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Kadrlna <intelligentnerr
dlferentsiaal

Uks <Tehnikas ja Tootmises> aval-

datud artikkel. Ainus mudilase peope-

sa suurune joonis. T6demus, et meil
kasutada olevatel piiratud libisemise-
ga dr{erentsiaalidel on nii p6him6tte-
t"iti t ui valmistamisest johtuvaid puu-

dusi. Vajadus millegi parema jiirele'
mida sobiks kasutada oma <Zigulil>
v6i <Nival>, aga ka ralliks, rallikros-
siks v6i autokrossiks ehitatud teisen-
dil. Teadmine, et iuba 1958' aastal pa-

tenteeritud trmehaanilise arvutir idee
j6udis realiseerimisraskuste t6ttu vii-
Legi arvestatavaks seeriatooteks alles

viimastel aastatel. Nimelt puudusid

omapirase profiiliga tigude ja 
-tigu'

rataite l6ikimiseks vajalikud rakised

oikka aega isegi <Gleasonibr' kelle
Lambal6iIepinkidel valmib kuulda-
vasti 90 protsenti tdnapiieva autodes

kasutatavatest koonushammasratas-
test.

Mitte just lohutav algus meie loole?

tvtls oti kahel Kadrina EPT to6-

n.ehel - seal 1968' aastast freesijbna
tootaval Ilmar Pulleritsul ja 26-aastase

treialistaaiiga Uno Reinmaal - suur-

toostusele vastu panna? Kogemuste-
rohked aastad (palju eksperimentaal-

todd) ja silmapaistev analiiiisiv6ime'
viisimusetunnustega toopingid (kuid
arvukalt rakiseid ja tiiov6tteid too
t6psuse suurendamiseks ka neil kulu-
nuil;, materjaliprobleemid, m6ne kuu
jagu 6htu- ja 6otunde. Ning veel mida-
gi - allakirjutanu poolt mitmeid kor-
di tatretaatud ametiuhkus, tdiesti vaba
praalida tahtmisest. Teoinimese viis
asju paika panna: mida ametivend ku-
sagil teinud on; seda on v6imalik
viihemalt korrata. Maksku see mis ta-

hes vaeva, osakese kodurahustki'
Too esimene faas - analiiiis' Onnes-

tus hankida veel kaks momenditund-
liku diferentsiaali pilti ning j6uda
selgusele, et iikski kiittesaadav masi-
naehitusraamat seda ei kiisitle, et ei
sobi iikski teadaolev tigude arvuta-
mise metoodika, et <Gleasoni> kata-
loogki ei tunne n6nda viiikest dife-
renlsiaalikarpi, mis sobiks <Ziguli>
tagasilda.

la tite teha k6ik ise, katbetada
iiiirmuslike h6mbaprofiilide l6ikamist
algul pehmemasse materjali kui teras'
Ufitesid todabin6usid asendasid teised'
otstarbeks enam sobivad. Pole v6i-
matu, et l6ikamismeetod vdiirib auto-

ritunnistust. L6puks olid seniolematud
teod ja tigurattad valmis ning dife-

rentsiaalikarpi pakitqd.
Esime4e diferentsiaali vastupida-

vuskatse ei 6nnestunud niipuvea t6t'
tu - karastusahju termomeeter vedas

alt ja pehmeks jiiiinud hambad puru'

nesid. Selle jiirel tulid juba piisava

tugevusega rattad, mille katsetamine
foisseerimata <Zigulil> andis loodetud'
tulemuse: auto libivus lumes parenes

sedavOrd, et v6is s6ita kohtadesse'
millest sai enne targu eemale hoitud'

Veoj6u tilekanne ratastele iihtlustus
silmandhtavalt: iihe tagaratta veeremi'

sel veega i.ilevalatud ribale ratas enan

liibi ei libisenud. P6hjalikumad katse'

tused seisavad ees, kaasa arvatud;

tunduvalt suuremat momenti arenda' i

vate mootoritega, mis selgitab l6pli'

kult viilja hambumise kvaliteedi' po'

himaterjalide vastupidavuse ja kulu'

misomadused, laagrite t6okindluse.

Ning muidugi ka v6imaluse kasutada

seda tiiiipi diferentsiaali pinnasteedel

(rallis, rallikrossis) ja puhtal asfaldi{

(kas ei tarvitaks 198?' aasta vormel'3'

autod iiht?). Ilmselt on sellise dife'

rentsiaaliga s6itmisel vaja muuta s6i'

dutehnikatki. Viienda grupi, iiheksan'

da klassi ralliautod on selliste kompo'

nentide katsetainiseks nagu loodud'
Kadrina EPT toetab kaht ralliautot'

millel s6idavad Leho Karjus kgoe

Mdrt Ilvesega ja Tdnu NaPP KasPat

Sepaga, kolm esimest neist on ametiE

Kadrina EPT-s. Momenditundlikul-
diferentsiaalil v6ib olla aga muidki'

kasutusvdimalusi kui ralli. Miks mitte

parendada nende abil nditeks iata.s

traktorite veoomadusi?

