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SISSEJUHATUS 

Välistrenažööre on üha enam erinevatesse parkidesse ja staadionitele paigaldama hakatud. 

Tihtipeale on paigaldatud seadmed funktsinaalselt ebaefektiivsed ja maksumuselt 

ülehinnatud. Sellest tulenevalt leitakse, et võimalik on paremate seadmete arendamine. 

Käesolev magistritöö keskendub ettevõttes AV Group projekteeritud välistrenažööride 

omaduste hindamisele ja parendamisele.   

Käesoleva magistritöö eesmärk on arendada ja parendada välistrenažööride funktsionaalseid 

omadusi. 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud ülesanded: 

1. Leida nõuded välistrenažööridele. 

2. Arendada kirjeldatud trenažööride mehaanikat. 

3. Arendada muutuva raadiusega hammasratastega ajam erinevate keharaskusega töötavate 

trenažööride tarbeks. 

4. Analüüsida prototüüpidel esinenud konstruktsioonilisi probleeme ja leida neile 

lahendused. 

5. Leida alused seadme eluea hindamiseks. 

6. Teha tulemuste järeldus ja kokkuvõte. 

 

Analüütilises osas tutvutakse trenažööride ajaloo ja erinevate olemasolevate 

välistrenažööridega. Leitakse Tartu ümbruses olemasolevate välistrenažööride peamised 

puudused ning selgitatakse välja seadustikust tulenevad nõuded välistrenažööridele.  

Tehnoloogilises osas selgitatakse ettevõttes AV Group projekteeritud trenažööride 

tööpõhimõtteid, nendega teostatavaid harjutusi ja treenitavaid lihaseid. Teostatakse 

keerukamate varbmehhanismidega trenažööridele kinemaatika ja dünaamika analüüs, mis 

annab parema ülevaate seadmete treeningkoormusest ja vastavalt saadud tulemustele 

muudetakse seadmete mehaanikat selliselt, et koormused oleks optimiseeritud. Leitakse 

konstruktsiooni kõige suuremat koormust kandvad lülid ja teostatakse konstruktsiooni 
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tugevusanalüüs. Arendatakse uudne muutuva raskusega trenažööri ajam, mida saaks 

kasutada erinevatel trenažööridel lihase motoorikast tulenevate omaduste paremaks 

arvestamiseks.  

Konstruktiivses osas kirjeldatakse prototüüpseadmetel tekkinud erinevaid 

konstruktsioonilisi probleeme ja kirjeldatakse nende lahendusi. Kirjeldatakse keerukamate 

detailide valmistamist ja arendatakse nende detailide tootmistehnoloogiat.  
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1. ANALÜÜTILINE OSA 

1.1. Trenažööride vajadus 

Inimesed on ajalooliselt alati tervislikku eluviise oluliseks pidanud. Algselt oli oluline olla 

vastupidav ja tugev, otseselt toidu hankimiseks. Hiljem, kui inmesed jäid rohkem 

paiksemaks, leiti, et tugevamad ja aktiivsemad inimesed elavad kauem. See tekitas vajaduse 

arendada erinevaid vahendeid inimeste treenituse kasvatamiseks. 

Kuigi keharaskust ära kasutavaid treeninguharjutusi praktiseerisid nii muistsed egiptlased, 

hiinlased, indialased ja teised kultuurid, peetakse siiski muistseid kreeklasi esmaste 

modernsete treeningharjutuste loojateks. Üks esimesi kasutatavaid trennivahendeid olid 

hantlite sarnased raskused, mida hakati kasutama ligikaudu 500 aastat e.m.a. Neid kasutati 

lihasjõu suurendamiseks ja ka kaugushüppes raskuste inertsi abil kaugemale hüppamiseks.  

illustratsioonidel kujutatakse lihaselisi mehi erinevate raskustega harjutusi tegemas. 

Kirjeldatud raskused on kujutatud joonisel 1.1. 

 

Joonis 1.1. Ajalooline sangpomm [1] 

Peale lahtiste raskuste kasutuselevõttu erinevate harjutuste teostamiseks, toimus järgmine 

suurem areng treeningutes 1950. aastatel, kui ameerika fitnessi guru Jack LaLanne võttis 

kasutusse masinad, mida leiab erinevates jõusaalides ka tänapäeval. LaLanne konstrueeris 

esimese trossimasina, Smithi masina ja jalasirutusmasina (joonis 1.2.). 
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Joonis 1.2.  Esimesed trenažööride liigid: 1- trossimasin [2]; 2- Smithi tõstemasin [3];  

3-jalasirutusmasin [4]. 

 

Vastupidavustreeninguks on üks olulisemaid masinaid jooksulint. 1952. aastal hakkas 

Washingtoni ülikooli professor Robert A. Bruce kasutama jooksulinte inimeste 

vastupidavuse testimisel. See inspireeris ärimehi kasutatud masinaid ka kommerts eesmärgil 

tootma. 1960 aastatel sai jooksulindist väga populaarne trenniseade, mida võis leida 

paljudest majapidamistest. 1990. aastate keskel said populaarseks ka elliptilised masinad, 

mis on mõeldud jooksmisele sarnase liikumise simuleerimiseks, samas liigeseid vähem 

kurnates. 

Võimlemiskummilindid said populaarseks 1980. aastatel, kui ameerikajalgpalli treener Dick 

Hartzell võttis kummilindid kasutusse funktsionaalseks treeninguks. Nende eeliseks lahtiste 

raskuste ees on kompaktsus ja progresseeruv vastujõud. [5] 

Trenažööre arendatakse edasi ka tänapäeval. Peamine arendus käib erinevate sujuvalt 

progresseeruvate ja vastavalt vajadusele muudetavate trenažööride arenduses. 

Töös arendatavate välistrenažööride peamine sihtgrupp on tervisesportlased erinevate 

terviseradade parkide ja staadionite läheduses.  

 

1.2. Olemasolevad välistrenažöörid 

Tartusse on paigaldatud viimase 5 aasta jooksul erinevaid avalikke välistrenažööre. Avalike 

spordiplatside kasutamine muutub üha populaarsemaks. Sellest tulenevalt on hakatud  
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ettevõttes AV Group OÜ [6] arendama välistrenažööre, mis oleks funktsionaalsuselt 

paremad tänapäeval Eesti turul pakutavatest välistrenažööridest. 

Peamine erinevate Tartu välistrenažööride puudus on liialt väike treeningu koormus. Seda 

aitab hästi iseloomustada artikkel Tartu Ekspressis, kus kurdetakse seadmetel treenimise 

väikest koormust ja treeningu mitmekesisuse puudust. Kehakultuuriga lähemalt tuttavad 

inimesed leiavad, et seadmed ei võimalda treeningut põhjalikult läbi viia.  

Astumegi kiirel sammul trenažööri poole. Pärast katsetusi oleme täiesti emotsioonitud. Mitte 

mingisugust koormust. Täiesti null. Aparaat, kuhu tuleb peale istuda ning seejärel kätega 

enda keha raskust üles tõmmata, on pettumus. „Liikuvuse amplituud on liiga väike,“ sõnab 

Erik. „Ma arvan, et see on neile, kes lõuga tõmmata ei jõua.“  [7]  

Tartu Kaunase puiesteele rajatud välistrenažööride maksumus on Tartu Ekspressi artikli 

järgi 22 000 eurot [8]. Elva staadionile projekteeritud seadmete oli 10 000 eurot. Selle eest 

valmistati 8 erinevat liikuvat trenažööri, kõhulihaste pink, rööbaspuud ja võimlemisredel 

koos lõuatõmbe kangiga. Leitakse, et praegu Eesti turul pakutavad trenažöörid on 

ülehinnatud ja funktsionaalsuse poolest nõrgad. Ettevõttes AV Group OÜ projekteeritud 

välistrenažöörid on kujutatud joonisel 1.3. 

 

Joonis 1.3. Projekteeritud välistrenažöörid Elva staadionil.[6] 

Erinevaid Tartus leiduvaid välistrenažööre on kujutatud joonisel 1.4. 
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Tamme staadioni rinnapingid 

 

Tamme staadioni tõmbepingid 

 

Tamme staadioni jalapressid 

 

Anne kanali kõhupink 

 

Anne kanali jalgratas 

 

Anne kanali rööbaspuud 

 

Jaamamõisa tn. elliptiline trenažöör 

 

Jaamamõisa tn. rinnapress 

 

Jaamamõisa tn. vaba kang 

 

Lõunakeskuse elliptiline trenažöör 

 

Lõunakeskuse kõndimismasin 

 

Lõunakeskuse jalapress 

 

Kaunase pst. tõmbepink 

 

Kaunase pst. rööbaspuud 

 

 

Joonis 1.4. Erinevad välistrenažöörid Tartus. 

