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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida naha juurdelõikus tootmistsehhi, 

pindalaga 302,15 m2, töökeskkonna tegureid, võrrelda neid õigusaktide poolt kehtestatud 

normidega ning vajadusel anda soovitusi keskkonna ja töötingimuste parendamiseks. 

Samuti, uurida nahakontrolöri töökoha puuduseid, mis võivad töötaja tervist kahjustada, ja 

projekteerida antropomeetrilistele nõuetele vastav töölaud. Eesmärgi saavutamiseks kasutati 

kahte hindamise meetodit: foto- ja videomeetod ning mõõtmis- ja andmetöötlusmeetod. 

Fotomeetodiga hinnati nahakontrolöri töökoha sobivust töötajale, väsimust põhjustavaid 

sundliigutusi ja sundasendeid. Mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodiga hinnati tootmistsehhis 

mikrokliimat, müra, tolmu ja valgustatust. 

Peamisteks probleemideks oli naha juurdelõikus tootmisruumis õhu suhtelise niiskuse madal 

tase. Naha kontrolöri töökohal esines palju sundasendeid ja tulemused näitasid, et 

tööprotsessis tuleb teha muudatused. 

Käesolev töö võib olla kasulik mööblitsehhidele, köösneritele, sadulseppadele ja seda saab 

kasutada käesolevas töös kirjeldatud tootmisruumi töökeskkonda parendamiseks. 
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ABSTRACT 

 

Vitali, G. Furniture factory leather controller ergonomic workplace project. Bachelor’s 

thesis– Tartu: Estonian University of Life Science 2015.  

 

The objective of this bachelor thesis has been to explore the conditions of leather furniture 

manufactory, make merit-based decisions how to make term more eligible for workers and 

to design and create an ergonomic workplace for leather quality controller. To upgrade 

existing process. 

 

This bachelor thesis contains conclusions of bad chemical influence, which have a place to 

be in tannery process, made from different literature and researches, human measure and 

description of human factors in design. Also there are some mathematical calculations of 

pulley and chain gears which are based on ISO/DIN standards and explanations, why it’s 

better to choose one of them according to ergonomic requirements. 

 

Thanks to the furniture factory where student was able to do measurements, photographs 

and film videos of the working process. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

Ohutegur  –  vigastuse võimalik tekitaja. 

Piirnorm – ohtliku aine suurim lubatud kontsentratsioon õhus, tööpäeva (8  

    tundi) või töönädala (40 tundi) jooksul, mis ei kahjusta töötaja 

    tervist kogu tööstaaži kestel [1, 2]. 

Müra ekvivalenttase – näitab, milline peab olema ühtlane müratase, et see kannaks 

    sama palju energiat kui mitteühtlane müratase [3]. 

Prototüüp –  toote füüsiline mudel, arvutisimulatsioon või päris toode [4]. 

RULA   – inglise keeles „Rupid Upper Limb assessment“ – keha hoiakut,  

       jõudu ja sama tüüpi liigutuste kordumise hindamiseks kasutatav 

       meetod [5]. 

Silutusraud – pukk, alus, „hobune“, mida kasutatakse nahkade pikkajaliseks  

    hoiustamiseks laos [6]. 

Tööpiirkond –  piirkond, milles täidetakse nägemisülesannet [7]. 

 

 

IKV   –  isikukaitsevahendid. 

lx   –  luks, valgustiheduse mõõtühik. 

Ra   –  värviesituse üldindeks. 

K   –  Kelvin, temperatuuri mõõtühik. 

ppm – inglise keeles „parts per million” – kahjutoova aine osakeste arv 

    miljoni osakese kohta. 

rpm –  pöörded minutis. 
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SISSEJUHATUS 

 

Aktuaalsemate probleemide hulka kuulub töökorraldus ja töökoha organiseerimine, mille 

lahendusega tegeleb ergonoomika. Ergonoomika eesmärgiks on tehnika ja seadmete 

kohandamine inimese võimetele. Ergonoomilise töökeskkonna loominguline 

projekteerimine põhineb nii intuitsioonil ja taibul kui ka varasematel uuringutel ja 

teadmistel. Projekteerija ülesandeks on leida optimaalne seos kunsti ja faktide vahel. 

Konstruktiivseteks komponentideks, mis määravad keskkonna karakteristikuid, selles 

olevaid seadmeid ja esemeid, on inimfaktorid [8]. 

Ohutu ja mugava töökoha konstrueerimisel tuleb arvestada, et ergonoomika sihtmärgiks on 

inimese tegevuse kvaliteedi ja efektiivsuse parandamine biotehnilises süsteemis (inimene – 

tehnika – loom – taim) [9]. 

Iga töötaja huvides on töötada ohutus töökeskkonnas. Täiskoormusega töötav inimene 

veedab 8 tundi päevas oma töökohal, mis tähendab, et juhul kui töökeskkonnas ilmnevad 

ohutegurid, siis töötajal tekib tervise kahjustamise oht. Nahatööd mõjuvad inimese tervisele 

väga kahjulikult. Nahaparkijatel okulaar, naha-, hingamisteede ja seedeelundite 

haigestumise oht kaks korda suurem võrreldes inimestega, kes pole nahatöödega kokku 

puutunud. Kloorparkimise korral kasutatud veega sattub keskkonda kõrge soola sisaldusega 

kontsentraat [10]. Seetõttu tuleb ka nahaõmblustsehhides teha pidevalt uuringuid, sest nahast 

võib eralduda kemikaalide osakesi. 

Uurimistöö eesmärgiks oli analüüsida naha juurdelõikus tootmisruumi füüsikalised 

ohutegurid ja sisekliima parameetrid ning kujundada antropomeetrilistele nõuetele vastava 

nahakontrolöri töökoha. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded: 

1. Mööblitehase naha juurdelõikus tootmisruumi füüsikaliste ohutegurite (müra ja 

valgustatus) ja sisekliima parameetrite (õhu suhteline niiskus, õhutemperatuur, õhu 

liikumiskiirus ja tolmu sisalduse) mõõtmine. 

2. RULA-meetodiga nahakontrolöri tööasendite hindamine. 

3. Nahakontrolöri töölaua projekti koostamine. 
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4. Tulemuste vormistamine ja analüüsimine. 

5. Kokkuvõte tegemine. 

Urimistöö on aktuaalne, kuna tänapäeva arengutendents on suunatud paremate töötingimuste 

loomisele, mille tõttu ohutegurite hindamine töökeskkonnas on üheks tähtsaimaks 

tegevuseks, sest halva sisekliima põhjusel võib inimene pöördumatult kahjustada oma 

tervist. 

Töö uudsuseks on antud bakalaureusetöös kirjeldatud seade, mis võib oluliselt lihtsustada 

naha hindamist. Selle eripäraks on ilma inimese abita naha tükke silutusrauale ladestamine. 

Eeliseks on ka kõrguse reguleerimis võimalus, mille tõttu töölaud sobib erineva keha 

suurustega töötajatele.  

Selleks, et leida sarnase printsiibiga töötavaid seadmeid on läbiviidud otsingud erinevates 

otsingumootorites, milleks on: EBSCO, Google, Neti, Yahoo ja patendiameti otsing. 

Märksõnadeks kasutati: leather tannery devices, leather control,  leather selection process 

devices, leather selection, quality control, selection of leather, table, leather conveyer, 

tannery process, saddler workplace, saddler, furrier workplace, köösneri töökoha projekt, 

töökoht, naha hindamine, kontrolöri laud. Sarnastest seadmetest on leitud 

parkimisettevõtetes olevad naha transportöörid, mis on mõeldud nahkade sorteerimiseks, 

kuid nende gabariidid on märgatavalt suuremad ja neil puudub automaatne silutusrauale 

ladestus. 
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1. TEEMAALASE KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Naha parkimisprotsess 

 

1.1.1. Reostusained, nende mõju inimesele ja keskkonnale naha töötlemisel 

 

Nahaparkimis ettevõtted on ühed suuremad sisevete reostuse allikad. Põhjuseks on see, et 

parkimisprotsessis kulub väga palju vett, milles on lahustatud erinevad keemilised 

komponendid. Tavaliselt selline vesi sisaldab nii orgaanilisi kui ka anorgaanilisi 

saasteaineid. Anorgaanilisteks on kolmevalentne Cr3+ ja kuuevalentne Cr6+. Orgaanilisteks 

reostusaineteks on klooritud fenoolid, mille kohta tehtud uuringud näitavad, et nad on väga 

toksilised ja kahjustavad rakkude ühendusi organismis. Teisteks komponentideks, mis 

võivad kahjustada inimese tervist ja mida kasutatakse nahkade töötlemisel on kaadmium 

ühendid (Cd), koobalt (Co), vask (Cu), antimon (Sb), baarium (Ba), plii (Pb), seleen (Se), 

elavhõbe (Hg), tsink (Zn), arseen (As), polükloreeritud bifenüülid (PCB), nikkel (Ni), aniliin 

(C6H5NH2), etanool (C2H6O), benseen (C6H6), tolueen (C6H5CH3), väävelhape (H2SO4) ja 

pestitsiidide jäägid [10, 11]. Kemikaalid, mida kasutatakse naha parkimisel või töötlemisel 

võivad sattuda inimorganismi hingamisteede või naha kaudu. Eesti Vabariigi Valitsuse 

määrusega „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ kehtestatud ohtlike ainete 

piirnormid on esitatud tabelis 1.1. 

