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1. Sissejuhatus 
 

Elektriajami mõiste (elctrical drive), otstarve ning paljud sellega seotud tehnilised rakendused 

on tuntud juba enam kui sada aastat. Ka tänapäeval võib kehtivaks lugeda poole sajandi 

vanuse elektriajami olemust käsitleva selgituse. 

Elektriajam on mitmesuguste töömasinate või abimehhanismide käitamiseks ettenähtud 

elektrimehaaniline süsteem, mis koosneb elektrimootorist, jõuülekandest, toitemuundurist ja 

juhtseadmetest. Mõnikord võib ühes ajamis olla ka mitu mootorit, jõuülekannet ja 

toitemuundurit. 

Nüüdisaegsete elektriajamite talitlus põhineb pooljuhtlülititel, mis paindlikult juhivad 

elektrienergiat toitevõrgust mootorile või vastupidi mootorilt tagasi toitevõrku. Elektrotehnika 

sisulist käsitlust peaksid aitama kujundada ka ülijuhtiva mähisega induktiivsus ning 

ülikondensaator - energiasalvestid, mille olemasolu lubab oluliselt parandada elektrienergia 

kasutamise efektiivsust ning vähendada elektrimehaanilise energiamuundamise kadusid. 

Elektriajamite õpetamine põhineb eelnevatel teadmistel elektrotehnikast, elektroonikast, 

automaatika mõõtmistest ja automaatjuhtimisest. Automaatika spetsialisti koolitamisel on 

elektriajamite kursus omakorda aluseks nüüdistööstuse tundmiseks vajaliku masinate ja 

tehnoloogia, tootmise automatiseerimise kursuste õppimisel 
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2. Labori seadmestik  

 

2. 1. Juhtimisnuppude ja signaallampide paneel  

 

Joonis 2.1. Juhtimisnuppude ja signaallampide paneel  

Juhtimisorganid:  

1. Pöördlüliti - must (1NО) ;  

2,3,4. Juhtimisnupud (1NC;1NO) - 2 rohelised, 1 sinine ;  

5. Seiskamislüliti (1NC)  

6,7,8,9. Signaallambid - 1 punane, 1 kollane, 2 rohelised;  

10. Avariinupp fiksaatoriga (1NO) .  

11. Lülitusklemmid.  

 

 
Joonis 2.3.  Juhtimisnuppude ja signaallampide lülitusskeem 

2.2. Relee-kontaktiliste seadmete plokk  

 

Joonis 2.4. Relee-kontaktiliste seadmete plokk  

(1,2- Magnetkäivitid CAD 50 (5NO); 3,4- Kontaktotsmik LADN0 (2NC);  

5,6,7- Elektromagnetreleed K1, K2, K3 (3NO/NC); 8-Ühendusklemmid;  

9- Kahetasemelised ühendusklemmid)  
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Joonis 2.5. Relee-kontaktiliste seadmete ploki ühendamise skeem    

2.3. Ventilaatorite plokk  

 

Joonis 2.6. Ventilaatorite plokk  

(Ventilaator V1; Ventilaator V2; Ventilaator V3)  

 

Joonis 2.7. Ventilaatorite ploki ühendamise skeem  
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2.5. Sagedusmuundur PowerFlex 4  

 

Joonis 2.8.  Sagedusemuundur PowerFlex 4     

2.6. Juhtimisplokk    

 

Joonis 2.9. Juhtimisplokk(1-programmeeritav moodul LOGO! Basic;2-laiendusmoodul 

LOGO! DM8; 3 - toiteplokk; 4 - kahetasemelised ühendusklemmid)  
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2.7. Mõõtmisseadmete ja toiteallikate paneel  

 

 

Joonis 2.10.  Mõõtmisseadmete ja toiteallikate paneel  

(1- Stendi toide; 2- Pesade moodul; 3- Multimeeter PAN 2015;  

4- Vahelduvvooli allikas (  12/24/36V 50Hz); 5. Alalisvoolu allikas (- 5V; 3A); 6- 

Kolmefaasilise vahelduvvoolu allikas (  3x60V; 5A; 50 Hz); 7- Reguleeritava pingega 

vahelduvvoolu allikas (0-120V; 4A; 50Hz); 8- Reguleeritava pingega alalisvoolu allikas (0-

35V; 0-10A))  

2.8. Asünkroonmootor   

 

Joonis 2.11. Kinemaatilise lüliga asünkroonmootor  

2.9. Elektrimasinate agregaat  

 

Joonis 2.12. Agregaat   asünkroonmootor – alalisvoolu masin  
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2.10. Alalisvoolu mootor 

 

Joonis 2.13. Alalisvoolu mootor  
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3. Ohutustehnika nõuded 
 

Käitumisreeglid Automaatika laboris 

 Olge tähelepanelikud, distsiplineeritud, ettevaatlikud ning täitke täpselt kutseõpetaja 

suulisi ja kirjalikke juhendeid. 

 Ärge lahkuge töökohalt kutseõpetaja loata. 

 Pange mõõteriistad, aparaadid, tööriistad, materjalid ja õppe-vahendid kutseõpetaja 

poolt või kirjalikus juhendis näidatud korras. 

 Ärge hoidke töökohal praktilise töö täitmiseks mittevajalikke esemeid. 

Ohutusreeglid 

 Ärge lülitage vooluahelaid kutseõpetaja loata elektrivõrku. 

 Koostage vooluahel ja tehke ümberlülitusi vooluahelas ning monteerige ja parandage 

elektriseadmeid ainult väljalülitatud voolu korral. 

 Pinge olemasolu vooluallikal, võrgus ja elektriseadme teistel osadel kontrollige 

pingenäituriga või kontrolllambiga. 

 Jälgige, et juhtmete isolatsioon oleks terve, juhtmete otstes aga otsikud. Vooluahela 

koostamisel paigutage juhtmed korra-päraselt, otsikud keerake kõvasti klemmide alla. 

 Elektritehnika tõid tehke ettevaatlikult, vältides vooluahela pingestatud, kuid 

isoleerimata osade puudutamist. 