Nagu joonistelt näha, on Tartus erinevaid välistrenažööre palju, samas nende 

funktsionaalsust on võimalik oluliselt parandada. Edasipidi on töö lõikes termini trenažöör 

asemel kasutatud ka termineid ´´masin´´ ja ´´seade´´. 



11 

 

1.3. Nõuded välistrenažööridele 

Trenažööride projekteerimisel on üheks tähtsaimaks faktoriks seadmete ohutus. Eesti 

Vabariigis reguleerib masinate kasutusele võttu ja kasutamist “Seadme ohutuse seadus”.  

§ 4 (2) Kui õigusaktis ei ole sätestatud täpseid nõudeid rakendatava abinõu kohta, 

hinnatakse abinõu sobivust hea inseneritava kohaselt. Eeldatakse, et abinõu vastab heale 

inseneritavale, kui seda soovitatakse Eesti, Euroopa või rahvusvahelises standardis. [9] 

Eestis kehtivaid standardeid saab lugeda Eesti Standardikeskuse kodulehel. [10] 

Kõige paremini on kirjeldatud Euroopas kehtivaid nõudeid arendatavatele 

välistrenažööridele standardis: EN 16630:2015 Permanently  installed outdoor fitness 

equipment – Safety requirements and test methods.[11]  Standardis käsitletakse üldiseid 

ohutusenõudeid alaliselt paigaldatavatele välistrenažööridele. Täpsustatakse ka, et standard 

kehtib seadmetele, mis ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on alla 140 cm pikad. 

Kirjeldatakse erinevate materjalide ja pinnakatete nõudeid, antakse metoodika kuludetailide 

eluea hindamiseks ja koormuste lähteandmete arvutamiseks. Kirjeldatakse meetodeid 

erinevate avade ja ühendusliidete ohutuse kontrollimiseks standartsete testkehadega. 

Standardist selgus, et projekteeritud trenažööridest tõstepink antud standardi nõuetele ei 

vasta, kuna lubatud ei ole seadmed, mille funktsioon on simuleerida jõutõstet või üle pea 

surumist. Lubatud ei ole selgroo lülide liigne survestamine.  

Lisaks ohutusele peavad välistrenažöörid olema ilmastikukindlad. Oluline on tagada 

konstruktsiooni korrosioonikindlus ja erinevate kummist ja plastmassdetailide UV-kiirguse 

ja osoonist põhjustatud väsimise ja murenemise kindlus. 

Avalikus kohas paiknevate seadmete projekteerimisel tuleb kindlasti arvestada ka 

vandalismiga. Konstruktsiooni tugevus ja jäikus peavad olema piisavad ka 

mittesihtotstarbelise kasutuse juures. Vandalismikindlus tuleks tagada vähemalt selliselt, et 

ilma tööriistadeta oleks seadmeid võimalikult keeruline lõhkuda. 

Tähtsal kohal on ka seadmete väljanägemine ja väljanägemise säilimine ka aastate 

möödudes. Tihti peale on trenniseadmed kasutuses avalikes, rahvarohketes kohtades, kus 

soovitakse ümbruse väljanägemine rikkumata jätta. Selleks tuleks ka seadmete disaini ja 

väljanägemist tähtsaks pidada. 



12 

 

1.4. Välistrenažööride põhimõtete kirjeldus 

Masinate tööpõhimõtete kirjeldamiseks on kasutatud GrabCad inimese mudelit [12]. 

Mudelinimese pikkus on 180 cm. Seadme liikumise käigud on arvestatud selliselt, et 

keskmist kasvu inimene ei saaks harjutust tehes seadme liikumisulatust ületada. 

Trenažööride projekteerimisel on eeskuju võetud juba olemasolevatelt seadmetelt ja 

erinevatelt GrabCad mudelitelt. Seadmete konstruktsioon on kohandatud ettevõtte AV 

Group OÜ tootmisvõimaluste järgi. 

Tõstepink on mõeldud simuleerimaks jõutõste harjutust. Seistakse astmeplaadile ja käsipuud 

tõstetakse otse üles. See harjutus treenib peamiselt jala-, tuhara- ja seljalihaseid. Teise 

harjutusena saab seadmel seista sirgete jalgadega, hoides selga kummargil ja tõmmata 

käsipuud käte jõul üles. Sel viisil saab treenida ka käelihaseid. Joonisel 1.5. on kujutatud 

tõstepingi tööpõhimõte.  

  

Joonis 1.5. Tõstepingi tööpõhimõte: 1- harjutuse algasend; 2- harjutuse lõppasend. 

Standardi uuringus selgus, et seda tüüpi trenažööri ei saa standardiga EN 16630:2015 

vastavusse viia. Sellest tulenevalt ei tohiks sedatüüpi trenažööri paigaldada avalikesse 

kohtadesse, samas tootena võib seda arendada, kuna seade sobib hästi erinevatesse 

turismitaludesse ja eraisikutele, kus seadme kasutamine on inimese enda vastutusel. 

Tõmbemasin on mõeldud ´´lõuatõmbe´´ harjutuse simuleerimiseks. Inimene istub istmele ja 

tõmbab käsipuud enda poole. Kirjeldatud seadmega saab treenida peamiselt ülaselga ja 

triitsepsit. Harjutus on hea alternatiiv lõuatõmbele, kuna koormus on väiksem. See 

võimaldab inimestel traditsioonilise ´´lõuatõmbe´´ jaoks jõudu treenida. Seadme harjutuse 

asendid on kujutatud joonisel 1.6. 
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Joonis 1.6. Tõmbemasina tööpõhimõte: 1- harjutuse algasend; 2- harjutuse lõppasend. 

Rinnapress on mõeldud eelkõige rinnalihaste ja käte treenimiseks. Inimene istub istmele ja 

surub käsipuud endast eemale. Harjutus on hea alternatiiv kätekõverdustele. Rinnapressi 

tööpõhimõte on kujutatud joonisel 1.7. 

  

Joonis 1.7. Rinnapressi tööpõhimõte: 1- harjutuse algasend; 2- harjutuse lõppasend. 

Sammumasinal treenitakse reie ja tuharalihaseid. Inimene seisab astmetele ja hoiab kätega 

käsipuust kinni. Astmelauad liiguvad, hakates keharaskust liigutama ühelt jalalt teisele. 

Harjutust tuleks teha aeglaselt, hoides kogu liikumise vältel lihaseid pinges. Sammumasinal 

on astmete lõppasendites kummipuhvrid, mis hoiavad ära jalgade põrutamise. Sujuv 

liikumine võimaldab inimese liigeseid vähem koormata. Summumasina tööpõhimõte on 

kujutatud joonisel 1.8.  
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Joonis 1.8. Sammumasina tööpõhimõte: 1- harjutuse algasend; 2- harjutuse lõppasend. 

Puusakeeruti on hea abivahend lõdvestuseks ja puusa ja seljalihaste venituseks. Inimene 

seisab pöörduvale astmelauale ja hoiab käsipuust kahe käega kinni. Puusa keeratakse kord 

ühele, kord teisele poole. Puusakeeruti tööpõhimõtet aitab kirjeldada joonis 1.9. 

  

Joonis 1.9. Puusakeeruti tööpõhimõte: 1- harjutuse algasend; 2- harjutuse lõppasend. 

 

Jalapressiga saab treenida sääre ja reie lihaseid. Inimene istub istmele ja asetab jalad 

jalatoele. Keha lükatakse jalgade jõul kandepostist eemale. Teise harjutusena on võimalik 

hoida jalgu põlvest sirgena ja säärelihastega ennast kandepostist eemale lükata. Jalapressi 

tööpõhimõtet aitab kirjeldada joonis 1.10. 
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Joonis 1.10. Jalapressi tööpõhimõte: 1- harjutuse algasend; 2- harjutuse lõppasend. 

Puusakõiguti aitab lõdvestuda ja venitada keha keskosas olevaid lihaseid. Inimene seisab 

astmelauale ja hoiab kätega käsipuust kinni. Jalgu kõigutatakse küljelt küljele. Puusakõiguti 

tööpõhimõtet aitab kirjeldada joonis 1.11. 