 

Tabel 1.1. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid: A – naha kaudu kergesti 

absorbeeruvad ained, C – kantserogeensed ained, S – sensibiliseerivad ained, R – 

reproduktiivtoksilised ained, 1 – peentolm osakeste läbimõõduga alla 2,5 – mikromeetri [1] 

Aine 

Piirnorm 

töökeskkonna õhus 

Lühiajaline 

kokkupuute piirnorm 

või piirnormi lagi 

Märkused 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm  

1 2 3 4 5 6 

Kroom 0,50 - - -  

Kaadmium ja anorgaanilised ühendid 

kogu tolm 

peentolm  

 

0,05 

0,01 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

C 

 

1 

Koobalt ja anorgaanilised ühendid 

(arvutatud koobaltile) 
0,05 - - - S 
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Tabel 1.1. järg 

1 2 3 4 5 6 

Vask ja anorgaanilised ühendid 

(arvutatud vasele) 

kogu tolm 

peentolm 

 

 

1,00 

0,20 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

Antimon ja oksiidid (arvutatud 

antimonile) 
0,50 - - -  

Baarium, lahustuvad ühendid 

(arvutatud baariumile) 
0,50 - - -  

Plii ja anorgaanilised ühendid, 

(arvutatud pliile) 

kogu tolm 

peentolm 

 

 

0,10 

0,05 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

R 

Seleen, anorgaanilised ühendid, v.a 

vesinikseleniid (arvutatud seleenile) 
0,10 - - -  

Elavhõbe ja kahevalentsed 

anorgaanilised elavhõbeühendid 
0,02 - - -  

Tsinkkloriid, peentolm 1,00 - - - 1 

Arseen ja anorgaanilised ühendid 0,03 - - - C 

Polükloreeritud bifenüülid 0,01 - 0,03 - A, C 

Nikkel, metall 0,50 - - - S 

Aniliin e. Fenüülamiin  4,00 1,00 8,00 2,00 A 

Benseen 1,50 0,50 9,00 3,00 A, C 

Tolueen e. Metüülbenseen e. Toluool 192,00 50 384 100 A 

 

Keskkonna saastamist on palju raskem kontrollida arenevates riikides, mis on tingitud 

sellest, et uued keemiliste jäätmekäitluste tehnoloogiaid ei võeta kasutusele. Sellisteks 

riikideks on India, Maroko, Egiptus ja teised [10, 12]. India suurim nahkade parkimisega 

tegelev ettevõte (20 000 töölist) asub linnas Kanpur [10]. Üle 90% seal pargitud nahast 

müüakse Inglismaale, Saksamaale ja USA-le. Selleks, et nende toodangule oleks nõudlus 

Maailma turul, on tootmine korraldatud võimalikult odavalt võrreldes arenenud riikidega. 

Kogu vesi, mis tuleb naha parkimisest, voolab filtreerimata põldudele ja jõgedesse. Toidu, 

õhu ja vee kaudu satuvad need kemikaalid inimeste organismidesse, mistõttu kohalikel 

elanikel esineb mitmesuguseid terviseprobleeme. Enim levinud haigused on vähk, vaimsed 

haigused, nahahaigused ja laste arengu probleemid [13]. Suuremas ohus on siiski töölised, 

kes igapäevaselt puutuvad kokku toor- ja valmisnahaga. India toksikoloogiliste uuringute 

instituut on 2008 aastal viinud läbi uuringud, mille käigus on välja selgitatud, et võrreldes 

kontrollgrupiga (117 inimest) on nahatööstuse töölistel (197 inimest) hingamiselundite 

haigestumise protsent 13,29 võrra suurem (Tabel 1.2). Kui kontrollgrupil esinevad silmade- 

naha-, hingamisteede ja seedeelundite haigestumised 19,6 %-l, siis naha töötlejatel 40%-l 

[10]. Sellest võib järeldada, et peentolm, mis koosneb kemikaalidest, tõuseb naha 
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ümbertõstmisel õhku ning võib hingamisteede kaudu sattuda inimese organismi. Seega 

tolmu olemasolu korral tuleb haigestumise oht likvideerida või ajutiselt kasutada 

isikukaitsevahendeid [14]. 

 

Tabel 1.2. Kontrollgrupi ja nahatöötlejate haigestunute osakaal 

Haigused 
Kontrollgrupis haigestunute 

arv, % 

Naha parkimis ettevõte 

haigestunute tööliste arv, % 

1. Nägemise nõrgenemine 2,56 14,70 

2. Nahahaigused 4,27 8,60 

3. Hingamiselundite haigused 3,41 16,70 

4. Seedeelundite haigused 9,40 - 

Kokku 19,6 40,10 

 

Kloori kontsentratsioon veres ja uriinis on parkijatel märgatavalt suurem kui kontrollgrupil, 

mis võib olla vähihaiguse tiheda esinemise põhjuseks [10]. 

 

 

1.1.2. Kemikaalide  kasutusalad, omadused ja nende mõju tervisele 

 

Kroom (Cr) – kasutatakse naha- ja tekstiilitööstuses kroomimisel, värvi-, paberi- ja 

lakitööstuses. Kroomi sisaldavad ka korrosiooni vastased materjalid, tsement, metall- ja 

puuesemete poleerimispastad. Sagedamini kasutatakse kolme- ja kuuevalentset kroomi [2]. 

Kroom tekitab allergiat ning limaskesta ja naha söövitusi. Allergia tekib töötajatel, kes 

puutuvad kokku kroomi sisaldava tolmuga. Kroomihaavandeid esineb aga nahaparkijatel, 

kes kasutavad töös kroomsulfaati. Pikkajalise tööstaaži korral võivad kroomühendid 

põhjustada kopsuvähki [2, lk 38-40, 15]. 

Kaadmium (Cd) – maakoores esinev, hõbevalge, pehme, lõhna ja maitseta metall. 

Kaadmiumi ühendid lahustuvad vees. Keskkonnas tekib peamiselt inimese tegevusest: 

olmejäätmetest, olme heitvetest ja söe põletamisest [2]. 

Kaadmiumi kasutatakse elektrijuhtplaatide ja klaaside valmistamisel, metallide rikastamisel 

ja pigmentidena. Suure koguse sisse hingamisel tekib kopsukahjustus, mis võib viia surmani. 

Allaneelamisel tekivad seedesüsteemi häired ja inimene võib surra [2, lk 35-37, 16]. 
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Vask (Cu) – punakat värvi metall, mida leidub nii maapinnas, vees kui ka õhus. Õhus on 

vase kontsentratsioon väga madal, kaevandustes aga võib see olla kordades kõrgem. 

Kasutatakse tina-, hõbeda-, tsingi-, ja kaadmiumsulamites [2]. 

Pikaajalisel kokkupuutel vase tolmuga võivad tekkida nina-, silmade-, ja suu suuliimaskesta 

ärritused. Kõige ohtlikum inimese tervisele on vaskoksiidide tolmu ja auru sissehingamine, 

seega enim ohustatud on vasesulatajad, vaseühendite pakkijad ja keevitajad [2, lk 55-56, 17]. 

Plii (Pb) – pehme, raske ja kergesti sulav metall. Kergesti lenduv aine. Plii on laialt kasutatav 

erinevates eluvaldkondades ja tööstusharudes. Samuti kasutatakse pliid trükitööstuse, 

pliivärvides, orgaanilise lisaainena bensiinis [2]. 

Suure hulga plii sattumisel organismi tekib lühikese ajaga mürgitus, ning see võib põhjustada 

kesknärvisüsteemi häireid: nõrkus, peavalu, isutus, väsimus ja teadvushäired [2, 18]. 

Arseen (As) – esineb keskkonnas peamiselt anorgaaniliste ja orgaaniliste ühenditena. 

Enamik ühendeid on mürgised. Kasutatakse konservandina naha ja karusnahkade 

valmistamisel. 

Arseen satub inimese organismi naha, suu või hingamisteede kaudu. Arseenühendid 

kahjustavad kapillaarveresooni, närvisüsteemi ja ainevahetust [2, lk 19-21, 19]. 

 

 

1.1.3. Mööblinahk 

 

Mööblinahk on nahaliik, mis valmistatakse suurtest taimpark-veisenahkadest, millesse on 

pressitud erinevad mustrid ja mis on kaetud nitrotselluloosvärvidega. Eelistatakse suuremaid 

nahku, kuna neil on äärtest tingitud kadu väiksem sobilike tükkide väljalõikamisel. 

Vaatamata sellele, et kroomnahad on vastupidavamad võrreldes taimparknahkadega, siiski 

eelistatakse viimaseid nende vähema venivuse pärast. Venivad nahad ei sobi mööbliks, sest 

valmis mööbli istepindadel võivad isegi lühiajalise kasutamise kestel tekkida kortsud. 

Mööblinahad kaetakse kattevärviga. Nitrotselluloos kattevärvid on veekindlad ja aitavad 

katta pinnavigu [6, lk 50]. 
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1.2. Füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid 

 

Töökohta projekteerides, kus töötaja hakkab kulutama suure osa oma tööl oldud ajast, tuleb 

arvestada sellega, et see sobiks nii tema füsioloogilistele kui ka psühholoogilistele nõuetele. 