MARGUS KUUSE

N4aailma tiihtsuselt teine
siirri, F3000, kasvas 1986.

EM-v6istlustest iilernaailmsels
pionaadiks. Jrba esimesele
oli registreerihrd 4l autot
<Lola>, <Ralt> ja RAM. 1985.

olid koikidel autodel emnditult
sed vormel-1-mootorid <Co

DFV/DFY> (Pdiirete Piimlt
9000 piiordele), aga tiinaw on

seldnrnud <Fbnda> uue
sega, millet samuti kaheka
Oodata on ka kolmeliitriste
rite <lamborghini> ja BMW
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Veel momenditundlikust
diferentsiaalist

Kadrina kuldsete kiitega meister-
meeste Ilmar Pulleritsu ja Uno Rein-
maa konstrueeritud ja valmistatud
diferentsiaaliga sarnanev tiiiip kiks
30. mail l6puks ka suhteliselt kiitte-
sdadava's6iduauto <Lancia Delta FIF
4WD> tagasilda. Seni oli see ikka
kuulunud kallite GT-autode, eriots-
tarbeliste s6idukite (ka d2iipide) ja
v6idus6iduautode juurde.

Momenti ja rataste poordeid teine-
teisest s6ltumatult jaotava diferent-
siaali .saladus peitub tiguiilekande
hammaspaafi eripiiras: tigu on v6ime-
line poorama tiguratast, too aga tigu
mitte.

halvemini haarduvale rattale, takista-
des selle kiirendumist. Moment jaotub
proportsionaalselt rataste tegeliku
haardev6imega.

Joonis 2 selgitab <m6tleva> dife-
rentsiaali tood erinevates s6iduolu-
kordades. Erinevalt iseblokeeruvast
(v6i kiisitsi blokeeritavast) diferent.
siaalist ei saa siin triielikku blokee-
rumist toimuda. Vastupidi piiratud
libisemisega diferentsiaalile, mis liili-
tub jtirk-jtirgult ja millel on mitmetes
olukordades ebapiisav <reageerimis-
kiirus>, ei ltilitu k6nealune diferent-
siaal timber, vaid annab pidevalt oma
parima.

\.\\

1, Momenditundliku diferentsiaali detailid'

Jooniselt I ndeme, et tiguiilekande
,<pooled> on selles diferentsiaalis,
v6rreldes tavalise tigudiferentsiaali-
ga, ira vahetatud. LiibimO6dult suure-
mad teod kinnituvad pooltelgedele,
kolm paari viiiksemaid tigurattaid aga
diferentsiaalikarbile. Tigurattapaarid
on omavahel iihendatud silinderham-
masratastega. I(ujutagem ette, et vdik-
sema haardevdimega pinnale sattunud
ratas tahab kiirenduda. Sama peaks
siis tegema ka selle ratta pooltelje
tigu ja kolm temaga hambuvat tigu-
ratast, samuti iilejiitinud kolm, mis on
hambumises teise pooltelje teoga.

Tiguratas, nagu oeldud, pole v6ime-
line tigu poiirrama, jiirelikult m6jub
teine tigu kogu ahelat pidi tagasi

2. Momendi (horisontaalnooled) ja p<i6r-
lemiskiiruse jaotumine ratastele. 1 -sirgel s6ites on m6lemal rattal v6rdsed
ntiitajad; 2 - iihe ratta sattumisel libedale
l6igule teisendub iiksnes momendijaotus;
3 - ebptasasustel s6ites varieerub ratta
kiirus hetkeliselt, iiheaegselt toimub ka
momendi iimberjaotamine; 4 - kurvis
pcidrlemiskiirused diferentseeritakse, mo-
nqendijaotus oleneb kummagi ratta [aar-
dev6imest; 5 - kui v,iilisratas on kurvis
kuival ja siseratas miirjai teel, siis kiirused
diferentseeritakse, paremini haarduv ratas
v6tab vastu suurema mo4endi; 6,- pdik-
kaldega teel saab tilalpool olev viiiksema
haardev6imega ratas ka viiiksema mo-
mendi.

3. Neljarattaveoga <Lanciar tagumise dilr,
rentsiaali ehitus. Momenditundlik difercrrt
siaal alustab t6elist v6idukiiiku.