  

Joonis 1.11. Puusakõiguti tööpõhimõte: 1- harjutuse algasend; 2- harjutuse lõppasend. 

Jalakõiguti on sarnane puusakõigutile, inimene seisab astmetele ja hoiab kätega käsipuust. 

Jalgu viiakse ükteisest eemale. Harjutus treenib jala ja keha keskosa lihaseid. Jalakõiguti 

tööpõhimõtet aitab kirjeldada joonis 1.12. 

  

Joonis 1.12. Jalakõiguti tööpõhimõte: 1- harjutuse algasend; 2- harjutuse lõppasend. 
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Seadmed on arendatud selliselt, et erineva treenitusega inimesed saaksid hrajutusi läbi viia. 

Sellest tulenevalt on lai valik erinevaid seadmeid, millel treenimise koormused on väga 

erinevad.  
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2. TEHNOLOOGILINE OSA 

2.1. Arendatavate trenažööride valik 

Seadmete kinemaatika ja dünaamika simuleerimiseks on uuritud varbmehhanismiga 

trenažööre. Nendeks on tõstepink, rinnapress ja tõmbepink. Seadmed on kujutatud joonisel 

2.1. 

   

Joonis 2.1. Varbmehhanismiga trenažöörid: 1-tõstepink; 2- rinnapress; 3- tõmbepink; A-

käepide; B-astmelaud/iste. 

 

Kirjeldatud seadmed on kogu komplekti ühed atraktiivsemad, kuna treenimiskoormused on 

suurimad. 

 

2.2. Maksumus ja tehnoloogilisus 

Selleks, et hoida seadmete tootmiskulud võimalikult väikesed, kasutatakse 

standardmaterjale ja erinevaid profiile, mida on terase edasimüüjate laududes põhiliselt 

koheselt saadaval. 
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Kõikide seadmete liikuvad lülid on ühetaolised, see lihtsustab seadmete komplekteerimist ja 

hoiab kokku tööpinkide seadistusaega. 

Liikuvate trenažööride kandepostid on keevitatud ühtseks raamiks. See aitab kokku hoida 

paigaldusaega, kuna iga seadme jaoks ei pea eraldi vundamenti rajama. Arvestatatud on, et 

raam mahuks autotranspordi liiklusgabariiti.  

 

2.3. Koormuste analüüs 

Seadmel töötamise koormuse hindamiseks oleks inimestel vaja teada, kui suurt massi 

tegelikult liigutatakse. Teades tegelikke koormusi, saab muuta seadmete jõuõlgasid ja 

liikumisekäike selliselt, et koormus oleks optimaalne. Optimaalse mehhanismi kasutamine 

võimaldab paremini arendada inimese kehalist kui ka vaimset tervist. Analüüsi teostamiseks 

kasutatakse Autodesk Inventor 2017 [13] tarkvara  dünaamilise simulatsiooni keskkonda. 

Saadud tulemuste põhjal on võimalik teostada hiljem lõplike elementide meetodil 

tugevusanalüüs. 

Dünaamiline simulatsioon võimaldab simuleerida seadme liikumist, leida erinevate punktide 

siirete, liikumise kiiruste ja kiirenduste väärtused. Tarkvara jagab mehhanismi 

liikumistrajektoori ette määratud arvu punktideks. Igas punktis arvutatakse soovitud 

parameetrid ja tulemused on võimalik kuvada kas graafiliselt või tabelis arvväärtustena. 

Esmalt määratakse erinevate lülide vabadusastmed, materjalid ja gravitatsioonjõu suund. 

Seejärel liikumiste raja tingimused ja defineeriatakse erinevad koormused. Järgmisena 

märgitakse mudelile iseloomulikud punktid, mille liikumist tahetakse jälgida. Kogu  raami 

ja hoovastiku materjaliks on analüüsiks määratud teras S235. 

Standardis EN 16630:2015, on antud valem seadmele mõjuva arvutusliku koormuse 

arvutamiseks (valem 1). [11] 

𝐺𝑛 = 𝑛 × 𝑚 + 1,64 ×  𝜎√𝑛, (1) 

 

kus 𝐺𝑛  on kasutaja arvestuslik mass kg; 

 𝑛    – kasutajate arv tk; 
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 m     – kasutaja keskmine kaal (Eesti keskmine mehe kaal 83 kg) kg; 

 𝜎     –  Kehakaalude standardhälve (täiskasvanud meestel 12,6 kg) kg. 

 

1 × 83 + 1,64 × 12,6√1 = 103,7 𝑘𝑔  

Saadakse standardikohane kasutajapoolne koormus trenažöörile 103,7 kg. Sellele massile 

vastab raskusjõud 103,7 kg*9,82 m/s2=1018,3 N. Arvutuste lihtsustamiseks on kasutatud 

koormust 1000 N. 

Seadme kinemaatika ja dünaamika uurimiseks defineeritakse jalaplatvormile raskusjõu 

suunaline jõud 1000 N F1 ja otsitav jõud on defineeritakse vertikaalselt käepidemele F2. 

Simulatsioonis jagatakse kogu seadme töökäik 100 võrdseks sammuks. Käepideme 

liikumise illustreerimiseks on joonisel liikumisetrajektoor. Käepideme liikumistrajektooril 

liikumist uuritakse nii x- kui ka y-telje sihis. Analüüsi lähteskeem on joonisel 2.2. 

 

Joonis 2.2. Tõstemasina analüüsi lähteskeem: F1- 1000N; F2- otsitav jõud. 

Kuna tõstemasina otsitava jõu vektor on paralleelne y- teljega ja suunaga üles, on 

resultantjõud võrdeline y- telje suunaliselt mõjuva jõuga. Leitud andmed on kujutatud 

joonisel 2.3. 
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Joonis 2.3. Tõstemasina mehhanismi analüüsi tulemused. 

Jooniselt selgub, et käepidemele rakendatav jõud tõuseb käepidet alla poole liigutades. 

Kõige kõrgemas asendis on jõud käepideme paigal hoidmiseks 394,8 N ja kõige madalamas 

asendis 312,2 N. Teades, et astmelauale mõjuv jõud on 1000 N, saab leida protsentuaalsed 

koormused käepidemele, valemist 2. Leitav protsentuaalne suhe kehtib 102 kg kaaluva 

inimese puhul. 

 

𝑛𝑖 =
𝐹𝑖 × 100

𝐹1
 (2) 

 

kus 𝐹1 on astmelauale mõjuv jõud; 

 𝐹𝑖     – jõud käepidemel vastavas jrk. nr; 

 ni      – protsentuaaalne suhe inimese keharaskuse ja tõstetava massi 

vahel. 
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Kõige kõrgemas asendis tõstetakse ligikaudu 31,2% ja käepideme madalaimas asendis 

39,5% 102kg kaaluva inimese keharaskusest. 

Järgmisena analüüsitakse tõmbemasina kinemaatikat ja dünaamikat. Teostatud analüüsi 

lähteskeem on joonisel 2.4. 

 

Joonis 2.4. Tõmbemasina analüüsi lähteskeem: F1-1000 N; F2-otsitav jõud; P1-Punkt 

käepidemel; P2-punkt istmel. 

 

Kuna istepink on kinnitatud kahe liigendiga, liigub see elliptilisel joonel, käepide on 

kinnitatud ühe lüliga, seega liigub see mööda ringjoont. Istmele on rakendatud jõud 

raskusjõu suunas F1=1000 N, käepidemele rakendatavat jõudu leitakse risti käepideme 

liikumise suunaga. Tõmbemasina siirdegraafik on kujutatud joonisel 2.5. 
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Joonis 2.5. Tõmbemasina siirdegraafikud käepidemel (P1) ja istmel (P2). 

Kahe punkti liikumisgrafikuid võrreldes on näha, et uuritavad punktid liiguvad y teljel 

vastassuunas. P2 punkti liikumine x-teljel on minimaalne, alguspunktist maksimaalselt 35 

mm, samas P1 punkti liikumine x-teljel on 269,2 mm. Joonisel 2.6. on kujutatud 

tõmbemasina dünaamika analüüsi tulemused.  