 Ärge puudutage kondensaatoreid isegi pärast vooluallika välja-lülitamist. 

Kondensaatorid tuleb enne kättevõtmist tühjendada. 

 Pärast töö lõppemist lülitage vool vooluahelast välja ja alles siis võtke vooluahel lahti. 

 Kilbi-, mõõteriistade ja aparaatide kaitsmeid vahetage ainult õpetaja loal ja ainult siis, 

kui vool on välja lülitatud. 

 Avastades rikke voolu all olevais elektriseadmeis, lülitage vool otsekohe välja ja 

teatage rikkest kutseõpetajale. 

Nõuandeid elektritööde teostamiseks: 

 Enne elektritöö alustamist lülitage elekter välja. 

 Kui valgusti on ühendatud pistiku abil, tõmmake pistik pistikupesast välja. 

 Valgustiklemmiga ühendatud valgusti korral tuleb elekter välja lülitada elektrikilbist. 

 Elektriseadme parandamisel ärge muutke selle ehitust. 

 Tarviti kaitse- ja tihendusosade valesti kokkupanemine või ärajätmine on eluohtlik. 

Parandamisel ärge asendage pistikut teist tüüpi pistikuga. 

 Kui tavalise pistiku asemele pannakse kaitsemaandatud või kaitseisolatsiooniga tarviti 

pistik, siis on võimalik seda ühendada kaitsekontaktiga pistikupessa, mis on lubamatu. 

 Kaitsemaandamata tarviti metallkere võib rikke korral jääda pinge alla ja see on 

eluohtlik. 

 Ühenduse- või pikendusjuhtme parandamisel peab juhtme asendama sama tüübilisega. 

Uue juhtme omadused ei tohi olla halvemad kui esialgsel juhtmel. 

 Ühendage tähelepanelikult ja õigesti ühendus- või pikendus-juhtme kolla-rohelist 

värvi kaitsejuht. Ebaõige ühenduse korral muutub elektriseade eluohtlikuks. 
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 Ärge lappige vigast ühendus- või pikendusjuhet. Kleeplindiga parandatud juhe on 

eluohtlik. 

 Kui kahtlete oma oskustes, pöörduge asjatundja poole. 

 

Esmaabi õnnetuse korral: 

Elektriga juhtuvate õnnetuste põhjuseks on tavaliselt vigaste elektri-seadmete hoolimatu 

käsitsemine. Elektrilöögi tagajärje raskus sõltub elektrivoolu pingest ja voolu tugevusest. 

Elektrilöögi tunnused: 

 elektrilöök, 

 lihasevalu 

 juhtmetesse kinnijäämine 

 põletus 

 teadvusekadu 

 südame seiskus 

 hingamise lakkamine 

Ohutusnõuded abistajale: 

Ohver on pinge all niikaua, kuni ta on seotud vooluringiga. Appitõttaja peab alati hoolitsema 

oma ohutuse eest. Tuleb meeles pidada, et niisked riided, niiske maapind ja keskkond juhivad 

hästi elektrit, kummikindad ja kummijalatsid on head kaitsevahendid, kuiv puu, kuiv riie ja 

näiteks kuiv ajaleht on keskmiste omadustega isolaatorid. 

Tegutsemisjuhised majapidamisvooluga elektrilöögi korral ohvri eraldamiseks vooluringist 

lülitage elekter välja (pistik seinakontaktist välja või kaitsekork välja keerata). Kui see ei ole 

võimalik, püüdke kasutada kummikindaid või kummijalatseid. Võite astuda ka paksu ajalehe 

peale. 

Ohvri eraldamiseks kasutage näiteks puukeppi. 

Pärast vooluringist eraldamist alustage vajaduse korral elustamist. 

Viige elektrilöögi saanud inimene arsti juurde või haiglasse. 

Helistage päästeteenistusse telefonil 112. 
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4. Laboratoorne töö nr. 1 

 

Kerimismasina ajam 

Eelteadmised 

Kerimismasinateks on paberimasinad, kaabli- ja mähisekerimismasinad jms. Nende masinate 

iseloomulikuks tunnuseks on koormusmomendi ja inertsimomendi muutumine ajami talitluse 

ajal. Maksimaalne moment tekib siis kui trummel täitub ja kerimisraadius on maksimaalne. 

Samaaegselt maksimaalse staatilise momendiga tekib ka maksimaalne inertsimoment. Kui 

keritava materjali (kaabli, paberi) kiirus on (peab olema) konstantne, siis väikese 

kerimisraadiuse puhul on ajami pöörlemiskiirus suurem, ja vastupidi, suure kerimisraadiuse 

puhul väiksem. 

 

Joonis 4.1.  Kerimistrummel 

Allikas: http://s45.radikal.ru/i108/1007/41/a5e46fe87994.gif 

Kui kerimisel soovitakse hoida materjali kiirus ja tõmbejõud konstantsena, on tegemist 

konstantse võimsusega ajamiga. 

P=Tω=FRtr ν/Rtr=Fν= const. 

Mootori nurkkiirus ωm=2πnm/60, kus F on tõmbejõud, v keritava materjali 

joonkiirus, Rtr trumli kerimisraadius, nm on mootori pöörlemiskiirus p/min. Kerimistrumlit 

vedava mootori ja trumli vahel võib olla ka reduktor, ülekandearvuga u. Keritava materjali 

joonkiiruse saab sel juhul arvutada valemiga: 

ν=2πRtr nm/60u=Rtr ωm/u 
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Materjali kerimisel muutub nii kerimisraadius kui ka pöörleva keritud materjali mass. Trumli 

ja keritava materjali inertsimomendi saab sõltuvalt trumli kujust ligikaudu arvutada tabelis 1 

esitatud valemitega. Kui trumli kuju on keerukam, saab selle lahutada tüüpilisteks osadeks, 

arvutada inertsimoment osade kaupa ning osade inertsimomendid omavahel summeerida. 

Mootori pöörlevate osade(rootori) inertsimomendi võib leida kataloogist. 