Füsioloogilisteks nõueteks on seadme või töökoha vastavus inimese keha mõõtmetele 

vähendamaks samalaadsete liigutuste kordumist ja töökoha paindlikus inimese nõuetele, 

eesmärgiga vähendada sundasendite mõju tervisele [14]. Tuleb jälgida, et 

väiksemakasvulised töötajad ulatuksid juhtnuppudeni ja saaksid töötada materjalidega 

loomulikus asendis. Samas suuremakasvulistel töötajatel peab olema ruumi, et liigutada 

jalgu ja keha [20]. 

 

Psühholoogilisteks ohuteguriteks on monotoonne töö, inimese nõuetele mittevastav töö, 

pikaajaline töötamine üksinda, ehk halb töökorraldus, mis kokkuvõttes võib mõjutada 

inimese psüühilist seisundid ja tekitada tööstressi [14].  

 

 

1.3. Inimese keha parameetrid 

 

Kuna loomulik keha asend – lülisamba, kätte ja jalgade hoiak, mis ei ole seotud staatilise 

pingutusega, – ja loomulikud liigutused on vajalik osa tõhusa töö jaoks, on väga tähtis, et 

töökoht oleks sobiv inimese keha mõõtmetele [21]. 

Seadmete projekteerimisel on suurimaks väljakutseks inimeste väga erinevad kehamõõtmed 

ning seadme sobivus paljudele. Ei saa nõustuda sellega, et töökoha väljatöötlemisel tuleb 

lähtuda „keskmise inimese“ keha mõõtmetest. Tihti on hoopis vajadus võta arvesse kas kõige 

pikema või kõige lühema kasvuga inimest. Näiteks kui tegemist on uksega avalikus kohas 

siis on mõistlik teha selle kõrgus piisavaks pikema inimese jaoks [21]. 

Tavaliselt aga pole võimalik projekteerida töökohta sobivaks kõige suurema või väiksema 

töötaja jaoks, seega tuleb teha valik, et rahuldada enamuse nõudeid. Sellisel juhul äärmised 

keha mõõdud jäetakse tähelepanuta. Ehk, kui projekteerimisel on soov rahuldada 80 % 

töötajatest, tuleb välja jätta 10 % kõige väiksematest ja 10 % kõige suurematest keha 

suurustest. Kõige suurem erinevus on tingitud etnilisest mitmekesisusest, soost ja vanusest. 

Reeglina on naissoost inimesed meessoost väiksemad [21]. 
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Inimese keha suuruste ja selle komponentide andmete kogumisel võetakse arvesse 

kontrollgrupi vanust, inimrassi, käelisust ja sünnipärasusi [22]. Juhul kui töökoht ei ole 

disainitud, et sobida üksikisikutele, peavad selle parameetrid sobima nii meestele kui ka 

naistele vanuses vähemalt 20 kuni 65 aastat. Seega peab olema reguleerimise võimalus, et 

vastata etteantud vahemikule, mille alumiseks piiriks on tavaliselt 2,5 ja ülemiseks 97,5 

protsentiil (joonis 1.1) [21]. 

 

Joonis 1.1. Tüüpiline antropomeetria jaotus: meessoost inimese keha pikkus [21] 

Selleks, et töökoht vastaks enamusele töötajatele valitud vahemikus, tuleb projekteerida 

seade „keskmise inimese“ keha suuruse järgi, ning jälgida, et reguleerides oleks võimalik 

parameetrid viia ka suurema või väiksema keha suurustega töötajale sobivaks [22]. 

„Keskmise inimese“ keha antropomeetrilised näitajad on esitatud lisas 1. 
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2. PROBLEEMI OLEMUS 

 

2.1. Naha kontrolöri töökoht 

 

Naha hindamine on üks raskemaid ja nõutumaid ülesandeid, sest teha kindlaks naha väärtust 

ja kvaliteeti välise vaatlusega oskab ainult inimene, kes omab pikaajalisi praktilisi kogemusi. 

Naha kvaliteet sõltub sellest, millistes oludes on looma kasvatatud, kuidas on tapetud ja 

nülitud. Hooletult nülgides tehakse naha sisse lõikeid [6]. Kvaliteedist sõltub ka valmisnaha 

hind, sest nahast esemete tootmine on märgatavalt aeganõudvam, kui juurdelõikaja peab 

detaile lõigates lekaalid korduvalt ümber tõstma, sest nad ei mahu rikutud osade vahele 

(Joonis 2.1). Sellest väheneb tootlikus. Kui nahk on rikutud äärest, siis seda saab ilma suurte 

kadudeta kasutada mööblile kohaste tükkide väljalõikamiseks, sest enamus tükke mis 

lähevad mööbli valmistamiseks, lõigatakse naha tükki keskosast. 

 

Joonis 2.1. Keskelt vigastatud nahk, praakmaterjal: nahk on silutusraual tagaküljega ülesse 

poole keeratud  

Juhtub, et ettevõtjad üritavad saada suuremat tulu ja selle eesmärgiga üritavad petta tellijaid 

müües kõrgema hinnaga madalama kvaliteediga tooteid, kuigi enamustel juhtumitel on siiski 

tegemist tööliste eksimusega. Selleks, et kaitsta ennast sarnastest juhtumitest, peavad 
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õmblusettevõtted tellitud nahkade partiid üle hindama. Kehtib ka selline reegel, et juhul kui 

partiist on vähemalt üks nahk ära kasutatud, siis seda partiid ei saa enam tagastada, 

olenemata sellest, kas teised nahad vastavad normidele või mitte. 

Nahkade hindamisel kontrollitakse naha üldist seisukorda. Valmis nahal võivad olla looma 

eluajal, tapmisel, nülgimisel,  konserveerimisel ja parkimisel tekkinud vigastused. Eluajal 

tekkinud vigadeks on: põletusmärgid, okste kriimustused, haavad. Tapmisel tekivad 

kahjustused inimeste lohakuse tõttu ja konserveerimisel liigsel kuivatamisel või liigsel 

soolamisel. Parkimisel võib nahk rebeneda ja saada kriimustada [6]. 

Sellel põhjusel, et naha hindamist ei ole õmblusettevõttes kombeks teha, siis polegi sellise 

töö tegemiseks ette nähtud korralikke töötingimusi. Uuritavas ettevõttes kontrollitakse naha 

kvaliteeti tavalisel laual, mille kõrgus ei ole reguleeritav, ning puudub korrektne 

valgusallikas. Ei ole läbimõeldud ka kontrollimise protsess, mis tähendab, et töötaja teeb 

palju ebavajalikke liigutusi, mis langetavad töö efektiivsust. 

 

 

2.2. Nõuded naha juurdelõikus tootmisruumile 

 

Nahatööd kuuluvad keskmise raskusega IIb töö kategooriasse, ehk tööd, mida tehakse 

seistes, mis on seotud kuni 10 kg massiga esemete teisaldamisega ja käimisega. Sellise 

füüsilise töö puhul energiakulu jääb vahemikku 840-1050kJ/h. Töö käigus tuleb teisaldada 

nahkasid, mille mass on üle 1 kg. Lubatud väärtused mikrokliima parameetritele külmal ja 

soojal aastaajal on toodud tabelis 2.1. 

 

Tabel 2.1. Mikrokliima näitajate optimaalsed ja lubatavad väärtused töökohtadel [23] 

Aastaaeg 
Tööde 

kategooria 

Temperatuur, oC Suhteline niiskus, % 
Õhu liikumiskiirus, 

m/s 

optimaalne lubatud optimaalne 
mitte 

üle 
optimaalne 

mitte 

üle 

1. Külm 
Kesk. 

raskusega IIb 
21 15 40-60 70 0,2 0,4 

2. Soe 
Kesk. 

raskusega IIb 
23 16 40-60 75 0,3 0,5 

 

Külmal aastaajal on optimaalne õhutemperatuur antud töökategooria puhul 21 oC ja soojal 

aastaajal 23 oC. Juhul kui õhutemperatuur hakkab langema, tuleb kasutusele võtta meetmed 
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temperatuuri tõstmiseks. Sellega võib kaasneda aga õhu suhtelise niiskuse lang. Madal 

suhteline niiskus soodustab ruumiõhu tolmumist, tekstiilikiudude eraldumist ja staatilise 

elektri teket [24]. Kuna tegemist on varem ehitatud hoonega siis optimaalne õhu suhteline 

niiskus tootmistsehhis peab jääma 40-60% vahemikku ja ei tohi ületada 70% (Tabel 2.2).  

Nahast eralduv tolm võib sisaldada olme- tekstiili- ja parkimisel kasutatavate kemikaalide 

osakesi.  

Õhu liikumiskiirus peab olema võimalikult optimaalse väärtuse ligidal, ehk soojal aastaajal 

0,3m/s ja külmal aastaajal 0,2m/s, sest vastasel juhul võib tekkida tuuletõmme ja tööline jääb 

kergesti haigeks. Juhul kui õhu liikumiskiirus on optimaalsest palju väiksem, siis tuleb 

tuulutada tsehhi, näiteks puhkepausi ajal, et tagada tööruumides puhas ja värske õhk. 

Juurdelõikus tootmisruumis müra on muutlik, sest naha skaneerimise ajal masinad ei lõika 

ja müratase langeb alla 60 dB(A), lõikamise ajal aga tõuseb kuni 89,6 dB(A). Mis tähendab, 

et müra hindamiseks tuleb kasutada müra ekvivalenttaset. Kaheksa tunnise tööpäeva müraga 

kokkupuute tase ei tohi ületada 85 dB(A). Vastasel juhul tuleb kasutusele võta müra 

vähendavaid abinõud. Soovituslik on kasutada kõrvaklappe või kõrvatroppe, kui müratase 

ületab 80 dB(A) [3, 25]. 