 

Joonis 2.6. Tõmbemasina dünaamika analüüsi tulemused. 
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Käsipuu ülemises asendis on resultrantjõud 716 N ja madalaimas asendis 587 N. Kasutades 

valemit 2, arvutatakse protsentuaalsed väärtused, iseloomustamaks seadmel treenimise 

koormust suhtena kehakaalust. Kõrgemas asendis mõjub käepidemele 71,6 % ja madalaimas 

asendis 58,7 % 102 kg kaaluva inimese keharaskusest. Uurides ka jõukomponentide 

mõjumise suunda, näeme, et harjutuse alguses on jõud käsipuule suurimad y- teljel, 

tõmmates käsipuud alla poole, muutub jõu suurus x- teljel suuremaks ja tuleb rohkem tööd 

teha, käsipuud enda poole tõmbamiseks. 

Rinnapressi analüüsi lähteskeem on kujutatud joonisel 2.7. 

 

Joonis 2.7. Rinnapressi analüüsi lähteskeem: F1- 1000N; F2- otsitav jõud; P1- punkt 

käepidemel, P2- punkt istmel. 

 

Sarnaselt tõmbemasinale, on istepink kinnitatud kahe ja käepide ühe lüliga, sellest tulenevalt 

on ka käepideme ja istme liikumistrajektoorid tõmbemasinal ja rinnapressil sarnased. 

Leitakse rinnapressi käepideme (P1) ja istme (P2) siirded y ja x teljel. Tulemused on 

kujutatud joonisel 2.8. 
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Joonis 2.8. Rinnapressi siirdegraafikud käepidemel (P1) ja istmel (P2). 

Nii käepide kui ka iste liiguvad y-teljel ühes suunas. Istme (P2) liikumine x-teljel on 

marginaalne, y-teljel maksimaalselt 191,6 mm.  P1 punkti liikumine x-teljel on 186,2 mm ja 

y-teljel 384,1mm. Joonisel 2.9. on kujutatud rinnapressi dünaamika analüüsi tulemused.  

 

Joonis 2.9. Rinnapressi  dünaamika analüüsi tulemused. 
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Käsipuu ülemises asendis on resultrantjõud 320,1 N ja madalaimas asendis 352,2 N, 

kusjuures maksimaalne jõud on 369,6 N, sammul jrk. nr. 65. Kasutades valemit 2, saame 

arvutada protsentuaalsed väärtused, iseloomustamaks seadme vastupanujõudusid inimese 

kahakaalu järgi. Kõrgemas asendis mõjub käepidemele 32 % ja madalaimas asendis 35 % 

keharaskusest. 

Selgub, et suurimat jõudu tuleb kasutada tõmbepingil treenides. Kuna inimese keha 

tugevaimad lihased on jalalihased, võib tõstemasinal tõstetav koormus olla kolmest masinast 

suurim. Treeningu tõhususe parendamiseks tuleks muuta seadme jõuõlgasid selliselt, et 

rakendatav jõud tõmbemasinal oleks väiksem ja tõstemasinal suurem. Sama järeldus tehti ka 

prototüübi testimisel, kus selgus, et keskmisest raskemal inimesel oli harjutust tõmbemasinal 

liialt raske sooritada. Eelnevalt kirjeldatud analüüs annab hea aluse seadme jõuõlgade 

muutmiseks. 

 

2.4. Mehaanilised parendused 

Nagu selgus seadme käsipuudele mõjuvate jõudude analüüsist, oleks mõistlik tõmbepingil 

treenimise koormust vähendada. Joonisel 2.10. on kujutatud tõmbepingi muudetud 

jõuõlgade pikkused enne ja pärast muudatust. 

  

Joonis 2.10. Tõstemasina hoovastiku parendused: 1- esialgne variant; 2- parendatud variant. 
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Analüüsides seadmes tekitatavaid jõudusid, saadakse käepidet mõjutavaks jõuks alumises 

asendis 392 N ja ülemises asendis 578 N. Need vastavad kehakaalusuhtele 39,2 % ja 57,8%.  

Lisaks on istme liikumise trajektoor võrreldes esialgse variandiga vähenenud. Muutused 

enne ja pärast mehhanismi jõuõlgade muutmist on kujutatud tabelis 2.1. 

Tabel 2.1. Tõmbepingi parenduse tulemused 

Parameetri kirjeldus Enne parendust Peale parendust 

1. Istme siire vertikaalselt 269,2 mm 232 mm 

2. Istme siire horisontaalselt 35 26 

3. Käsipuu liigutamiseks 

vajaminev suurim jõud 
716 N 578 N 

 

Selgus, et teoreetiliselt võiks seadme jõuõlgasid veel enamgi muuta, aga seadme spetsiifikast 

tulenevalt, ei ole arvutusmudel päris täpne, seega peaks selle masina puhul võtma parendatud 

variandi esialgseks aluseks ja seadme komplekteerimisel reaalsel seadmel harjutust 

katsetama. Ebatäpsus on tingitud sellest, et inimene tõmbab käsipuust ennast üles poole, 

seega istmele mõjuv raskusjõud ei ole võrdeline kogu keha raskusjõuga. 

 

2.5. Tugevusanalüüs 

Tugevusarvutus teostatakse arvestades halvimat võimalikku juhtumit, kus seadmega treenib 

160 kg kaaluv inimene. Eelnevalt kirjeldatud simulatsioon käepidemetele mõjuvate jõudude 

leidmiseks, teostatakse koormusega istmele/astmelauale 1569 N.  

Rinnapressil on kirjeldatud koormuse korral käsipuud mõjutavaks suurimaks jõuks 541 N, 

käsipuu ülemises asendis. Järgmisena leitakse summarsed survejõud kõikides liikuvates 

lülides. Saadud tulemused kuvab programm, nagu on näidatud joonisel 2.11. 
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Joonis 2.11. Enim koormatud lüli leidmiseks teostatud simulatsiooni tulemused. 

Jooniselt leitakse suurima koormusega lüli, mis on joonisel 2.11 kuvatavatest joontest kõige 

suuremate väärtustega. Suurimad survejõud on istet ja vertikaalset lüli ühendava liigendi ja 

raami vahelises laagripesal. Kirjeldatud lüli on joonisel 2.12. 

 

Joonis 2.12. Suurima koormusega lüli: 1- suurima koormusega laagripesa; 2- suurima 

koormusega hoob; 3- suurima koormusega liigendsõlme tugirakis. 

 

Teades, millises lülis on suurimad survejõud, piisab seadme tugevusarvutuse teostamiseks 

ainult ühe lüli analüüsist. Kõikides lülides on kasutatud ühesuguseid laagripesasid ja hoova 

toruprofiile. Tugevusanalüüsiks tuleb seadme uuritavtele detailidele märkida koormust 

vastuvõtvad pinnad. Selle protsessi teostamisekes on tarkvaras dialoog, mis on kujutatud 

joonisel 2.13. 
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Joonis 2.13. Koormust vastuvõtva pinna määramise dialoog laagripesale. 

Pärast koormust vastuvõtvate pindade märkimist saab teostada lõplike elementide meetodil 

tugevusarvutuse. Vastavalt mehaanikainseneri käsiraamatule [14], on valitud mehhanismi 

minimaalseks ohutusteguriks 1,5. Kontrollida tuleb suurima koormusega detaile, et olla 

kindel konstruktsiooni vastupidavuses.  

Joonisel 2.14 on kujutatud suurima koormusega laagripesa tugevusanalüüsi tulemused. 

   

Joonis 2.14 Suurima koormusega laagripesa tugevusanalüüsi piktogrammid: 1- siire; 2- 

varutegur; 3- surve. 

 

Selgub, et suurim siire toimub laagripesa servades, 0,001 mm.  Siire on analüüsis sedavõrd 

väike, kuna kinnitustingimusena on defineeritud sellele maksimaalse siirdega punkti juurde 

tugi. Surve on laagripesal maksimaalselt 15,44 MPa, ja minimaalne ohutustegur on 13,4. 

Seda teades, on kasutatud laagripesad piisavalt vastupidavad avaldatud koormustele.  

Joonisel 2.15 on kujutatud suurima koormusega liigendsõlme tugirakise tugevusanalüüsi 

tulemused. 
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Joonis 2.15. Suurima koormusega liigendsõlme tugirakise piktogrammid: 1- surve; 2- siire; 

3- ohutustegur. 