Töö eesmärk 

1. Kerimismasina ajami juhtimiskeemi tööpõhimõttega tutvumine 

2. Õigete seadmete valimine 

3. Skeemi käivitamiseks vajalike praktilisi oskusi omandamine. 

Töö käik 

1. Koostada montaažskeem etteantud elektriskeemi järgi 

2. Valida kõik töö tegemiseks vajalikud koostisosad 

3. Kontrollida kõiki käesolevas töös kasutatavaid mõõteriistu  ja seadmeid 

4. Kandke protokolli iga seade ning mõõteriista nimetus, tüüp jne 

5. Koostage vooluring joonisel 1 toodud skeemi kohaselt 

6. Kontrollige skeemi õigsust ja pingestage elektriskeem. 

7. Kõrvaldage elektriskeemis leitud vead ja korrake skeemi pingestamine juhendaja poolt 

määratud järjekorras 

8. Peale praktilise osa sooritamist tehke oma töökoht korda 

9. Kui tööülesanne näeb ette, siis kandke tabelisse mõõtmistulemused 

10. Joonestage kõik vajalikud kõverad graafikule 

Töö elektriskeem 

Kasutades sagedusmuundur PowerFlex on vajalik tagada kerimismasina ajami: 

1. kiiruse reguleerimine; 

2. käivituse aeg - 10 s; 

3. peatumist aeg - 0,3 s. 

4. Ülesanne täitmiseks kasutada PowerFlex juhendi. 
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Joonis 4.2. PowerFlex 4 juhtahelate klemmid 

Allikas: PowerFlex 4,0 juhend, http://www.klinkmann.ee 

Aruandes esitada: 

Hinnangud skeemi töö kohta 

Näidata töö käigus tehtud vigade põhjused 

Töö kokkuvõttete 
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5. Laboratoorne töö nr. 2 

 

Ketassae ajam 

Eelteadmised 

Ketassaage (disc saws), höövleid, käiasid, purusteid (jahvatusseadmeid), tsentrifuuge 

(separaatoreid), desintegraatoreid, kasutatakse materjalide mehaaniliseks töötlemiseks (joonis 

1.1). Peamiseks tehniliseks näitajaks on ajaühikus töödeldud materjali hulk. Kuna masinad 

töötavad peamiselt pidev- või vaheajalises talitluses, siis saavutatakse maksimaalne jõudlus 

nende täielikul koormamisel. Ketassaagide ajameid iseloomustab suur töökiirus ja suur 

inertsimoment, mis suurtel võimsustel põhjustab probleeme masinate käivitamisel.  

  

Joonis 5.1. Ketassaag 

Allikas: http://www.rosmagr.ru/articles/article_1/qwe8.gif.  

 

Ketassae animatsioon 

Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=YiYenGM_ttI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YiYenGM_ttI
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Ketassae automaatliini töö 

Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=sjkKOpVKe-M 

Töö eesmärk 

1. Kettasae ajami juhtimisskeemiskeemi tööpõhimõttega tutvumine 

2. Õigete seadmete valimine                                                          

3. Skeemi käivitamiseks vajalike praktilisi oskusi omandamine 

Töö käik 

1. Koostada montaažskeem etteantud elektriskeemi järgi 

2. Valida kõik töö tegemiseks vajalikud koostisosad 

3. Kontrollida kõiki käesolevas töös kasutatavaid mõõteriistu ja seadmeid 

4. Kandke protokolli iga seade ning mõõteriista nimetus, tüüp jne 

5. Koostage vooluring joonisel 1 toodud skeemi kohaselt 

6. Kontrollige skeemi õigsust ja pingestage elektriskeem. 

7. Kõrvaldage elektriskeemis leitud vead ja korrake skeemi pingestamine juhendaja poolt 

määratud järjekorras 

8. Peale praktilise osa sooritamist tehke oma töökoht korda 

9. Kui tööülesanne näeb ette, siis kandke tabelisse mõõtmistulemused 

10. Joonestage kõik vajalikud kõverad graafikule 

http://www.youtube.com/watch?v=sjkKOpVKe-M
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Töö elektriskeem 

Töötage välja kasutades asünkroonmootori lihtne käivitus-peatamislülitus piirangud ketasae 

sisselülitamiseks vastavalt ohutustehnika nõuetele. 

 

Joonis 5.2. Asünkroonmootori lihtkäivitus 

Allikas: http://remont220.ru/img/shemadvig1.jpg  

 

Aruandes esitada: 

Hinnangud skeemi töö kohta 

Näidata töö käigus tehtud vigade põhjused 

Töö kokkuvõttete 
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6. Laboratoorne töö nr. 3 

 

Konveieriajam 

Eelteadmised 

Lintkonveier (roller-belt conveyor) on ette nähtud tüki- või puistematerjalide teisaldamiseks, 

sh. ka tõstmiseks. Lintkonveieri (joonis 6.1) abil muundatakse ajami poolt võrgust tarbitav 

elektrienergia teisaldatava lasti (tükk- või puistlasti) massi potentsiaalseks energiaks 

(tõstmisel), liikumisenergiaks (kineetiliseks energiaks) ja ümbruses hajuvaks soojuseks. 

Lintkonveieri peamisteks tehnilisteks näitajateks on konveieri pikkus (maksimaalne 

teisalduskaugus ja kõrgus), konveieri koormatavus (teisaldatav mass), liikumiskiirus. 

Lintkonveiereid iseloomustab hõõrdejõududest tingitud kadude suur osakaal energiabilansis. 

Takistusjõud. Selleks, et arvutada takistusjõudude ja nendest tingitud koormusvõimsuse 

suurust, leitakse kõik lintkonveierile mõjuvad jõud ning taandatakse need konveieri 

liikumissuunale. 