 

 

2.3. Nõuded naha kontrolöri töökohale 

 

Kuna tegemist on täpsust nõudva tööga siis töökoht peab olema piisavalt valgustatud 

kvaliteedi ja naha värvi kontrollimiseks. Selleks, et tööline saaks täita oma ülesandeid 

tõhusalt ja täpselt, peab tööandja töökoha projekteerimise käigus tagama nõuetekohase ja 

sobiva valgustuse. Valgustus peab rahuldama inimese kolme põhilist vajadust: 

1) nägemismugavus, mis seisneb töötajate heaolutundes; 

2) nägemisvõime, mille juures töötajad suudavad oma nägemisülesandeid nii lihtsamates 

kui ka keerukates oludes pikema aja jooksul täita; 

3) ohutus [7]. 

 

Valgustus peab vastama standardile EVS-EN 12464:2011 „Valgus ja valgustus. 

Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“ nõuetele. Tehisvalgustuse valgustihedus �̅�𝑚 

nahatööde puhul peab olema vähemalt 1000 lx kvaliteedi ja värvi kontrollimisel ning 500 lx 
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sorteerimisel ja õmblemisel. Värviesitluse väärtus Ra peab olema vähemalt 90,  mis 

võimaldab näha värve loomutruult, ning värvsustemperatuur TCP vahemikus 4000-6500 K 

[7]. 

Nahatööd võivad olla tolmurikkad juhul kui nahka hoitakse kuivas keskkonnas. 

Sissehingatav peentolm koguneb kopsudesse ja tulemuseks võib välja kujuneda kopsuhaigus 

ehk kopsutolmusus [24]. Tööandja on kohustatud välja selgitama kui suures koguses tolmu 

eraldub õhku töö tegemisel, et vajaduse korral võtta kasutusele kohtventilatsioon või jagada 

töölistele hingamiskaitsevahendid ehk respiraatorid. 

Nahkade kvaliteedi kontrollimisel  tuleb kasutada reguleeritava kõrgusega lauda, soovitavalt 

kaldenurgaga. Sellel põhjusel, et nahatööd on keskmiste visuaalsete nõuetega tööd, siis 

vastavalt ISO standardile 14738:2002 laua kõrgust peab olema võimalik reguleerida 

piirkonnas 960-1225 mm. Juhul, kui sellist lauda pole võimalik kasutusele võtta, siis tuleb 

valida reguleeritava kõrgusega platvormi (Tabel 2.2). Kindlasti aga peab olema välditud 

kukkumisoht platvormilt [26]. 

 

Tabel 2.2. Keskmiste visuaalsete nõuetega tööde tegemiseks töötamiskõrgused: 1 – töölaud; 

2 – reguleeritava kõrgusega platvorm [26] 

 

Suuruse 

tähistus 

Reguleerimise 

võimalus 

Suurus, 

 mm 

B 

Reguleeritav 
Bmax = 1225 

Bmin =  960 

Mittereguleeritav B = 1195 

D - D = 226+G 

E - E = 210 

G - 
Gmax = 265 

Gmin = 0 

 

Töölaua kõrgust tuleb valida selline, et oleks tagatud adekvaatne kehaasend ja samal ajal 

oleksid rahuldatud nõuded nägemisele [26]. 
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

3.1. Uurimisobjekt 

 

Bakalaureusetöö uurimisobjektiks oli Tartumaal asuv õmblusettevõte naha juurdelõikus 

tootmisruumi töökeskkond ja nahakontrolöri töökoht. Töökeskkonnaks nimetatakse antud 

töös ümbrust, kus inimene töötab, ehk naha juurdelõikus tootmisruumi (Joonis 3.1). 

 

 

Joonis 3.1. Tartumaal asuva õmblusettevõtte hoone plaan [27] 

Töökoha all mõistetakse aga tööruumis paiknevat kohta ja ümbrust, kuhu oma ülesannete 

täitmisel töölisel on juurdepääs või kus tööandja on töötajale lubanud tööd teha, ehk naha 
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kvaliteedi kontrolöri töökoht. Tööandja peab tagama, et nii töökeskkonnas kui ka töökohal 

ei ohustaks töölist ükski ohutegur ja ainult juhul, kui ohtu ei ole võimalik kõrvaldada, tuleb 

töölistele jagada IKV-d. IKV-te kasutamise korra ja ohutegurite piirnorme kehtestab Eesti 

Vabariigi Valitsus [14]. Seadmestikku ja mööbli 3D asetus tootmistsehhis on näidatud  

joonisel 3.2. 

 

Joonis 3.2. Näidisruumi 3D vaade: 1 – juurdelõikussüsteem Lectra TLS; 2 – komplekteerija 

laud; 3 – riiulid; 4 – töölaud; 5 – juurdelõikuslaud; 6 – naha näidised; 7 – lõigatav nahk 

Naha juurdelõikus tootmisruumi pealtvaade ja mõõdud on toodud joonisel 3.3.  

 

Joonis 3.3. Naha lõikus töökoja ja seadmete mõõdud  

Naha juurdelõikus tootmisruumi pindala on 302,15 m2 ja kõrgus 4,25 m. Tootmisruumis 

toimub naha kvaliteedi kontroll, skaneerimine, tükkide lõikamine ja komplekteerimine. 
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3.2. Nahakontrolöri töökoha kirjeldus 

 

Naha kontrollimist viidi läbi erinevates ruumides ja erinevate meetoditega. Prooviti 

kontrollida nahku silutusraual, kuid sellest loobuti, sest töötaja pidi palju liikuma ümber 

aluse. Kontrolliti ka alusele ladestatult, sellisel juhul aga ei olnud töötajal õigeid tööriistu 

käeulatuses. Viimasena otsustati, et kvaliteeti kontrollitakse juurdelõikus tootmisruumis, 

sest ladestusseade Caron ei olnud kasutusel ja selle laud oli piisavalt suur, et kontrollitav 

nahk mahuks selle peale. Tööd hakati tegema lõikamissüsteemi Lectra TLS ja 

ladestusseadme Caron laua vahel. Antud koht ei olnud kõige sobilikum, kuna 

kahvellaaduriga ei saadud Lectra TLS lõikamissüsteemist mööda sõita. Suuremaks 

puuduseks oli see, et töötaja pidi naha kvaliteedi kontrollimiseks naha tükki tihti keerama 

tagamaks, et kõik ääred oleksid läbi vaadatud. Praeguse töökoha kujundus on esitatud 

joonisel 3.4. 

 

Joonis 3.4. Naha kvaliteedi kontrollimis protsessi praegune kujundus: 1 – tarnijalt toodud 

pargitud nahk aluse peal;  2 – kontrollitav nahk; 3 – arvuti; 4 – nahk silutusraual pikaajaliseks 

hoiustamiseks; 5 – ladestusseade Caron (kasutuses mitteolev); 6 – kahvellaadur 

Naha kontrollimisprotsessi kulgemise järjekord ja suund on näidatud punase noolega 

joonisel 3.4 ning tootmisskeem on esitatud joonisel 3.5.  

Tarnijalt saadud pakitut nahk tuuakse kontrollimiseks kahvellaaduriga, ning asetatakse alus 

Caron ladestusseadme laua, ehk juurdelõikuslaua juurde. Juhul, kui kahvellaadurit ei 

kasutata muude ülesannete täitmiseks, jäetakse alus laaduri peale, ning, sellisel juhul, 
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kontrolör saab kõrgust endale sobivaks reguleerida. Nahakontrolör tõstab nahad ühe kaupa 

lauale ja kontrollib kvaliteeti (joonis 3.4 punkt 2). Kvaliteedi hindamisel vaadatakse, et 

nahkadel poleks auke, sisse lõigatud kohti või muid vigastusi, jälgitakse, et värvitoon oleks 

näidisega võimalikult sarnane, naha paksus vastaks normile (0,8…2,0 mm sõltuvalt naha 

tüübist [28]) ja tekstuur (ehk muster) oleks õige. Siis kui tulemus on käes, sisestatakse see 

arvutisse ja arvutuste tulemusel otsustakse, kas partii sobib lõikamiseks või mitte (joonis 3.4 

punkt 3). Viimasena asetatakse nahk silutusrauale edaspidiseks hoiustamiseks laos (joonis 

3.4 punkt 4). 

 

Joonis 3.5. Nahkmööbli tootmisprotsessi skeem: roheline nool – tootmis protsess sobiliku 

naha kvaliteedi korral; punane nool – tootmist ei toimu puuduliku naha või õmbluse 

kvaliteedi tõttu 

Kui partii ei sobi, tuleb nahad uuesti pakkida alusele ja tagastada tarnijale. Sellisel juhul 

ettevõte kulutab palju aega, kuni uus partii kohale saabub. Õige naha puudumise korral laos 

võib juhtuda, et mööblikatte valmistamise tähtaega tuleb lükata edasi, millega tellijad ei 

pruugi rahule jääda.  