 

Laagripesa tugedele mõjub maksimaalne surve 141,5 MPa, ja minimaalne ohtutustegur on 

1,5 ja maksimaalne siire 0,176 mm. Rakise vastupidavuse tõstmiseks oleks üks võimalus 

valmistada detail kõvemast materjalist või tugevduseks kas tugevdusribid juurde keevitada 

või rakis valmistada paksemast materjalist. Reaalselt on selles kohas keevisõmblus. Sellest 

tulenevalt on tugipind ligikaudu poole suurem, kuna keevisõmbluse kõrgus on ligikaudu 

keevitatava materjali seina paksus, 4 mm. Seda teades võib pidada rakist piisavalt 

vastupidavaks.  

Joonisel 2.16 on kujutatud suurima koormusega hoova tugevusanalüüsi tulemused. 

 

   

Joonis 2.16. Suurima koormusega hoova tugevusanalüüsi piktogrammid: 1- siire; 2- surve; 

3- ohutustegur. 

 

Ühendushoova tugevusanalüüsis leiti, et suurim surve on 99,5 MPa, suurim siire 0,02 mm 

ja minimaalne ohutustegur 2,08. Seda teades võib pidada suurima koormusega hooba 

piisavalt vastupidavaks. 
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Eraldi kontrollitakse käsipuu tugevust, kuna dünaamilise simulatsiooni käigus ei ole käsipuu 

toru ja hoova vahelist keevisliidet arvestatud. Käsipuu analüüsiks defineeritakse kumbalegi 

käepidemele mõjuv jõud 270 N, mis saadakse dünaamilist simulatsiooni läbi viies 168 N 

suuruse koormusega istmel, ja märgitakse kinnitustingimused. Joonisel 2.17 on kujutatud 

teostatud tugevusanalüüsi tulemused. 

   

Joonis 2.17. Rinnapressi käsipuu tugevusanalüüsi piktogrammid: 1- ohutustegur; 2- surve; 

3- siire. 

 

Minimaalne varutegur on 0,47, maksimaalne siire 8,9 mm ja suurim surve 443,3 MPa. 

Selgub, et käsipuu on ümartoru ja hoova keevisõmbluse juurest liialt nõrk. Varutegur on 

väiksem, kui 1,5. Reaalselt muutub ka teras keevisõmbluse kõrvalt hapramaks, seega tuleks 

käsipuud selle koha juurest kindlasti tugevdada. Analüüsist võib järeldada, et tõenäoliselt on 

käsipuu sellisena piisavalt vastupidav ainult juhul, kui seadet kasutatakse sihtotstarbeliselt, 

ega ei tekitata liigseid põrutusi. Vandalismi korral on suur oht, et käsipuu murdub suurima 

survega koha juurest lahti. 

Kindluse pärast arvestatakse ka juhtumit, kus harjutust tehakse ühe käega ja kogu koormus 

avaldub ainult ühele käsipuu poolele. Kirjeldatud analüüsi tulemus on joonisel 2.18. 

 

Joonis 2.18. Rinnapressi käsipuu ohutusteguri analüüsi piktogramm ühe käega harjutust 

sooritades. 
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Selgub, et ohutustegur muutub minimaalselt. Kahe käega treenimisel min ohutustegur 0,47, 

ühe käega treenimisel min ohutustegur 0,42. Ebavõrdse koormuse korral ei ole 

märkimisväärselt suuremat ohtu seadme purunemiseks. 

Peale tugevduse paigaldamist teostatud tugevusanalüüsi ohutusteguri graafik on joonisel 

2.19. 

 

Joonis 2.19. Ohutusteguri analüüsi piktogramm peale tugevdusplaadi lisamist. 

Peale käsipuu tugevdusplaadi lisamist, on ohutustegur nõrgimas kohas 1,82, sellega on 

käsipuu tugevus tagatud. 

 

2.4. Pinnakatte valik 

Lähtudes välitrenažööridele kehtestatud nõuetest on oluline tagada seadmete 

ilmastikukindlus ja väljanägemine ka aastate möödudes. Pindade katmiseks on olemas 

erinevaid meetodeid.  

Enimlevinud on värvimine, mille käigus kantakse puhastatud pinnale vähemalt kaks kihti 

värvi. Esimese kihina kasutatakse kruntvärvi, teise kihina kantakse tooniv värvikiht. 

Peamine puudus konstruktsiooni katmisel ainult värviga on kattekihi kapriissus. Värvikihi 

vigastamisel hakkab teras välistingimustes kiiresti korrodeeruma.  Kuna konstruktsiooni 

erinevad osad on liikumises ja pidevalt inimesega kontaktis, ei ole pindade katmine ainult 

värviga käsitletavas olukorras mõistlik. 
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Eestis müüdavatel välistrenažööridel on kasutatud tihti kruntvärvi asendajana külm- või 

pulbertsinkimist. Pulbertsingi Interpon PZ90 näitel võib öelda, et võrreldes kruntvärviga on 

pulbertsinkimine välistingimustes parem, kuna isegi tsingikihi vigastamise korral on 

korrosiooni levik rohkem takistatud, aga otsese kontakti ja hõõrumise korral ei taga 

korrosioonikindlust [15]. Lisaks tuleb pulbertsinkimise korral kõik toruotsad kinni 

keevitada, kuna pulber ei pruugi torude sisemust piisavalt hästi katta. 

Kõige parema ilmastikukindluse annab kuumtsinkimine. Kuumtsinkimise teel saab tagada 

ka pidevas kontaktis olevate detailide pinnakihtide vastupidavuse korrosioonile. 

Kuumtsinkimise probleemiks on maksumus ja jääktsingi tekkimine. Enne tsinkimisse 

viimist tuleb puurida kinnistesse torudesse tsingi väljajooksu avad, kuna kinnised torud 

võivad tsinkimise käigus lõhki minna. Kuumtsingi kihi paksus arvestatakse vastavalt 

korrosioonikategooriatele. Korrosioonikategooria märatakse vastavalt seadme paigaldamise 

keskkonnast. Erinevate korrosioonikategooriate tähendused on tabelis 3.1. 

Tabel 3.1. Korrosioonikategooriate tähendused [16] 

ISO 14713 

Korrosiooni- 

kategooria 

Tüüpiline  

väliskeskkond 

Tsingi keskmine 

korrosiooniaste 

µm/aasta 

ISO 14713 

Korrosiivsuse 

kirjeldus 

C1 Üksikud mägipiirkonnad, kuiv 

sisemaa 

<0.1   Väga madal 

C2 Kuiv/maa/linna, sisemaa – 

juhuslik kondensatsioon 

 0.1 - 0.7 Madal  

C3 Rannikuäärsed kohad, kõrge 

niiskusega sisemaa 

 0.7 - 2  Keskmine 

C4 Mereäärne (tuulevaikne), 

ujumisbasseinid 

2 - 4  Kõrge 

C5 Mereäärne 

(murdlainetus)/maatuul 

4 - 8 Väga kõrge  

 

Käsitletavas olukorras sai probleemiks jääktsingi tekkimine laagripesade sisemusse. 

Jääktsingi eemalduse vajadus tekitab lisa tööoperatsioone, kuna  see tuleb laagripesadest 

käsitsi eemaldada ja avad uuesti üle puurida. Lisaks on laagrite paigaldamine pesadesse 

keerulisem. Selle vältimiseks on kasutatud eemaldavate osade pinnakatteks poolläikega 

nikeldamist. Nikeldamine võimaldab töödeldavale detailile kanda ühtlse pinnakihi keemilise 

reaktsiooni teel. Nikkelduse kihi paksus on 5-25 mikronit [17], samas tagades ka hea 

korrosioonikaitse hõõrumisel ja venivusel. 
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Nikeldatud ja kuumtsingitud pinnad kaetakse hiljem toonimiseks tellija poolt soovitud 

toonvärviga. 
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3. KONSTRUKTIIVNE OSA 

3.1. Keerukamate detailide valmistamise tehnoloogia  

Valminud seadmetel kasutatakse ühesuguseid liigendsõlmi, et vähendada tootmiskulusid. 

Lõigatavas plaadis on kolm ava. Kaks suuremat võlli ava on läbimõõduga 15 mm ja väiksem, 

needi ava, on läbimõõduga 8 mm.  Liigendsõlme tugirakise kontuur valmistatakse 

laserlõikuse teel 6 mm teraslehest. Koos kontuuri lõikusega lõigatakse ka vajaminevad avad, 

seejärel painutatakse plaadi otsad 90 kraadise nurga alla ja keevitatakse detail raami külge. 