  

Joonis 6.1. Lintkonveieri üldine ehitus 

Allikas: http://www.sts-groupp.ru/templates/images/items/0-0.jpg 

Hõõrdetakistusjõud sõltub otseselt koormusest lindi ülemisel ja alumisel poolel ning 

määratakse ülemise ja alumise poole jaoks ühiselt. Takistusjõud sõltub lineaarselt teisaldatava 

lasti massist.  
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Konveieriajami animatsioon 

Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=zGLIsTapiac 

Töö eesmärk 

1. Konveieriajami skeemi tööpõhimõttega tutvumine, 

2. Õigete seadmete valimine                                                          

3. Skeemi käivitamiseks vajalike praktilisi oskusi omandamine. 

Töö käik 

1. Koostada montaažskeem etteantud elektriskeemi järgi 

2. Valida kõik töö tegemiseks vajalikud koostisosad 

3. Kontrollida kõiki käesolevas töös kasutatavaid mõõteriistu ja seadmeid 

4. Kandke protokolli iga seade ning mõõteriista nimetus, tüüp jne 

5. Koostage vooluring joonisel 1 toodud skeemi kohaselt 

6. Kontrollige skeemi õigsust ja pingestage elektriskeem. 

7. Kõrvaldage elektriskeemis leitud vead ja korrake skeemi pingestamine juhendaja poolt 

määratud järjekorras 

8. Peale praktilise osa sooritamist tehke oma töökoht korda 

9. Kui tööülesanne näeb ette, siis kandke tabelisse mõõtmistulemused 

10. Joonestage kõik vajalikud kõverad graafikule 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zGLIsTapiac
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Töö elektriskeem 

Kasutades asünkroonmootori täht-kolmnurk ümberlülitus skeemi käivitage lintkonveieri. 

  

Joonis 7.1. Mootori staatorimähiste automaatne täht-kolmnurk ümberlülitus 

Allikad:  

http://volt220.ru/images/stories/img/zv_tr1.png; 

http://volt220.ru/images/stories/img/zv_tr2.png. 

 

Aruandes esitada: 

Hinnangud skeemi töö kohta 

Näidata töö käigus tehtud vigade põhjused 

Töö kokkuvõttete 
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7. Laboratoorne töö nr. 4 

 

Kompressoriajam 

Eelteadmised 

Kompressor on masin, mida kasutatakse suruõhu saamiseks. Kompressoris muundatakse 

ajami poolt võrgust tarbitav elektrienergia suruõhupaagis salvestatud suruõhuenergiaks, 

torustikust väljuva suruõhu liikumisenergiaks ning ümbruses hajuvaks soojuseks. 

Kompressorite peamisteks tehnilisteks näitajateks on suruõhu rõhutõusuaste p (Pa) ja 

tootlikkus Q (m
3
/s). 

Toodetud suruõhk kogutakse kompressori juures olevasse paaki, mis ühtlasi akumuleerib 

suruõhu energia. Suruõhupaak on ohutu ja töökindel energiaallikas, mida kasutatakse 

tööstuses masinate käitamiseks või muul otstarbel (värvimiseks, puhastamiseks jne.). Paagi 

rõhu hoidmiseks on kompressoril automaatikasüsteem, mis lihtsamate kompressorite puhul 

põhineb tühjendusklapil. Rõhu suurenemisel üle läviväärtuse see klapp avaneb ning juhib osa 

suruõhku paagist välja.  

Sageli kasutatakse kompressoreid külmutites ja soojuspumpades madalatemperatuurilise 

soojuse muundamisprotsessis.  

Kompressorid liigitatakse kruvikompressoriteks, kolbkompressoriteks, tsentrifugaal-

kompressoriteks jt. Kompressori koormustunnusjoon sarnaneb teatud määral ventilaatori ja 

pumba tunnusjoonele. Erinevalt ventilaatorist on kompressori käivitusmoment suur. Seetõttu 

on kompressori käivitamine raske ning käivitusvool on suur. Ajami koormus sõltub ka sellest, 

kas kompressori suruõhukulgla sisendklapp on avatud või suletud. 

 

Kompressori animatsioon 

 Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=l1LByUULyes 

Töö eesmärk 

1. Kompressoriajami skeemi tööpõhimõttega tutvumine, 

http://www.youtube.com/watch?v=l1LByUULyes
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2. Õigete seadmete valimine 

3. Skeemi käivitamiseks vajalike praktilisi oskusi omandamine. 

Töö käik 

1. Koostada montaažskeem etteantud elektriskeemi järgi 

2. Valida kõik töö tegemiseks vajalikud koostisosad 

3. Kontrollida kõiki käesolevas töös kasutatavaid mõõteriistu  ja seadmeid 

4. Kandke protokolli iga seade ning mõõteriista nimetus, tüüp jne 

5. Koostage vooluring joonisel 1 toodud skeemi kohaselt 

6. Kontrollige skeemi õigsust ja pingestage elektriskeem. 

7. Kõrvaldage elektriskeemis leitud vead ja korrake skeemi pingestamine juhendaja 

poolt määratud järjekorras 

8. Peale praktilise osa sooritamist tehke oma töökoht korda 

9. Kui tööülesanne näeb ette, siis kandke tabelisse mõõtmistulemused 

10. Joonestage kõik vajalikud kõverad graafikule 

 

Töö elektriskeem 

 

Joonis 7.1. Manomeetri EKM10 tööpõhimõtte ja ühenduste skeem 

2. Skeemi koostisosadeks on 1, 2, 3 ja 5 moodulites paigaldatud seadmed 

3. Juhtimisskeemis peavad olema käsitsi ning automaat juhtimisrežiimid 

4. Monteerida kompressori jäigalt programmeeritud juhtimisskeem (vt. joonis 2) 
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Joonis 7.2. Kompressori relee-kontakt juhtimisskeem 

 

Aruandes esitada: 

Hinnangud skeemi töö kohta 

Näidata töö käigus tehtud vigade põhjused 

Töö kokkuvõtte 
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8. Laboratoorne töö nr. 5 

 

Ventilaatoriajam 

Eelteadmised 

Ventilaator (fan) on ette nähtud gaaside teisaldamiseks suletud kanalites või avatud ruumis. 

