigend, mis avamisel surub ukse autost eemale ja sulgedes suunab ukse 

originaalkinnitustesse tagasi, kuigi kogu liikumine on ühtlaselt kaarjas. Uudne käärhingede 

süsteem kasutab ukse avanemisel samuti tõsteseadet, mille abil tõstetakse uks üles asendisse 

ja toetatakse lahtioleku ajal. Selleks saab olla gaasiamortisaator, lineaarliikumisega 

elektrimootor või pneumaatiline silinder, muutes liigutamise kasutaja jaoks lihtsaka ja 

mugavaks. Valiku tegemiseks analüüsiti varbsüsteemi leidmaks tõsteseadmele mõjuvat jõudu 

kogu töötsükli jooksul, mida tuleb ületada ukse täielikuks avamiseks. Toodi välja iga detail, 

selle osa mehhanismis ning tolle eesmärk ja roll käärhinge ehituses.  Selliste 

konstruktsioonide ja koostude vajalikkus seadistamisel. Lisaks juhend käärhingede detailide 

koostamise kohta ja tehtavad tööd osade paigaldamiseks sõiduautole. Võimalikud ning 

erinevad lahendused süsteemi tööks ja juhtimiseks. Edaspidiseks tuleks leida uudse 

käärhingede tehnilise lahenduse sobivus erinevate auto mudelitega. 
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SCISSORS HINGE TECHNICAL SOLUTION FOR CAR DOORS 

Summary 

 

This thesis work on a new scissor hinge technical solution for car doors. Outlines the existing 

systems and their shortcomings, which are eliminated in a new approach. Design and testing 

of the device occurred "SolidWorks 2014" in the environment, which was found to fit the 

door to technical solutions to achieve the desired movement. During the trials revealed yet 

still unknown degrees of freedom without it the system is stable and all the components stay 

in place. In addition, in parts of the layout and dimensions, and how these values of the 

position and movement of the entire system affect whole. Explain each part of the mechanism 

for which it is composed, then what is the purpose and role in the construction scissor hinge 

why is precisely this kind of joints required. Materials suitable for the production of these 

components and processes in the description. Calculations of emerging forces values and the 

necessary equipment to raise door. Possible and different solutions for system operation and 

management. Instructions on compiling scissor hinge details and scope of work to install the 

components into the car.  

 

This is a new scissor hinge technical solution, which is more compact and easier to use than 

current solutions on the market. The hinged system allows a uniform arc-shaped trajectory, 

which is necessary for the car door for approval, and endorsement of the move. Such a 

movement is achieved by universal joints, which opened the door to the car pushes away and 

closing the door directs back to its location. The door opening will take place by means of the 

lifting device, which is gas springs, linearly electric motor or a pneumatic cylinder, making it 

easy for the user to move. 
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