Keevituse, painutuse ja laserlõikuse tolerantsid on võrreldes võlli istu tolerantsidega liialt 

suured. Sellest tingitult võib tekkida võlli ja tugirakise vahele kas lõtk või liialt suur ping.  

Juhul, kui võll avasse ei mahu tuleb avad üle puurida, mille tulemuseks on ovaalsed avad. 

Peale kuumtsinkimist on tugirakised tihti  deformeerunud ja vajalik on avad uuesti üle 

puurida. Uuesti puurides on avad veel ebatäpsemad. Juhul, kui võlli ja ava vahel on lõtk, on 

liite kulumine kiirendatud. Lisaks on lõtkuvad käetoed ja hoovad märk mittekvaliteetsest 

toodangust. Seda teades planeeritakse detaili tootmine paremini. 

Lõigatava plaadi võlli avad tuleks laserlõikuses lõigata 1 mm väiksemad. Peale painutamist 

ja keevitust tuleks raam koheselt kuumtsinkida ja värvida. Alles seejärel puuritakse avad 

võlli sisetamiseks vajalikku mõõtu. Modelleeritud liigendsõlme tugirakis on joonisel 3.1. 

 

Joonis 3.1. Liigendsõlme tugirakis. 

Liigendsõlme kõige keerukam detail on laagripesa. Laagripesa valmistatakse õmbluseta 

terastorust, välismõõduga 40mm, seinapaksusega 8mm. Esimese operatsioonina lõigatakse 
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torust lintsael toorikud, jättes töötlusvaruks 5mm. Laagripesa valmistamiseks kasutatakse 

kolme teljelist CNC- treipinki, seega tuleb kasutada kahte seadistust mõlema otsa treimiseks. 

Treipingi faasitakse teravad servad ja lõigatakse detaili esipind ettenähtud mõõtu. 

Järgmisena toimub sisetreimine. Sisetreimise käigus lõigatakse ka seesmistele teravatele 

servadele faasid. Faasid on olulised, kuna tähtis on vältida lõigetest tekkivaid vigastusi ja 

terava serva peale ei jää kuumtsink ega värv piisavalt hästi. Laagripesa on joonisel 3.2. 

 

Joonis 3.2. Välistrenažööridel kasutatav laagripesa. 

Käepidemed on valmistatud 40 mm välisläbimõõduga ja 3 mm seinapaksusega 

ümartorudest. Käsipuude torud painutatakse torupainutuspingis ja käepidemeteks 

kasutatakse 20 mm läbimõõduga ümarrauda. Käsipuude materjaliks on S355. 

 

3.2. Prototüüpidel esinenud probleemid 

Prototüüp rinnapressi käsipuu murdus keevituse juurest lahti. Esmase hinnangu põhjal oli 

tegu vandalismiga, kuna töökojas testiti seadet ka 130 kg kaaluva inimesega. Nagu selgus 

eelnevaalt teostatud tugevusanalüüsist, oleks käsipuud tulnud kindlasti tugevdada. Töökojas 

teostatud inimkatsed ei ole alati piisavad, arvestamaks ka vandalismi ja seadmete 

mittesihtotstarbelist kasutust. 

Käsipuu tuli seadme küljest eemaldada ja töökojas uuesti keevitada. Selleks tuli käsipuu 

pinnakate maha lihvida. Käsipuu tugevduseks painutati 3 mm tugevdusplaat ümber käsipuu 

toru ja keevitati kogu tugevdusplaadi serva ulatuses nii käsipuu toru kui ka välimise 
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ühenduslüli külge. See võimaldas teostada pikema õmbluse. Parandatud koht kaeti 

külmtsingi ja värviga. Joonisel 3.3 on kujutatud teostatud käsipuu parenduse skeem. 

 

 

Joonis 3.3. Käsipuu koos tugevdusplaadiga. 

Kasutatud kummipuhvrid kulusid kiiresti ära. Väiksemate mõõtmetega kummipuhvrid 

asendati suurematega. Suuremad kummipuhvrid vetruvad koormuse all vähem ja seega 

nende eluiga on pikem. 

Esialgu kasutati trenažööride käepidemeteks jalgratta käepidemeid. Kasutatud käepidemed 

olid valmistatud pehmest kummist ning nende pinnad kulusid kiirelt. Käepidemed asendati 

tugevamate, plastmassist käepidemetega. 

 

3.3. Komplekteeritavad detailid 

Remondituse tagamiseks tuleb seadmed projekteerida selliselt, et seda oleks võimalik lahti 

võtta. Liikuvad liited on kinnitatud sõrmedega. Sõrme otsa on keevitatud neediavaga ovaalne 

plaat. Peale sõrme paigaldamist, fikseeritakse terasneediga sõrm raami külge. Kasutatakse 

terasneete, kuna needi eemaldamiseks on vaja tööriistu, millega tagatakse sõlmede 

vandalismikindlus. Sõlme põhimõte on kujutatud joonisel 3.4. 



37 

 

 

Joonis 3.4. Tõmbeneedi kasutus liigendites. 

Selleks, et seadme värvi ja tsingikihti mitte kahjustada, on seadmete liikumise lõppasendites 

piirajateks kummipuhvrid. Kuna puhvrid takistavad seadmel treenides terasdetailide 

kokkupuutumist, vähendatakse ka müra. Kasutatud kummipuhvrid on joonisel 3.5. 

 

Joonis 3.5. Piirajatena kasutatav kummmipuhver. 

Pinkide seljatoed ja istmed on valmistatud 10mm silikoon-klaaskiudplaadist (SIGC202/G5). 

Materjal on vastupidav ilmastikule ja UV- kiirgusele. Plaadid lõigatakse CNC- lõikepingil, 

avad puuritakse ja teravad servad faasitakse. Istmeraami külge kinnitatakse istmepaadid 

terasneetidega. 

Liigendsõlmedes on kasutatud SKF kuullaagreid 6202-2RS [18]. Laagritel on kate nii 

sisemise kui ka välimise külje peal. Kuna laagrite pöörlemiskiirus on väga väike, saab 

arvestada laagrite sobivust staatilise koormuse järgi.  

Puusakeeruti pöördplaat on kinnitatud võlli külge mis toetub telgsuunalist koormust kandev 

kuullaager DIN 711, 30x47x11. Võlli otsas on M30 lukumutter. Kasutatud võlli läbimõõt 

valiti konstruktiivselt, katsetusi läbi viies. Survelaager valiti lähtudes kasutatud võlli 

läbimõõdust. Edasiarenduseks võiks ka kasutatud võlli tugevusanalüüsi läbi viia. 

Lahtiste terastorude otsad on kaetud spetsiaalsete toru otsakorkidega. Otsakorkide 

kasutamine aitab parandada trenažööride väljanägemist. Tähtis on ka lahtised toru otsad 

katta, hoidmaks ära mustuse sattumise torudesse.   
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3.4. Muutuva raadiusega hammasrataste kasutus trenažööride 

mehhanismides 

Projekteeritud trenažööride koormus on kogu liikumiskäigu vältel vähemuutuv. Uue 

suunana trenažööride arengus on muutuva vastupanujõududega trenažööride arendamine. 

See võimaldab lihaseid koormata selliselt, et jõud lihaskiududele oleks kogu liikumise vältel 

optimaalne. 

Uuringust selgub, et skeleti lihaste genereeritav jõud on lihase kiu  kokkutõmbe vältel erinev. 

Erinevust kirjeldab joonis 3.1. 

 

Joonis 3.4. Lihaskiu tekitatav jõud sõltuvalt lihaskiu pikkusest.[19] 

Lihase genereeritav jõud on väiksem nii maksimaalselt venitatud kui ka maksimaalselt 

kokku tõmmatud asendis. Seda teades, saab projekteerida trenažööri vastupanujõu selliselt, 

et lihas oleks ühtlaselt koormatud. 

Selleks tuleks seadme jõuülekandesse kaasata töökäigu vältel muutuva jõuõlaga komponent. 

Üks võimalus muutuva koormuse saavutamiseks oleks kasutada mehhanismis muutuva 

raadiusega hammasrattaid. 