Neid kasutatakse tööstusettevõtetes, büroo ja olmehoonetes õhu konditsioneerimise 

süsteemides.  

Keemiaettevõtetes on ventilaatorid kasutusel mitmesuguste gaaside transportimiseks. 

Ventilaatoris muundatakse ajami poolt võrgust tarbitav elektrienergia õhu või gaaside 

liikumisenergiaks (kineetiliseks energiaks) ning ümbruses hajuvaks soojuseks. Ventilaatori 

peamisteks tehnilisteks näitajateks on tootlikkus Q (m
3
/s) ja rõhk p (Pa). Ventilaatoriajami 

iseloomulikuks tunnuseks on see, et mootori püsitalitluse koormusmoment sõltub ventilaatori 

tootlikkusest mootori pöörlemiskiiruse ruuduga võrdeliselt. Ehituse iseärasuste järgi 

jagunevad ventilaatorid aksiaal- ja radiaalvooga ventilaatoriteks. 

 

Joonis 8.1. Aksiaalvooluga ventilaatori animatsioon 

Allikas: http://www.stahrenterprises.com/images/unit%20ventilator.gif 

http://www.stahrenterprises.com/images/unit%20ventilator.gif
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Joonis 8.2. Radiaalvooga ventilaatori animatsioon 

Allikas: http://www.altherma.info/Bilder/Ventilator.gif 

Enamikel juhtudel on mootor ühendatud ventilaatoriga otse või läbi siduri, kuid mõnikord 

kasutatakse mootori ja ventilaatori vahel ka ülekandemehhanisme.Ventilaatori õhuvoo 

reguleerimine võib toimuda kas mootori kiiruse reguleerimisega või vookanalis asuvate 

siibrite avamise ja sulgemisega.  

Ventilaatori tüüpiline kiiruse-momendikõver on näidatud joonisel 8.3. Väikestel kiirustel 

erineb kõver ruutparaboolist hõõrdetakistuse, eelkõige paigalseisuhõõrde, tõttu. Kuna moment 

on võrdeline õhu või gaasi kiiruse ruuduga (vooluhulga) ning mehaaniline võimsus kiiruse ja 

momendi korrutisega, on ventilaatori mehaaniline võimsus võrdeline pöörlemiskiiruse 

kuubiga.  

 

Joonis 8.3. Ventilaatori kiiruse - momendikõver  

Allikas: http://www.emersonindustrial.com/ImagesControlTechniques/Other/Square%20Law

%20Fluxing.jpg 

http://www.altherma.info/Bilder/Ventilator.gif
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Ventilaatori õhuvoo suuna muutmist ehk reverseerimist vajatakse harva. Seda saab teha kas 

labade asendi või mootori pöörlemissuuna muutmisega. 

Ventilaatori mootor valitakse vastavalt ventilaatori pidevtalitluse ehk nimivõimsusele. 

Ventilaatori ja ajami optimaalseks tööks ja kindlaks käivituseks on vaja, et mootori 

nimivõimsus oleks ventilaatori nimivõimsusest veidi suurem. Võimsusvaru 

mittereguleeritavate ajamite puhul peaks olema 10...15 %, reguleeritavate ajamite puhul 5...10 

%. Ventilaatori võimsus on võrdne tootlikkuse ja rõhu korrutisega. Ventilaatori mehaaniline 

võimsus võrdub rõhu ja tootlikkuse korrutisega Pv.meh = pQ. 

Ventilaatori inertsimoment J ei sõltu oluliselt teisaldatava gaasi massist. Suure 

inertsimomendi tõttu on ventilaatori käivitamine raske ning käivitamise ajal võib mootori 

moment ja vool ületada vastavaid nimiväärtusi. Enamik väiksema võimsusega ventilaatoreid 

käivitatakse otse võrku lülitamisega. Suurte ventilaatorite puhul on vaja vähendada 

käivitusvõimsust. Selleks sobivad elektriahelasse lülitatud sujuvkäivitid või täht-kolmnurk 

ümberlülitusseadmed, mehaanilises ülekandeahelas aga hüdraulilised või pöörisvoolusidurid. 

Reguleeritava kiirusega ajamite puhul saab käivitusvõimsust vähendada toitemuunduri 

(sagedusmuunduri) abil kiiruse sujuva suurendamisega. 

Aksiaalvooga telgventilaatorajamite mootorid on loomuliku õhkjahutusega, sest tavaliselt 

asub mootor ventilaatori õhuvoos, mis tagab väga hea jahutuse. Probleemid võivad tekkida 

juhul kui ventileeritava õhu temperatuur on kõrge. Sel juhul tuleb valida ventilaatori selline 

konstruktsioon, mille korral mootor on väljapool ventileeritavat õhuvoogu. Radiaalvooga 

ventilaatorite mootor on tavaliselt õhuvoost väljapool. 

 

Kaaskantavad ventilaatorid 

Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=Yr1OtINEOGw  

Töö eesmärk 

1.Ventilaatoriajami skeemi tööpõhimõttega tutvumine, 

2. Õigete seadmete valimine                                                          

3. Skeemi käivitamiseks vajalike praktilisi oskusi omandamine. 

http://www.youtube.com/watch?v=Yr1OtINEOGw 
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Töö käik 

1. Koostada montaažskeem etteantud elektriskeemi järgi 

2. Valida kõik töö tegemiseks vajalikud koostisosad 

3. Kontrollida kõiki käesolevas töös kasutatavaid mõõteriistu  ja seadmeid 

4. Kandke protokolli iga seade ning mõõteriista nimetus, tüüp jne 

5. Koostage vooluring joonisel 1 toodud skeemi kohaselt 

6. Kontrollige skeemi õigsust ja pingestage elektriskeem. 

7. Kõrvaldage elektriskeemis leitud vead ja korrake skeemi pingestamine juhendaja 

poolt määratud järjekorras 

8. Peale praktilise osa sooritamist tehke oma töökoht korda 

9. Kui tööülesanne näeb ette, siis kandke tabelisse mõõtmistulemused 

10. Joonestage kõik vajalikud kõverad graafikule 

Töö elektriskeem 

Kasutades alalisvoolumootori kiiruse reostaatreguleerimise skeemi käivitage rööpergurusega 

mootorit. 