 

 

3.3. Juurdelõikus tootmisruumi töökeskkond 

 

Antud ettevõttes kasutatakse tükkide lõikamiseks CAD lõikamissüsteemi Lectra TLS, mille 

tootmisprotsess on jaotatud kolmeks etapiks (joonis 3.6). Kõiki neid protsesse tehakse otse 

masina peal kus nahk liigub pidevalt lintkonveieri abil ühest etapist teisse. Antud masina 

tootlikust on ettevõttes hinnatud, milleks on 150 nahka päevas. Tavaliselt aga nii palju ei 
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lõigata. Lectra TLS lõikamissüsteem on naha juurdelõikus tootmistsehhis suurimaks müra 

allikaks. Müra tekitavad vaakumseade ja mootorid, mis panevad lõikamismasinat tööle. 

Kuna mootorite koht on masina keskel (joonis 3.6 punkt 2), siis selles osas on müratase kõige 

kõrgem. Kuulmiskaitsevahendeid ei ole kasutusele võetud. Tootmistsehhis on kasutatud 

luminofoorlampe nii üldvalgustatuse kui ka kohtvalgustatuse puhul. 

 

Joonis 3.6. Lõikamissüsteem Lectra TLS: 1 – naha skaneerimine ja lekaalide paigutamine, 

2 – lõikamine, 3 – detailide korjamine ja komplekteerimine 

 

Vaatamata sellele, et tsehhis koristatakse iga päev, siiski ühe päevaga tekib põrandale 

piisavalt palju jääke, milleks on naha ja kile tükid. Samuti lõikamise ja kvaliteedi hindamise 

ajal võib õhku sattuda parkimisest naha külge jäänud kemikaalide osakesi. 

 

 

3.4. Foto- ja videomeetod 

 

Uurimistöös oli kasutatud fotomeetodit, mis annab ülevaate sellest, millistes asendites tuleb 

naha kontrollimise protsessis töötajal viibida ja võimaldab hinnata riskitaset. Fotode 

tegemiseks oli kasutatud fotokaamerat Nikon D3100 ja video lindistamiseks GoXtreme 

Power Control seikluskaamerat. Tehnilised andmed on toodud tabelis 3.1. 
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Tabel 3.1. Foto- ja videokaamera tehnilised andmed 

Foto- ja videokaamera 

1. Nikon D3100 fotokaamera 
14,2 megapikslit, DX formaat, CMOS 

sensor 

2. GoXtreme Power Control videokaamera 
5,0 megapikslit, CMOS sensor, vaatenurk 

100o,  HD 720p 60 fps 

 

Riskitaseme hindamiseks kasutati RULA (Rupid Upper Limb Assessment) vaatlusmeetod. 

Antud meetod oli väljatöötatud dr. E. Nigel Corlett ja dr. L. McAtamney poolt, et hinnata 

riskide mõju töötajate lihastele ja luustikule [29]. Kasutades RULA meetodit, saab määrata 

tulemust iga järgneva kehaosa jaoks: ülakeha, õlavars, küünarvars, ranne ja kael (joonis 3.7). 

 

 

Joonis 3.7. Inimese ülajäsemed – käed: punased ringid – liigesed [30, 31, lk 24-63] 

Kui kõik andmed on kokku liidetud, siis saadud lõpp väärtus näitab, kas risk on vähene, 

vastuvõetav, keskmine või talumatu [5]. Skoori ja riskitaseme suhe on toodud tabelis 3.2. 

 

Tabel 3.2. Skoori ja riskitaseme suhe [5] 

Skoor Riskitase ja soovitus edasi tegutsemiseks 

1-2 Vähene risk, ei ole vajadust midagi muuta 

3-4 Vastuvõetav risk, muudatusi võib tulevikus vaja minema 

5-6 Keskmine risk, tuleb läbi viia uuringud, mis aitaksid lähitulevikus probleemi lahendada 

6 Talumatu risk, tuleb kohe parandada olukorda 
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RULA meetodit oli kasutatud vastavalt juhendile „A Step-by-Step Guide. Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA)“, mida on koostanud Ergonomics Plus teenuste asutaja Mark 

Middlesworth [5]. Antud töös kasutatav RULA töölehe näidis on esitatud lisas 2. 

Selleks, et tulemus kirjeldaks olukorda võimalikult täpselt, filmiti töö protsessist video eest- 

ja külgvaates samal ajal, mis võimaldas töö autoril fikseerida kõige ebamugavamad asendid, 

millega nahakontrolör kokku puutub. 

Fotomeetodiga hinnati naha juurdelõikus tootmistsehhi seisukord, masinate paigutust ja 

korrasolekut, olemasolevate masinate ja seadmete liikuvate osade ohutust töötajale, 

valgusallikate paigutust ja akende olemasolu.  

 

3.5. Mõõtmis- ja andmetöötlus meetod 

Uurimistöö koostaja viis läbi mõõtmised õmblusettevõtte naha juurdelõikus tootmisruumis 

külmal aastaajal kahel erineval päeval, 30. jaanuaril 2015 aastal tehti mõõtmised 

tingimustes, kus tööd ei tehtud ja kõik masinad olid väljalülitatud. Mõõtmised toimusid 

ajavahemikus 07:30-16:00. Sellel päeval mõõdeti tootmistsehhis üldvalgustatust, tolmu 

sisaldust õhus ja mikrokliima parameetreid. 2. veebruaril 2015 aastal ajavahemikus 07:30-

16:00 olid läbiviidud uued mõõtmised, sel ajal kui juurdelõikus tootmistsehhis tehti 

tavapäraselt tööd. Enne mõõtmiste alustamist, olid mikrokliima parameetrid mõõdetud 

uuesti ja tulemused võrreldud eelnevalt saadud andmetega. Kuna märgatavat erinevust ei 

esinenud, siis võib lugeda neid andmeid usaldusväärseteks. Kahel erineval päeval tulemused 

olid kogutud eesmärgiga võrrelda, kui palju tolmu eraldub pargitud nahast selle 

teisaldamisel, ümbertõstmisel ja lõikamisel. 

Naha juurdelõikus tootmisruumi sisekliima parameetrite välja selgitamiseks mõõdeti müra, 

suhtelist õhuniiskust, õhu liikumiskiirust, õhutemperatuuri, valgustatust ja tolmu üheksast 

mõõtepunktist. Kasutatud mõõturite andmed on toodud tabelis 3.3. 

Tabel 3.3. Mõõtmisseadmete tehnilised andmed 

Mõõtur Mõõtepiirkond Täpsus 

1 2 3 

1. Müralogger DVM173SD 30…130 dB(A) ±1,4 dB 

2. Termo-Hügromeeter COMET S3120 

1. Õhutemperatuur 

2. Õhu suhteline niiskus 

 

-30…70 oC 

5…95 % (23 oC) 

 

±0,4 oC 

±2,5 % 
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Tabel 3.3. järg 

1 2 3 

3. Anemomeeter Testo 405-V1 

1. Õhutemperatuur 

2. Õhu liikumiskiirus 

 

0…50 oC 

0,1…10 m/s 

 

±0,5 oC 

±0,1 m/s 

4. Luksmeeter TES 1335 0…400000 lx ±3 % 

5. Aerosool-spektromeeter Grimm 1.108 
0,1…100000 µg/m3 

0,3…20 µm 
±2 % 

6. Lasermõõtur BOSCH DLE50 Professional 0,05…50 m ±1,5…3,0 mm 

 

Mõõtmised olid tehtud 0,1, 1,0 ja 1,7 meetri kõrguselt põrandast, et määrata õhu 

temperatuuri, õhu liikumiskiirust, suhtelist õhuniiskust ja teiste parameetrite vahet 

vertikaaltasapinnal. Naha tööd on seistes tehtavad tööd, seega tolmu mõõdeti ainult 1,5 m 

kõrguselt ehk ülemiste hingamisteede tasandil. Selleks, et mõõtmiste kohad jaotuksid 

ühtlaselt kogu tootmistsehhi peale pindalaga 302,15 m2, oli valitud 9 mõõtekohta [23]. 

Mõõtmiskohtade asukoht tsehhis on näidatud joonisel 3.8. 

 

Joonis 3.8. Naha juurdelõikus tootmisruumi skeem: 1…9 – mõõtmiskohad 

 

Nahakontrolöri töökoha puhul teostati mõõtmised 13 mõõtekohas, eesmärgiga saada parema 

ülevaade tingimustest, milles töötaja viibib 8 tundi päevas ning uurida kas ja mis kogustes 

nahast eraldub peenosakesi õhku. Samuti, hinnata millised on kõige tolmurikkamad kohad 

antud töö puhul ja kuidas tolm levib õhus. Mõõtmiskohad on toodud joonisel 3.9. Osades 

mõõtmiskohtades ei saadud 0,1 ja 1,0 m kõrguselt mõõta, sest töös kasutatavad vahendid 

tõkestasid ligipääsu. 

Valgustihedust mõõdeti päevasel ajal, kuid päeval millal teostati mõõtmised oli ilm hämar, 

seega loomulik valgus ei seganud ja kunstliku valgustatuse mõõtmised on usaldusväärsed. 

Nahakontrolöri töökohal pöörati suuremat tähelepanu valgustatusele, sest naha kvaliteedi ja 
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värvitooni hindamine on täpsust nõudev töö ja Eesti Standardis EVS-EN 12464-1:2011 

kehtestatud normid peavad olema täidetud. 