Teades, et trenažööride käsipuu liikumisulatus on vähem, kui 60 kraadi, tuleb projekteerida 

hammasülekanne, mille ülekandesuhte muutus toimub 60 kraadi jooksul. Eesmärgiks 

võetakse, et ülekande suhe muutuks 60 kraadi vältel selliselt, et arvestatud oleks eelnevalt 

kirjeldatud lihaste jõu graafikut. Harjutuse algfaasis peab jõuülekanne olema kergendav, 
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keskfaasis raskendav ja lõppfaasis uuesti kergendav. Oluline on, et hammasrataste võllide 

vahekaugus oleks konstantne. Projekteerides hammasrattaid arvestatakse, et vedav ja veetav 

hammasratas on üldises suhtes 1:1- ehk vedava hammasratta täispöörde jooksul teeb veetav 

hammasratas samuti ühe täispöörde. 

Hammasrataste joonestamiseks kasutatakse programmi Gearify [20]. Tarkvara võimaldab 

genereerida erikujulisi hammasrattaid. Lähteandmetena sisestatakse hamba profiil, 

hammaste arv ja vedava hammasratta jaotusjoone võrrand. Kasutatud võrrand on kujutatud 

valemis 3. 

𝑟(𝑡) = 𝑐 − 𝑎 × cos (𝑓 × 𝑡) (3) 

 

kus 𝑟  on raadiuse väärtus mm; 

 𝑡    – nurk rad; 

 a     – amplituudi väärtus mm; 

 c   – esikonstant; 

 𝑓    –  sagedus . 

 

Leides kirjeldatud funktsioonile lahendid vahemikus 0 − 2𝜋, teades, et sagedus peab olema 

6, kuna jõuõlg peaks muutuma 1/6 pöörde vältel. Kuna programm tekitab hamba profiili 

sirgete joontena, tuleb hilisema simulatsiooni lihtsustamiseks kasutada väikest amplituudi 

väärtust, mis võimaldaks kogu jaoutusjoone ulatuses kasutada profiili joonestmiseks vähem 

jooni. Amplituudi väärtuseks võetakse 2. Andmete sisestades saadakse ratta jaotusjoont 

kujutav graafik (joonis 3.5.). Jaotusjoone funktsiooni koostamisel on katsetatud erinevaid 

lahendeid ja konstantide kombinatsioone ja leiti, et kasutud võrrand on käsitletava ülesande 

korral hea lähe. 
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Joonis 3.5. Vedava hammasratta jaotusjoone graafik. 

Järgmisena sisestatakse tarkvarasse Gearify koostatud võrrand ja tarkvara joonestab saadud 

joone. Järgmisena genereerib tarkvara joonele hambad. Saadud hammasratta profiil on 

joonisel 3.6. Hamba profiil on kahe poolringjoone kujuline. Seda tüüpi hambaid on lihtne 

toota ja teades, et hammasrataste nurkkiirused on väikesed, ei ole keerulisema hamba profiili 

kasutamine vajalik.  Hammaste suurused saadakse hammaste arvu ette defineerides. 

Käsitletavas näites on hammasrattale projekteeritud 32 hammast. Mida vähem hambaid, 

seda suuremad hambad genereeritakse, suuremaid hambaid on tehnoloogiliselt lihtsam toota. 

Viies hammaste arvu liialt madalaks, muutuvad hammaste profiilid korrapäratuks. Leitud on 

optimaalne hammaste arv, mille korral hammasratta hambad oleks korrapärased. 

 

Joonis 3.6. Jaotusjoonele genereeritud hammastega hammasratta profiil. 
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Järgmisena sisestatakse soovitud ülekandesuhe: 1:1 ja genereeritakse veetav hammasratas. 

Genereeritud hammasratas on joonisel 3.7.  

 

Joonis 3.7. Genereeritud hammasrattad: 1- vedav hammasratas; 2- veetav hammasratas. 

Järgmise sammuna konverteeritakse saadud hammasrataste profiilid DXF-failiks ja avatakse 

tarkvaras AutodeskInventor [13], kus saadud hammasrattad tehakse kolmemõõtmelikes 

mudeliks. Hammasrattad suurendatakse selliselt, et hammasrataste pöördtelgede 

vahekaugus oleks 90 mm. See valik teostati hinnates hammasrataste proportsiooni võrreldes 

mehhanismi hoobade ja laagripesade suurusi. Kuna töökäigu juures kasutatakse 

hammasratta ümbermõõdust ainult ligikaudu kuuendikku, siis lõigatakse mittevajalik osa 

hammasrattast ära. Programm genereerib hammasrattad selliselt, et hambumises ei ole 

lõtkusid. Lõtkuvaba hambumist on väga keeruline reaalselt valmistada, seega tuleb lõtk 

järeltöötlusena tekitada. Lõtku tekitamiseks viiakse genereeritud hammasratta hamabaprofiil 

0,2 mm väiksemaks. Lisaks on hammasratastele projekteeritud tsentriavad trenažööridel 

kasutatava laagripesa mõõduga. Ülekandearv on hambuvuse alguses 1,4, ehk kiirendav, 

pöörates vedavat ratast 30 kraadi, on ülekandearv 0,7, ehk aeglustav ja 60 kraadi pöörates 

on ülekandearv uuesti 1,4.  Vajalik osa hammasrattast on joonisel 3.8.  
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Joonis 3.8. Lõplike hammasrataste vaade. 

Hammasrataste sobivust kasutatavas mehhanismis saab hinnata tarkvaras Autodesk Inventor 

dünaamilist simulatsiooni läbi viies. Joonisel 3.9. on kujutatud lõpliku mehhanismi vaade. 

Hammasrataste pöördtelgede vahekaugusele on lisatud 0.2 mm, et tagada parem hambuvus. 

 

Joonis 3.9. Muutuva raadiusega hammasrataste mehhanism. 

Selleks, et mehhanismi toimet iseloomustada, leitakse veetava hoova liikumise kiirust 

iseloomustav graafik. Analüüsiks määratakse konstantne käsipuu liikumise nurkkiirus 30 

kraadi/s ja 60 kraadine nurga muutus toimub 2 s. jooksul. Kiiruse analüüsiks defineeritakse 

veetava hoova otsa punkt, mille liikumise kiirust jälgitakse. Saadud graafik on kujutatud 

joonisel 3.10. 
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Joonis 3.10. Veetava hoova liikumise kiirus. 

Graafikul on kohati suur kõikumine. See on tingitud hambumise simuleerimisel tekkivatest 

hammaste omavahelistest põrgetest. Graafikule kantakse tarkvaras Microsoft Excel 

nominaaljoon. Saadud graafik on kujutatud joonisel 3.11. 

 

Joonis 3.11.  Uuritava punkti simuatsiooniandmed koos nominaaljoonega. 

 Näha on, et liikumise alguses liigub hoob kiirusega ligikaudu 75 mm/s, keskpaigas 

ligikaudu 160 mm/s ja lõpus taaskord 75 mm/s. Ühe töökäigu jooksu liigub veetava hoova 

ots vertikaalselt 226 mm. Võrdluseks liigub sama hoova ots rinnapressil vertikaalselt 232 

mm. Seda teades saab projekteerida seadme istme osa mehhanismid. Mehhanism töötab 

mõlema suunaliselt, seega saab mehhanismi kasutada nii käepideme tõmbel kui ka tõukel. 

Arendatud mehhanismi saab kasutada erinevate välistrenažööride juures. Hammasrattad 

lõigatakse CNC-lõikuse teel 20 mm teraslehest, materjaliga S355 ja keevitatakse hoobade ja 

laagripesa külge. Hambuvuse pind tuleb katta plastse määrdega. Lisaks tuleb projekteerida 
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hammasrataste kate, mis ei laseks kasutajal ennast hammasratta hammaste vahel vigastada 

ja kataks hambaid sademete eest. Projekteeritud mehhanismi joonised on lisas B. 
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4. OHUTUS 

4.1. Nõutav dokumentatsioon 

Lähtudes standardist EVS-EN 16630-2015, peab kõigil välistrenežööridel olema nii 

paigaldus-, kasutus- kui ka hooldusjuhend. Juhendite koostamisel on soovitatud kasutada 

palju illustratsioone. 

Paigaldusjuhend peab sisaldama: 

1) minimaalseid paigaldusplatsi mõõtmeid; 

2) vundamendi ja pinnase materjali nõudeid; 

3) paigaldatavate seadmete osade nimekirja; 

4) vahetavate detailide nimekirja; 

5) koostejuhiseid; 

6) nimekiri vajaminevatest eritööriistadest; 

7) nõudeid seadmete vundamendi külge kinnitamiseks. 