 

 

 Joonis 8.4. Alalisvoolumootori reostaatkäivitus 

Allikas: http://www.motor-remont.ru/books/1/index.files/image1518.jpg 

Aruandes esitada: 

Hinnangud skeemi töö kohta 

Näidata töö käigus tehtud vigade põhjused 

Töö kokkuvõttete 
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9. Laboratoorne töö nr. 6 

 

Transportmasina veoajam 

Eelteadmised 

Veoajameid kasutatakse mitmesugused elektertranspordivahendite: trammide, trollibusside, 

elektrirongide, –autode, -jalgrataste jms. liikumapanemiseks. Ajami poolt tarbitud 

elektrienergia muundatakse liikumise kineetiliseks ja raskusjõudude potentsiaalseks energiaks 

ning soojuseks. Kineetilist ja potentsiaalset energiat saab ajamiga salvestada ning 

taaskasutada, kui koos ajamiga rakendada energiasalvesteid. Nendeks võivad olla nt 

akumulaatorid, ülikondensaatorid või hooratassalvestid. 

 
 

Joonis 9.1. Elektriajamiga laotõstuk ja elektriajamiga auto platvorm 

Allikad: http://www.trans-port.com.ua/uploads/posts/2010-

07/1278505444_erd_220_s_0387.eps.jpg; 

http://autorelease.ru/images/thumbs/404x212-eflex_580-

8745787d84383c3ad934262b0ed6b020.jpg 

Elektriajami eeliseks põlemismootoritega võrreldes on suhteliselt suur kasutegur. Ühe 

kilomeetri läbimiseks kulub näiteks elektriajamiga auto puhul keskmiselt 1925 kJ, 

gaasiturbiinautol 2450 kJ ja sisepõlemismootoriga autol 3020 kJ. Seepärast tuleb üldise 

energiatarbe vähendamiseks eelistada ühistranspordivahendeid nagu rongi ja autobussi ning 

linnatranspordis ka trammi ja trollibussi. 

Töö eesmärk 

1. Transpordimasina veoajami juhtimiskeemi tööpõhimõttega tutvumine 

2. Õigete seadmete valimine                                                          

3. Skeemi käivitamiseks vajalike praktilisi oskusi omandamine. 
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Töö käik 

1. Koostada montaažskeem etteantud elektriskeemi järgi 

2. Valida kõik töö tegemiseks vajalikud koostisosad 

3. Kontrollida kõiki käesolevas töös kasutatavaid mõõteriistu  ja seadmeid 

4. Kandke protokolli iga seade ning mõõteriista nimetus, tüüp jne 

5. Koostage vooluring joonisel 1 toodud skeemi kohaselt 

6. Kontrollige skeemi õigsust ja pingestage elektriskeem. 

7. Kõrvaldage elektriskeemis leitud vead ja korrake skeemi pingestamine juhendaja poolt 

määratud järjekorras 

8. Peale praktilise osa sooritamist tehke oma töökoht korda 

9. Kui tööülesanne näeb ette, siis kandke tabelisse mõõtmistulemused 

10. Joonestage kõik vajalikud kõverad graafikule 

Töö elektriskeem 

Kasutage sõltumatu ergutusega mootorit transportmasina veoajamis 

 

Joonis 9.2. Sõltumatu ergutusega mootori pöörlemissuuna muutmine ankrumähise (a) või 

ergutusmähise (b) ümberlülitamisega 

Allikas: Lehtla, T. Elektriajamid. Tallinna Tehnikaülikool, Elektriajamite ja jõuelektroonika 

instituut –Tallinn, 2007. 190 lk 

Aruandes esitada 

Hinnangud skeemi töö kohta 

Näidata töö käigus tehtud vigade põhjused 

Töö kokkuvõttete 
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10. Laboratoorne töö nr. 7 

 

Tõstemasina ajam 

 Eelteadmised 

Tõste- ja teisaldusmasinad: kraanad, ekskavaatorid, liftid, robotid jms. on üheks põhiliseks 

elektriajamite rakenduskohaks. Ajami poolt tarbitud elektrienergia muundatakse liikumise 

kineetiliseks ja raskusjõudude potentsiaalseks energiaks ning soojuskaoks. Tõste ja 

teisaldusmasinate tööd iseloomustab tsükliliselt muutuv koormus ja sellele vastav vaheajaline 

talitlus. Ajami seisukohalt võib tõste- ja teisaldusmasinaid liigitada valdavalt staatilise või 

valdavalt dünaamilise koormusega masinateks. Staatiline koormus on ülekaalus nt suurte ja 

aeglaselt liikuvate sild- ja tornkraanade ajamite puhul. Kiirelt edasi-tagasi liikuvate 

robotiajamite koormus on aga suures osas dünaamiline. Energia kasutamise seisukohalt on 

oluline masinatesse salvestatud kineetilise ja potentsiaalse energia ratsionaalne kasutamine. 

Koormuse langetamisel või hoomasside pidurdamisel peaks ajam elektrienergiat 

regenereerima ning salvestama, et seda järgmises töötsüklis koormuse tõstmiseks ja 

kiirendamiseks taaskasutada. Selleks tuleks koos ajamiga kasutusele võtta energiasalvestid. 

Nendeks võivad olla nt akumulaatorid, ülikondensaatorid või hooratassalvestid. 

Robotiajamite puhul on (vt animatsiooni)  iseärasuseks see, et ajamid võivad asetseda 

manipulaatori liikuvatel lülidel.  

 

Animatsioon 1. Firma ABB robotiliin 

Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=HXyN9ApyJLo 

Juhtimise seisukohalt on robotiajamitega sarnased ka tööpinkide etteandeajamid, mis 

mõlemad on positsioonjuhtimisajamid, kusjuures tööpinkide puhul on ajami nõutav 

positsioonimistäpsus tavaliselt suurusjärgu võrra suurem kui robotiajamite puhul. Kui roboti 

http://www.youtube.com/watch?v=HXyN9ApyJLo


30 
 

puhul on tavaline lubatav positsioonimisviga vahemikus 0,1…1 mm, siis tööpinkide puhul on 

lubatav positsioonimisviga 0,01 mm või väiksem. 