 

Joonis 3.9. Nahakontrolöri töökoht pealtvaates: 1…13 – mõõtmiskohad 

Müra mõõtmised teostati müraloggeriga DVM173SD, mis võimaldas salvestada tulemused 

iga 10 sekundi tagant. Selleks, et hinnata müra levimist tsehhis oli koostatud mürakaart 

NoiseAtWork programmiga. Müra mõõtmised tehti 9-s mõõtepunktis (joonis 3.8) kestvusega 

10 minutid ja punktis 7 (joonis 3.9) teostati 8 tunnine mõõtmine. 

Mõõtmistulemuste statistiliseks töötlemiseks kasutati arvuti programmi Microsoft Excel 

2013. Aritmeetiline keskmine –  rea liikmete summa jagatis selle rea liikmete arvuga [32] 

leidmiseks kasutati käsku Average [33]. Aritmeetilise keskmise valem [34]: 

 �̅� =
1

𝑁
∑ 𝑎𝑖

𝑁
𝑖=1 , (3.1) 

kus �̅� on väärtuste aritmeetiline keskmine; 

 N – kogumi maht; 

 𝑎𝑖 – väärtuste summa. 

Standardhälve – hajuvuse karakteristik, mille eesmärgiks on elimineerida dispersiooni 

ruutühik [34, lk 142]. Microsoft Excel 2013 programmi abil standardhälve leidmiseks 

kasutati käsku STDEV mille arvutamiseks kasutati valemit [34]: 

 𝜎 = √
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1 , (3.2) 

kus 𝜎 on standardhälve; 

 𝑥𝑖 – parameetri i-es väärtus. 

Mõõtmistulemuste aritmeetilised keskmised ja standardhälbed leiti iga parameetri kohta.  
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4. TÖÖKESKKOND NAHA JUURDELÕIKUSE 

TOOTMISRUUMIS 

 

4.1. Foto-ja videomeetodi tulemused 

Foto- ja videomeetodit kasutati eesmärgiga hinnata nahakontrolöri töötamise asendeid ja 

tulemuste põhjal otsustada, kas ettevõttel tuleb teha muudatusi või tööd võib jätkata 

olemasolevates tingimustes. Tööasendite hindamine toimus RULA-meetodi abil. Fotode 

tegemiseks kasutati Nikon D3100 fotokaamerat ja videot salvestati GoXtreme Power Control 

seikluskaameraga. 

Videomeetodi abil oli võimalik põhjalikult uurida töötaja liigutusi ja RULA meetodi jaoks 

valida äärmiselt ebamugavad kehaasendid. Videost vajalike kaadrite saamiseks, kasutati 

videotöötlustarkvara SONY Vegas Pro 13 [35]. Joonistele on tehtud jooned, mis näitavad 

uuritavate kehaosade asendeid, ja hindamisel kasutatud nurgad (joonis 4.1).  

 

Joonis 4.1. Naha tükki lauale panemise protsess:   punased  ringid –  liigesed; punased 

jooned – luustik 

Joonisel 4.1 on näidatud, kuidas nahad pandakse lauale. Antud asendis õlavars on keha 

suhtes 64 kraadise nurga all ja kergelt tõstetud ülesse. Kuna käsi on peaaegu välja sirutatud, 
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siis õla- ja küünarvarre vaheline nurk on 148 kraadi. Randme painutus on 9 kraadi. Kaks 

lisapunkti tuleb sellest, et naha kaal jääb 3-6 kg vahemikku ja päevas kontrollitakse kuni 100 

nahka. Pea on kallutatud 7o ja keha 6o ettepoole. Jalad on piisavalt toetatud vastu põrandat. 

RULA meetodi järgi randme ja käte koormuse skoor antud tööasendi korral on 9 ning kaela, 

keha ja jalgade skoor on 4. Lõplik tulemus on 7 punkti. 

Siis kui nahk on lauale pandud, tuleb see laiali laotada, et nahale ei tekiks varju ja oleksid 

kõik kohad hästi valgustatud (joonis 4.2). 

 

 

Joonis 4.2. Naha siledaks tegemine ja üle vaatamine: punased  ringid – liigesed; punased 

jooned – luustik 

 

Joonisel 4.2 on näidatud keha asend naha tüki lauale laiali laotamisel. Antud asendis on 

õlavars keha suhtes 29 kraadise nurga all ja õlast allpool. Õla- ja küünarvarre vaheline nurk 

on 126 kraadi. Randme painutus jääb 28-29o vahemikku ja on keskjoone suhtes painutatud. 

Kuna antud töö lõigus nahka ei pea ümber tõstma, siis lisapunkte raskuste teisaldamise eest 

ei ole. Pea on kallutatud 33o ja keeratud paremale, mis annab ühe lisa punkti. Töötaja 

kummardab ettepoole, et ulatuda naha kaugemal oleva osani ja ülakeha positsioon muutub 

45 kraadi võrra. Jalad on piisavalt toetatud vastu põrandat. RULA meetodi järgi randme ja 

käte koormuse skoor antud tööasendi korral on 5 ning kaela, keha ja jalgade skoor on 6. 

Lõplik tulemus on 7 punkti. 



29 

Puuduliku valgustatuse korral nahakontrolöril võib tekkida hinnangu andmisel raskusi, sest 

värvitooni ja tekstuuri vigu on palju raskem määrata kui värviesitus (Ra) ja valgustustihedus 

ei vasta normidele. Nahatööde valgustus- ja erinõuded on toodud käesoleva töö teises 

peatükis. Võib juhtuda, et isegi piisava valgustatusega mõned puudused on kehvasti 

nähtavad. Sellisel juhul töötaja üritab nahapinda üle vaadata võimalikult vähimast kaugusest 

ja juhul kui töölaua kõrgust ei ole võimalik inimese kasvule sobivaks reguleerida, tuleb keha 

märgatavalt kallutada ettepoole (joonis 4.3). 

 

 

Joonis 4.3. Naha tekstuuri kontroll: : punased  ringid – liigesed; punased jooned – luustik 

 

Joonisel 4.3 on näha, et nahakontrolöri töökohal puudub kohtvalgusti ja sellest võib oletada, 

et tööpind ei ole piisavalt valgustatud. Asend, mis on näidatud joonisel 4.3 kirjeldab 

olukorda, kus töötaja kaheldes naha kvaliteedis, kummardub, et pinda paremini üle vaadata. 

Antud asendis on õlavars keha suhtes 89 kraadise nurga all ning õlast allpool. Õla- ja 

küünarvarre vaheline nurk on 122 kraadi. Ranne on 22o kraadise painutusega. Kuna antud 

toimingu korral ei ole vajadust nahka tervikuna tõsta ja tõstetakse endale ligemale ainult 

väike osa sellest, siis raskuste tõstmise eest lisapunkte ei ole. Pea kalle keha suhtes 

praktiliselt puudub. Töötaja kummardab ettepoole 60 kraadi võrra, mis on äärmiselt kahjulik 

kuid vigastuse saamise riski leevendab see, et töötaja toetub küünarnukkidele ja sellega 

vähendab mõju selgroole. Jalgade asendit pole jooniselt näha, kuid eesvaates on näha, et 

õlad on ühel tasandil, ehk jalad on piisavalt hästi toetatud vastu põrandat. RULA meetodi 

järgi randme ja käte koormuse skoor joonisel 4.3 näidatud tööasendi korral on 5 ning kaela, 

keha ja jalgade skoor on 7. Lõplik tulemus on 7 punkti. 
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Lõpptulemuseks on saadud iga tööasendi puhul 7, mis tähendab, et antud tingimustes tööd 

jätkata ei tohi ja kasutusele tuleb võta reguleeritava kõrgusega töölaud, soovitavalt 

linttransportööriga, et kvaliteedi hindamisel ei oleks vajadust keerata nahka. Selleks, et 

võimalikult vähendada ebamugavaid tööasendeid nahakontrolöri töökohal, oleks soovituslik 

kasutusele võta seade, mis ladestaks iseseisvalt nahka silutusrauale. 

 

 

4.2. Mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodi tulemused 

 

4.2.1. Õhu temperatuuri tulemused 

 

Optimaalne temperatuur, mis rahuldab suurima osa inimestest, on külmal aastaajal IIb 

töökategooria puhul 16-19 oC. Lubatud temperatuurivahemikuks on 15-21 oC varem ehitatud 

hoonete puhul. Antud normvahemikke on Eestis vanasti rakendatud hoonete 

projekteerimisel. Soojal aastaajal on IIb töö kategooria korral lubatud temperatuurivahemik 

16-23 oC [3]. Naha juurdelõikuse tootmisruumi õhu temperatuuri mõõtmistulemused ning 

optimaalsed ja lubatud väärtused on esitatud joonisel 4.4. Parameetrite mõõtmistulemused 

on esitatud lisas 3 ja 4. 

 
Joonis 4.4. Naha juurdelõikuse tootmistsehhi õhu temperatuuri väärtused 

 

Mõõtmiste käigus selgus, et keskmine õhu temperatuur on uuritavas tootmistsehhis 20,3 ± 

0,4 oC, mis jääb optimaalsest temperatuurivahemikust välja, sest ületab ülemist piiri milleks 
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on 19 oC. Samas, töökeskkonna soojusmugavus on tagatud, sest mõõtmiste käigus saadud 

tulemus ei ületa lubatud õhu temperatuuri väärtust. Jooniselt 4.4 on näha, et kõikides 

mõõtmiskohtades õhu temperatuur jääb lubatud temperatuuride vahemikku. 

Sarnased tulemused olid saadud ka nahakontrolöri töökoha hindamisel, kus oli tehtud 13 

mõõtmist. Tulemused on esitatud joonisel 4.5. 