Kasutusjuhend peab olema kinnitatud iga seadme külge nähtavasse kohta ja peab sisaldama: 

1) maksimaalset kasutaja kehakaalu; 

2) lühikest seadme funktsiooni kirjeldust; 

3) võimalike seadistusvahendite kasutamise juhist; 

4) juhiseid ´´sisse elamise´´ perioodi jooksul pingutatavate kinnitite pingutamiseks 

(näiteks poldid ja mutrid). 

Hooldusjuhend peab sisaldama juhiseid erinevate kuludetailid korrasoleku kontrollimiseks. 

Lisaks peaks ka olema kirjeldatud kui tihti eelnimetatud hooldust peaks läbi viidama.  

Hooldusjuhendisse kirjutatakse ka vahetatavate detailide margid ja tähised.  
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4.2. Seadme elukaar 

Tsingitud detailide eluiga sõltub tsingikihi paksusest. Joonisel 4.1. on kujutatud katte kestus 

sõltuvalt tsingikihi paksusest. 

 

Joonis 4.1. Tsingikihi kestus sõltuvalt kattekihi paksusest.[16] 

Tsingikihi keskmine paksus jääb vahemikku 25-50 mikronit, seega korrosiooni kategooria 

(ISO 14713) C2 järgi on kattekihi kestvus ligikaudu 20-30 aastat. 

Kõik teised detailid on vahetatavad ja remonditavad, seega võibki pidada seadme elueaks 

põhiraami korrosioonikatte kestvuse pikkust. 

Kui eluiga on ületatud, tuleks seadmed utiliseerida vanaraua kokkuostupunktis. 

Kuludetailidena tuleks kummipuhvreid vahetada iga kahe aasta tagant, lähtudes Elva 

staadioni juurde paigaldatud seadme kummipuhvrite katselisest kuluvusest.  

  



47 

 

 

KOKKUVÕTE 

Magistritöös selgitati trenažööridel treenimise ajalugu, tutvustati erinevaid Tartu ümbruses 

leitavaid välistrenažööre ja leiti, et seadmete funktsionaalseid omadusi on võimalik suuresti 

parendada. Tutuvustatakse ettevõttes AV Group projekteeritud välistrenažööre selgitatakse 

nende tööpõhimõtteid. Tutvutakse välistrenažööridele kehtestatud standardiga ja uuritakse, 

kas ettevõttes AV Group projekteeritud seadmed vastavad standardi nõuetele. Selgub, et 

projekteeritud tõstepingiga sooritatav harjutus ei ole standardi EN 16630:2015 järgi lubatud, 

samas teised trenažöörid on nõuetele vastavad. 

 

Keerulisemate varbmehhanismidega trenažööridele teostatakse dünaamiline analüüs, mille 

tulemusena saadakse alused seadmete mehaaniliste omaduste parendamiseks. Suurima 

koormusega on tõmbepink, mille mehhanismi jõuõlgasid muudetakse selliselt, et sooritatav 

harjutus oleks kergem. Leitakse, et koormused, mis mõjuvad 102 kg kaaluvale inimesel on 

tõstepingil 395-312 N, rinnapressil 320-352 N ja parendatud tõmbepingil 392-578 N. 

Dünaamilise simulatsiooni teel selgitatakse välja ka seadmete nõrgimad lülid ja teostatakse 

lõplike elementide meetodil suurima koormusega detailidele tugevusanalüüs. 

Tugevusanalüüsi tulemusel leiti, et projekteeritud käepidet tuleb tugevdada. Tugevduseks 

kasutatakse 3mm painutatud teraslehte.  

 

Uudse mehhanismina projekteeritakse muutuva raadiusega hammasratastega ülekanne, et 

arvestada lihasjõu sõltuvust lihaskiu pikkusest. Saadud mehhanism võimaldab ühe 

liikumisulatuse vältel muuta jõuülekannet selliselt, et harjutuse algus ja lõpp oleks kergemad 

ja harjutuse keskosa raskem. Projekteeritud mehhanismi on võimalik kasutada erinevate 

trenažööride jõuülekannetes. 

 

Prototüüp seadmetel tekkinud põhilistele probleemidele leiti lahendused ja lisaks tutvustati 

kasutatud pinnakatte meetodeid ja pinnakattest tingitud probleeme. Leiti, et pinnakatte 

korrosioonikindlusest sõltuvalt on masinate eluiga 20-30 aastat.  
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Leitakse, et arendatud trenažöörid on funktsionaalselt paremad ja odavamad, kui Eesti turul 

pakutavad seadmed. 

 

Edasiarenduseks tuleks projekteeritud muutuva raadiusega hammasratta mehhanism ja 

muudetud jõuõlgadega seadmeid reaalselt valmis toota ja testida. 

 

 

  



49 

 

 

Kasutatud kirjandus 

1.) “Dumbbell,” Wikipedia. [veebileht]: https://en.wikipedia.org/wiki/Dumbbell. 

(04.04.2018). 

2.) “Cable machine.” [veebileht]: https://www.fitness-superstore.co.uk/gym-

equipment/cable-machines. (04.12.2018). 

3.) N. Nilsson, “When to use the Smith machine.” [veebileht]: 

http://www.fitstep.com/2/2-how-to-build-muscle/muscle-tips-tricks-

articles/articles/nick-nilsson/when-to-use-smith-machine-when-not-to.htm. 

(06.04.2018). 

4.) “Extension machin.” [veebileht]: https://www.fitnessgiant.com/bosogllegcue.html. 

(06.04.2018). 

5.) K. Doyle, “The history of excercise equipment,” Livestrong, 2017. [veebileht]: 

https://www.livestrong.com/article/274001-the-history-of-exercise-equipment/. 

(04.03.2018). 

6.) “AV Group.” [veebileht]: http://www.avgrupp.eu/. (10.03.2018). 

7.) S. Kaasik, “Uue Annelinna välijõusaali miinused kaaluvad plussid üles,” Lõuna leht, 

p. 3, 2014. 

8.) E. Randoja, “Annelinna keskele kerkis spordiväljak,” Tartu Postimees, 2014. 

9.) “Seadme ohutuse seadus,” Riigikogu, 2015. [veebileht]: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004. (01.03.2018). 

10.) “Eesti Standardikeskus.” (veebileht): https://www.evs.ee/. (01.11.2018). 

11.) C. 136, “Permanently installed outdoor fitness equipment – Dafety requirements and 

test methods,” Eesti Standardikeskus. [veebileht]: https://www.evs.ee/tooted/evs-en-

16630-2015. (02.05.2018). 



50 

 

12.) L. Jaesol, “Human man,” Grab CAD. (veebileht): https://grabcad.com/library/human-

man-2. (12.02.2018). 

13.) “Autodesk Inventor overview,” Autodesk. [veebileht]: 

https://www.autodesk.eu/products/inventor/overview. (05.02.2018). 

14.) U. Fischer et al., Mehaanikainseneri käsiraamat. Tallinn: TTÜ kirjastus, 2012. 

15.) “PZ790 pulbertsink.” (veebileht): http://baltbinks.ee/wp-

content/uploads/2014/11/Interpon-PZ790.pdf. (07.04.2018). 

16.) Galv-Est, “Tsingitud detailide eluiga,” Galv EST. (veebileht): http://www.galv-

est.ee/index.php?p=4&l=1. (29.04.2018). 

17.) “Nikeldamine.” [veebileht]: http://vasar.ee/elektroluutiline-nikeldamine-ja-

kroomimine-rakistel-trummelmeetodil/. (07.04.2018). 

18.) “SKF bearings.” [veebileht]: http://www.skf.com/group/products/bearings-units-

housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/deep-groove-ball-

bearings/index.html?designation=6202-RSH. (16.04.2018). 

19.) “Length tension relationship.” [veebileht]: 

https://www.strengthandconditioningresearch.com/biomechanics/length-tension-

relationship/. (01.05.2018). 

20.) “Gearify user guide.” [veebileht]: 

https://www.gearifysoftware.com/gearify_users_guide.pdf. (14.05.2018). 



 

 

 

 

 

 

LISAD 

 



 

 

Lisa A. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Mina, Andreas Mänd, 

Sünniaeg 29.02.1992, 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda koostatud lõputöö 

VÄLISTRENAŽÖÖRIDE ARENDUS,  

mille juhendaja on Lemmik Käis, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse 

tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

 

Lõputöö autor ______________________________ 

 (allkiri) 

Tartu, ___________________ 

 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev)



Lisa B. Joonised 