Töö eesmärk 

1. Tõstemasina ajami juhtimiskeemi tööpõhimõttega tutvumine 

2. Õigete seadmete valimine                                                          

3. Skeemi käivitamiseks vajalike praktilisi oskusi omandamine. 

Töö käik 

1. Koostada montaažskeem etteantud elektriskeemi järgi 

2. Valida kõik töö tegemiseks vajalikud koostisosad 

3. Kontrollida kõiki käesolevas töös kasutatavaid mõõteriistu  ja seadmeid 

4. Kandke protokolli iga seade ning mõõteriista nimetus, tüüp jne 

5. Koostage vooluring joonisel 1 toodud skeemi kohaselt 

6. Kontrollige skeemi õigsust ja pingestage elektriskeem. 

7. Kõrvaldage elektriskeemis leitud vead ja korrake skeemi pingestamine juhendaja poolt 

määratud järjekorras 

8. Peale praktilise osa sooritamist tehke oma töökoht korda 

9. Kui tööülesanne näeb ette, siis kandke tabelisse mõõtmistulemused 

10. Joonestage kõik vajalikud kõverad graafikule 

 

Töö elektriskeem 

Kasutades asünkroonmootori reversiivne otselülitus toitevõrku: 

1. Käivitage joonisel 1 kujundatud skeemi 

2. Kasutage seda skeemi kraana konksu juhtimiseks plokeeringute likvideerimisega ning 

tõstekõrguse piiranguga 
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Joonis 10.1. Asünkroonmootori reversiivne otselülitus toitevõrku 

Allikas: http://content.foto.mail.ru/mail/lovelas0/_answers/i-12.jpg 

Aruandes esitada 

Hinnangud skeemi töö kohta 

Näidata töö käigus tehtud vigade põhjused 

Töö kokkuvõttete 
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11. Laboratoorne töö nr. 8 

 

Lõikemasina ajam 

Eelteadmised 

Väntmehhanismiga käärid (shears, scissors), tõukurid ja nende ajamid. Väntmehhanism on 

vändast, kepsust, liugurist ja kinnislülidest koosnev varbmehhanism, mille kinemaatiline 

ülesanne on vända pöörlemise muundamine liuguri translatoorseks edasi-tagasi liikumiseks 

või vastupidi. Väntmehhanismi ajamis (eriti selle lülide ühenduspunktides) toimuvad 

keerukad dünaamilised protsessid. Niisuguse ajamiga saab aga mehaaniliselt suure täpsusega 

realiseerida korduvaid liikumisi.  

Väntmehhanismi staatilised ja dünaamilised parameetrid muutuvad sõltuvalt asendist. 

Teoreetiliselt võib seda võrrelda lisareduktoriga, mille ülekandetegur pidevalt muutub. 

 

Joonis 11.1. Väntmehhanism (1- vänt; 2- keps; 3- tõukur) ning väntmehhanismiga 

metallkäärid 

Allikas:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b7/KolbenOhneMitKreuzkopf.png; 

Väntmehhanismiga masinaid, sh lõikemasinaid iseloomustab üksteisele järgnevate löökidega 

koormus. Samasuguse iseloomuga koormus esineb veel presside, stantside valtspinkide jms 

puhul. Ajami stabiilseks tööks ja koormuse ühtlustamiseks kasutatakse neil juhtudel hooratast. 

Koormuse tõukelisel kasvamisel langeb ajami kiirus ning hooratas annab ära osa temas 

salvestatud kineetilisest energiast. Selle arvel väheneb mootorile langev koormus. Löögile 

järgneva pausi ajal mootor kiirendab hooratta taas suurema kiiruseni. Hooratas-

energiasalvestussüsteemi abil saab ühtlustada ajami energiatarbimist ning suurendada 

töömasina kasutegurit. Hooratta suure pöörlemiskiiruse tõttu (kuni 100000 p/min) on oluline 

selle materjali, laagerduse ja energiaülekande (mootor-generaator koos muunduriga) valik. 
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Peamiseks probleemiks hooratta valmistamisel ja kasutamisel on suurtel kiirustel tekkiva 

vibratsiooni mahasurumine ja laagrite kadude vähendamine. 

 

Väntmehhanismi animatsioon 

Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=p-7ge7WUuVg 

 

Metallilõikemasin TruShear 

Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=3kgYkGl52cQ 

Töö eesmärk 

1. Lõikemasina ajami juhtimiskeemi tööpõhimõttega tutvumine 

2. Õigete seadmete valimine                                                          

3. Skeemi käivitamiseks vajalike praktilisi oskusi omandamine. 

http://www.youtube.com/watch?v=p-7ge7WUuVg
http://www.youtube.com/watch?v=3kgYkGl52cQ
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Töö käik 

1. Koostada montaažskeem etteantud elektriskeemi järgi 

2. Valida kõik töö tegemiseks vajalikud koostisosad 

3. Kontrollida kõiki käesolevas töös kasutatavaid mõõteriistu  ja seadmeid 

4. Kandke protokolli iga seade ning mõõteriista nimetus, tüüp jne 

5. Koostage vooluring joonisel 1 toodud skeemi kohaselt 

6. Kontrollige skeemi õigsust ja pingestage elektriskeem. 

7. Kõrvaldage elektriskeemis leitud vead ja korrake skeemi pingestamine juhendaja poolt 

määratud järjekorras 

8. Peale praktilise osa sooritamist tehke oma töökoht korda 

9. Kui tööülesanne näeb ette, siis kandke tabelisse mõõtmistulemused 

10. Joonestage kõik vajalikud kõverad graafikule 

Töö elektriskeem 

Kasutades asünkroonmootori reversiivne otselülitus toitevõrku tagada lõiketera automaat 

kulgliikumine lõpplülitide abil, aluseks kasutuda joonisel 1 toodud skeemi. 