 

Joonis 4.5. Nahakontrolöri töökoha piirkonnas õhutemperatuuri väärtused 

Joonisel 4.5 on näha, et õhu temperatuur ületas kõikides mõõtmiskohtades optimaalse 

temperatuurivahemikku ülemist piiri, kuid ei ületanud lubatud normväärtust. 

Mõõtmispunktides 2, 3, 4, 12 ja 13 õhu temperatuur oli teistest natuke kõrgem. Keskmine 

temperatuur oli 20,7 ± 0,3 oC. 

 

 

4.2.2. Õhu suhtelise niiskuse ja õhu liikumiskiiruse tulemused 

 

Optimaalseks õhu suhteliseks niiskuseks varem ehitatud hoonete korral on 40-60 % 

vahemik. Lubatud ülemiseks piiriks on aga 70 %. Madal suhteline niiskus, mis jääb alla 40% 

võib kuivatada limaskesti, millega kaasnevad ärritused: silmade kuivus ja valulikkus, 

ninakinnisus, kurguvalu ja muud samalaadsed ärritused. Madala õhu suhteline niiskus 

soodustab ka peenosakeste levimist õhus. Kui aga õhu suhteline niiskus ületab lubatud 

ülemist piirnormi, siis väheneb õhu tolmumine aga selle asemel võivad kasvada ja levida 

mikroobid ja hallitus [24, lk 27].  
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Naha juurdelõikus tootmisruumis ja nahakontrolöri töökohal mõõdeti õhu suhtelise 

niiskuseks vastavalt 24,9 ± 0,8 % ja 24,9 ± 1,0 %. Mõõtmistulemused on optimaalsete ja 

lubatud väärtustega näidatud joonisel 4.6. 

 

 
Joonis 4.6. Õhu suhtelise niiskuse tulemused: sinine – nahakontrolöri töökohal saadud 

mõõtmistulemused; oranž – naha juurdelõikus tootmisruumis saadud tulemused 

 

Jooniselt 4.6 võib välja lugeda, et kõikides mõõtmispunktides talvisel perioodil jääb õhu 

suhteline niiskus normvahemikust alla. Soovitatav on kasutusele võtta õhuniisutajad. 

Õhu liikumiskiirus sõltub ventilatsioonisüsteemist. Juhul, kui õhuvahetus ületab piirnormi, 

võib töötajatel kergelt tekkida külmetushaigus. Ebapiisava õhuvahetuse korral võib suure 

õhu suhtelise niiskuse korral tekkida hallitus [24]. Keskmine õhu liikumiskiirus naha 

juurdelõikus tootmistsehhis on 0,05 ± 0,04 m/s. Normvahemikuks loetakse 0,2-0,4 m/s, mis 

tähendab, et õhuvahetus on puudulik. 

 

 

4.2.3. Tolm 

 

Tolmu mõõtmised tehti kahel päeval. Esimesel korral mõõdeti tolmu sisaldust õhus 

tingimustes, kus tööd ei tehtud ja kõik masinad olid väljalülitatud ning teisel korral mõõdeti 

tööajal. Tulemused olid salvestatud 10 minuti jooksul igas mõõtmispunktis. Nahakontrolöri 

töökohal mõõdeti 13 mõõtmispunktis kestvusega 5 minutit (iga mõõtmiskoha kohta). 
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Tolmumõõtmise eesmärgiks oli uurida, kui palju kemikaalide osakesi, tekstiili- ja olmetolmu 

eraldub õhku nahatöödel. 

Tekstiilitolmu sisaldus õhus ei tohi ületada 1 mg/m3 [1]. Naha parkimisel kasutatavate 

kemikaalide piirnormid on esitatud käesoleva töö esimeses peatükis. Tolmu mõõtmiste 

tulemused on esitatud tabelis 4.1. 

 

Tabel 4.1. Kogutolmu mõõtmistulemused naha juurdelõikus tootmisruumis 

Tingimused 
Mõõtmiskoht ja mõõtmistulemused, mg/m3 x̅ ± SD, 

mg/m3 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 

1. Puhkepäev 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02 0,04 0,07 0,03 0,04±0,01 

2. Tööpäev 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,07 0,04±0,01 

 

Uuritud tootmisruumis probleeme kogutolmuga ei esine. Saadud tulemused näitavad, et 

tolmu sisaldus õhus antud tsehhis ei sõltu sellest, kas tööd tehakse või mitte. Selline tulemus 

võib sõltuda sellest, et tootmisruumi pindala ja ruumi kõrgus on piisavalt suured ning õhu 

liikumiskiirus oli optimaalsest väärtusest väiksem. Nahakontrolöri töökoha ümbruses oli 

tolmu sisaldus õhus kõrgem, võrreldes teiste kohtadega tsehhis (tabel 4.2). 

 

Tabel 4.2. Kogutolmu mõõtmistulemused nahakontrolöri töökoha ümbruses 

Tingimus 
Mõõtmiskoht ja mõõtmistulemused, mg/m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Tööaeg 0,08 0,04 0,11 0,11 0,09 0,04 0,06 0,12 0,21 0,04 0,05 0,11 0,04 

x̅ ± SD 0,08±0,05 

 

Naha kvaliteedi kontrollimise protsessis eraldub õhku peenosakesi. Kõige rohkem tolmu 

tekib punktides 3, 4, 8, 9, 12. Eralduva tolmu sisaldust tuleks analüüsida ja tulemuste põhjal 

otsustada, kas selles esineb kemikaale, mille piirnorm on tekstiili- ja olmetolmu piirnormist 

madalam. Sellisel juhul tuleks kasutusele võtta hingamiskaitsevahendid ja ehitada välja 

ventilatsioonisüsteem. 

 

 

4.2.4. Müra 

 

Müra on enamasti probleemiks tööstusettevõtetes. Mürarikkas ruumis viibides, võib 

inimesel tekkida väsimus, peavalu, tahhükardia, keskendumisraskused ja muud samalaadsed 

muutused organismis. Reeglina mürast tekkinud kuulmiskahjustus on pöördumatu 
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kutsehaigus [24, lk 30]. Nagu eespool mainiti, siis kõige suuremaks müra allikaks on 

uuritavas tootmistsehhis juurdelõikussüsteem Lectra TLS. Müra mõõtmise eesmärgiks oli 

uurida, kus on tootmisruumis kõige madalam müratase, et tulevikus projekteerida sellele 

kohale uus nahakontrolöri töölaud. Selleks oli valitud 9 mõõtmispunkti võrdsete 

vahekaugustega ja üks mõõtmispunkt kohal kus nahka kontrollitakse praeguse meetodiga. 

Müra mõõdeti 1,5 m kõrguselt 2 ja 3 veebruaril 2015 aastal ajavahemikus 7:30-16:00. Kuna 

tegemist on muutuva mürataseme töökeskkonnaga, siis arvutati saadud tulemuste põhjal 

müra ekvivalenttaset [3]. Müra ekvivalenttaseme  valem [21]: 

 𝐿𝑒𝑞 = 𝐿50 + 0,43(𝐿1 − 𝐿50), (4.1) 

kus 𝐿𝑒𝑞 on müra ekvivalenttase; 

 𝐿50 – mediaan; 

 𝐿1 – suurim mõõdetud müratase. 

Tööline võib viibida ilma kuulmiskaitsmeteta kaheksa tundi keskmise mürataseme 

väärtusega kuni 85 dB(A). Soovituslik aga kasutada kõrvaklappe ka siis kui viibitakse 

kaheksa tundi keskmise müratasemega üle 80 dB(A) [25, 24]. Mõõtmistulemustest selgus, 

et uuritavas tsehhis müratase vastab õigusaktides kehtestatud normidele. Keskmiseks 

väärtuseks saadi  74,9±4,6 dB(A), mis jääb alla 85 dB(A) ja kuulmiskaitsevahendeid ei ole 

nõutud kasutusele võta. Müra ekvivalenttase koos madalaimate, keskmiste ja kõrgeimate 

väärtustega on esitatud tabelis 4.3. 

 

Tabel 4.3. Ruumi mürataseme mõõtmised 

Mõõtmiskoht 
Parameeter, dB(A) 

L100 L50 Leq L1 

Mk.1 68,6 74,6 81,0 89,4 

Mk.2 63,2 72,0 75,6 80,3 

Mk.3 64,8 72,7 80,0 89,6 

Mk.4 67,0 72,0 75,6 80,3 

Mk.5 63,4 72,2 77,8 85,3 

Mk.6 63,6 71,5 76,1 82,2 

Mk.7 58,6 65,8 70,2 76,0 

Mk.8 61,2 64,1 69,2 76,0 

Mk.9 62,9 64,8 68,3 72,9 

L̅eq±SD 74,9±4,6 dB(A) 

 

Tulemustest on näha, et kõige mürarikkamad kohad tootmistsehhis on mõõtmiskohtades 1 

ja 3, kus müra ekvivalenttase ületab 80 dB(A). Selline müra levik võib olla seletatud sellega, 
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et lae ja seina vaheline nurk on tehtud ümmarguses. Parema ülevaade saamiseks tehti 

mõõtmistulemuste põhjal mürakaart kasutades programmi NoiseAtWork (joonis 4.7). 