 

Joonis 11.2. Asünkroonmootori otselülitus toitevõrku 

Allikas: http://remont220.ru/img/shemadvig1.jpg 

Aruandes esitada 

Hinnangud skeemi töö kohta 

Näidata töö käigus tehtud vigade põhjused 

Töö kokkuvõttete 
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 12. Laboratoorne töö nr. 9 

 

Pumbaajam 

Eelteadmised 

Pump (pump) on vedeliku, gaasi või auru rõhuenergiat suurendav seade mida tavaliselt 

kasutatakse vedelike (vee) või gaaside teisaldamiseks ühest anumast teise või jaotamiseks 

torustiku kaudu tarbijatele. Paljudes tööpinkides ja muudes masinates kasutatakse pumpa 

jahutusvedeliku teisaldamiseks. Pumbas muundatakse ajami poolt võrgust tarbitav 

elektrienergia vedeliku liikumisenergiaks (kineetiline energia), ülestõstetud vedelikuhulga 

potentsiaalseks energiaks ning ümbruses hajuvaks soojuseks. Pumba põhilisteks tehnilisteks 

näitajateks on pumba jõudlus Q (m
3
/s) ja pumba rõhk p(Pa). Rõhu asemel kasutatakse vahel 

ka mõistet surukõrgus h (m), mis iseloomustab pumba poolt teisaldatava vedeliku 

maksimaalset tõstekõrgust. Vedeliku turbulentsel voolamisel tekib torustikus rõhulang, mis 

on võrdeline vedeliku kiiruse ning vooluhulga ruuduga.  

Erinevalt ventilaatoritest on pumbaajami koormuseks peale vedeliku hõõrdetakistuse ka 

tõstetava vedeliku mass, s.t. pumba staatiline koormus sõltub pumba jõudlusest ja vedeliku 

tõstekõrgusest. 

  

Joonis 12.1. Pumba tunnusjooned toru läbimõõdu ja pöörlemiskiiruse muutumisel. 

Allikad:  

http://www.power-e.ru/img/articles/2005_04_18_ris02.gif; 

http://www.power-e.ru/img/articles/2005_04_18_ris03.gif.  

Pumba mootor valitakse vastavalt pumba pidevtalitluse võimsusele. Pumba ja ajami 

optimaalseks tööks ja kindlaks käivituseks on vaja, et mootori nimivõimsus oleks veidi 

suurem kui pumba pidevtalitluse võimsus. Võimsusvaru mittereguleeritavate ajamite puhul 

peaks olema 10...15 %, reguleeritavate ajamite puhul 5...10 %. Mootori kiirus peab 

võimaldama pumba talitlust tootlikkuse nõutud vahemikus. Reguleeritava kiirusega ajamite 

puhul tuleb mootori valikul arvestada tema koormatavust eri kiirustel. 

Pumba enda inertsimoment J on suhteliselt väike, kuid ajami puhul sõltub summaarne 

inertsimoment teisaldatava (liikuva) vedeliku massist ja kiirusest. Takistusjõud pumba 
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käivitamisel võib olla küllalt suur. Seetõttu on ka pumba käivitamine raske ning käivitamise 

ajal võib mootori moment ja vool ületada vastavaid nimiväärtusi. Enamik väiksema 

võimsusega pumpasid käivitatakse otse võrku lülitamisega. Suure võimsusega pumpade puhul 

on probleemiks ajami pikk käivitusaeg, suur voolutõuge ning mootori järsk kuumenemine 

käivitamisel. Käivitusvõimsuse vähendamiseks sobivad elektriahelasse lülitatud sujuvkäivitid 

või täht-kolmnurk ümberlülitusseadmed. Reguleeritava kiirusega ajami puhul saab 

käivitusvõimsust vähendada toitemuunduri (nt sagedusmuunduri) abil kiiruse sujuva 

suurendamisega. 

 

Pumba animatsioon 

Allikas: http://www.pumped101.com/pump_anim-4.gif 

 

Pumpade turbiinid 

Allikas: http://www.youtube.com/watch?v=HzQPNpP55xQ 

http://www.pumped101.com/pump_anim-4.gif
http://www.youtube.com/watch?v=HzQPNpP55xQ
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 Töö eesmärk 

1.Pumbaajami skeemi tööpõhimõttega tutvumine 

2. Õigete seadmete valimine 

3. Skeemi käivitamiseks vajalike praktilisi oskusi omandamine. 

Töö käik 

1. Koostada montaažskeem etteantud elektriskeemi järgi 

2. Valida kõik töö tegemiseks vajalikud koostisosad 

3. Kontrollida kõiki käesolevas töös kasutatavaid mõõteriistu  ja seadmeid 

4. Kandke protokolli iga seade ning mõõteriista nimetus, tüüp jne 

5. Koostage vooluring joonisel 1 toodud skeemi kohaselt 

6. Kontrollige skeemi õigsust ja pingestage elektriskeem. 

7. Kõrvaldage elektriskeemis leitud vead ja korrake skeemi pingestamine juhendaja 

poolt määratud järjekorras 

8. Peale praktilise osa sooritamist tehke oma töökoht korda 

9. Kui tööülesanne näeb ette, siis kandke tabelisse mõõtmistulemused 

10. Joonestage kõik vajalikud kõverad graafikule 

 

Töö elektriskeem 

Pumba sisse- ja väljalülitamise süsteemi tööpõhimõtte arusaamiseks vaadake animatsiooni 

 

Pumba sisse- ja väljalülitamissüsteem 

http://www.curbala.ru/download/vikluch.swf. 

http://www.curbala.ru/download/vikluch.swf
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Joonis 12.2. Induktiivanduritega drenaažsüsteemi juhtimisskeem 

 

Aruandes esitada 

Hinnangud skeemi töö kohta 

Näidata töö käigus tehtud vigade põhjused 

Töö kokkuvõttete 