 

 

Joonis 4.7. Mürakaart: numbrid valgetes ringides 1…10 mõõtmiskohad; hall ring näitab 

Lectra TLS jurdelõikussüsteemi mootorite asukohta; valged numbrid: 1 – 

juurdelõikussüsteem Lectra TLS; 2 – komplekteerija laud; 3 – riiulid; 4 – töölaud; 5 – 

ladestusseadme Caron juurdelõikuslaud 

 

Joonisel 4.7 on mürakaart, kust saab välja lugeda müra levimist naha juurdelõikus 

tootmisruumis. Kasutades käesolevat mürakaarti saab valida nahakontrolöri tööle kõige 

sobivama koha, et müra ei segaks hindamis protsessi, mis on täpsust nõudev töö. 

 

 

4.2.5. Valgustatus 

 

Eesti standardi EVS-EN 12464-1:2011 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: 

Sisetöökohad“ on määratletud nahatööde puhul valgustatuse normväärtuseks 500 lx, naha 

kvaliteedi kontrollimiseks peab valgustihedus olema 1000 lx [7]. Mõõtetulemustest selgus, 

et üldvalgustatus naha juurdelõikus tootmisruumis, enamustes mõõtmiskohtades, vastab 

nõuetele 530 ± 127 lx. Nahakontrolöri töökohal on keskmine valgustatus 787 ± 288 lx. 

Tööpiirkonnas saadi valgustatuseks 663 ± 99 lx, mis on  normist madalam. Sellise 

valgustatusega on töötaja jaoks kvaliteedi hindamine raskendatud.  
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5. TÖÖLAUA PROJEKT 

 

5.1. Töölaua kujundus 

 

Osad töölaua konstruktsiooni elemendid on võetud vanadest õmblusettevõttes kasutatud 

seadmetest, mis olid osaliselt rikkes ja mida praegusel ajal pole ekspluateeritud. Nendeks on 

F.K. Group Srl ladestusmasina tõsteseade koos mootoriga ja võllidega ning Movetec AB laua 

jalg [36, 37]. 

Arvestades neid puuduseid, mis selgusid praeguse naha kvaliteedi hindamise meetodi puhul, 

kujundas käesoleva töö autor töölaua, kus oleksid enamus puudustest lahendatud. Esiteks, 

tehti töölaud reguleeritava kõrgusega vahemikus 850-1150 mm, mis tähendab, et madala 

kasvuga töötaja saab endale laua kõrguse mugavaks reguleerida (joonis 5.1). 

 

Joonis 5.1. Töölaua kõrguse reguleerimise skeem: 1 – mootorite, keermega võllide ja 

hammasrataste asukoht; 2 – laua jalg mille sees on pneumosilinder; punased jooned ja 

punktid – tähistavad voolikuid ja voolikuteühendused 

Kõrguse reguleerimine käib kahe nupuga (asuvad juhtimispaneelil mida praegusel etapil ei 

ole joonistele kujutatud), mis on ühendatud elektriliste mootorite külge ning viimased 

koonusväikerataste (ehk tasshammasrataste) abil kannavad pöörlemisjõudu koonussuurratta 

kaudu keermega võllile. Keermega võlli otsale on kinnitatud kolb, mis on asetatud silindri 
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sisse. Sõltuvalt sellest, mis suunas pannakse mootorid tööle, võll hakkab kolvi abil silindri 

sees olevat õhku kokku suruma, või tõmbab kolvi välja, lastes õhul voolikutest tagasi 

silindrisse liikuda. Silindris suruõhu tekkimisel liigub õhk voolikute kaudu laua jalgades 

olevatesse pneumosilindritesse, pannes neid välja liikuma ja töölauda tõstma. Antud 

süsteemi töövõimsust kontrolliti katsemeetodi abil ja tunnistati vajadustele sobivaks. 

Sellel põhjusel, et tasasel tööpinnal naha hindamiseks töötaja pidi töötaja kummarduma ja 

kallutama pead, on uus töölaud projekteeritud 5o kaldega. Esialgselt plaaniti teha kaldenurk 

reguleeritavaks, kuid masina ülemise osa suure massi pärast ja rahaliste vahendite 

säästmiseks valiti prototüübi jaoks konstantse nurga parameeter. Suuremat kaldenurka ei 

tehtud, sellel põhjusel, et naha ja lindi hõõrdetegur võib jääda madalaks ja sellisel juhul seade 

töötaks valesti. 5o nurga all oleva tööpinna sobivust inimesele hinnati RULA-meetodi abil. 

Joonisel 5.2 on näidatud nurgad millest lähtuti hinnangu andmisel. 

 

 

Joonis 5.2. Töölaua taga töötamise asend ja RULA meetodi hindamisel kasutatud kehaasendi 

nurgad: 1 – juhtpedaal; 2 – laua jalg; 3 – laua kõrgust reguleerivate seadmete kogum; 5 – 

linttransportööri vedav mootor; 6 – jõuülekanne; 7 – naha automaatne ladestus; 8 – vedavad 

rullid; 9 – veetavad rullid 

Antud asendis õlavars on keha suhtes 34 kraadise nurga all ja kergelt tõstetud ülesse. Õla- ja 

küünarvarre vaheline nurk on 114 kraadi. Randme painutust ei esine. Kaks lisapunkti tuleb 
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sellest, et nahka kaaluga 3-6 kg tuleb lauale tõsta. Pea on kallutatud 19o ja keha 10o ettepoole. 

Ühe jalaga töötaja peab pidevalt masinat käivitama ja praegune juhtpedaali asukoht nõuab 

jala tõstmist, sellest tuleb kaks lisapunkti. RULA meetodi järgi randme ja käte koormuse 

skoor antud tööasendi korral on 4 ning kaela, keha ja jalgade skoor on 4. Lõplik tulemus on 

4 punkti. Tabelist 3.2 nelja punkti korral risk on vastuvõetav, kuid muudatusi võib vaja 

minna. Antud töölaual suurimaks puuduseks on juhtpedaal, mille asukoht ei ole 

ergonoomilisuse mõttes sobival kohal. Selleks, et olukorda paremaks muuta, võib pedaali 

juurde asetada platvormi või jalatoe. 

 

5.2. Tööprotsessi kirjeldus ja tehnilised arvutused 

 

5.2.1. Automatiseeritud töölauaga nahakontrolöri töökoha kirjeldus 

 

Foto- ja videomeetodi tulemustest selgus, et kogu naha pinna läbi vaatamiseks nahakontrolör 

peab nahka ringi keerama keskmiselt 3 korda. Selleks kulub palju energiat ja aega. Antud 

probleemi on võimalik lintkonveieri abil lahendada. Joonisel 5.3 on näidatud naha kvaliteedi 

kontrollimis protsessi kulgemise järjekord ja suund, mis on käesoleva töö autori poolt 

väljapakutud. 

 

Joonis 5.3. Naha kvaliteedi hindamis protsess: I…III – töö kulgemise etapid; 1 – tarnijalt 

toodud pargitud nahk aluse peal; 2 – tõsteplatvorm; 3 – nahakontrolöri töötamis piirkond;    

4 – silutusraud; 5 – alus; punane nool – protsessi kulgemise suund 
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Tarnijalt saadud pakitud nahk I asetatakse tõsteplatvormile, mis võimaldab töötajal 

reguleerida pakki ülemise rea kõrgust põrandast ja vältida kummardumist. Sellisel juhul ei 

ole vajadust alust jätta kahvellaaduri peale. Töötaja tõstab ühekaupa nahad laua all olevasse 

plastmass renni, mis võib olla kinnitatud laua külge või seista põrandal. Renni kasutamisel 

ei pea tööline nahka võtmiseks ennast pidevalt ringi keerama. Järgmisena tuleb osa naha 

tükist tõsta rennist lauale II ja seda hinnata. Kui laual olev osa on läbi vaadatud ja tulemused 

arvutisse sisestatud, tuleb jalaga vajutada juhtpedaalile ja lintkonveier hakkab nahka ülesse 

vedama. Lastes juhtpedaali lahti lint jääb seisma. Siis kui terve naha tükk on hinnatud, tuleb 

uuesti vajutada juhtpedaalile ja hoida, kuni nahk on silutusrauale riputatud (etapp III). Samal 

ajal võib järgmist nahka plastmass rennist lauale tõsta. 

Masinal on kasutatud mehaaniline lüliti, mis muudab asendit kui lint liigutab nahka selle 

alla. Lüliti asukoht on lintkonveieri suhtes keskel. Kui naha tükk lõpeb ja lüliti tuleb 

algasendisse, paneb ta tõstmismehhanismi mootorit vastases suunas töötama. Siis kui laua 

ülemine osa jõuab lõppasendisse, tõstmismehhanism lülitab ennast ise välja. Antud süsteem 

oli kasutatud F.K. Group Srl ladestusmasinal ja käesoleva töö autori poolt ei ole muudetud. 

Eesmärk oli vanade seadmete ja varuosade taaskasutus. 

 

5.2.2. Töölaua gabariitmõõdud ja koostisosad 

 

Laua gabariitmõõdud on 3002x1700x1700 mm ja karkassi mass 162 kg (joonis 5.4). 

 
Joonis 5.4. Töölaud eestvaates 
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Joonisel 5.5 on toodud nahakontrolöri töölaud 3D vaates koos põhiliste komponentide 

tähistustega. Nahkade transportimiseks on kasutatud alumist ja ülemist linti 5. Kollased 

nooled näitavad lindi liikumise suunda. Pingestatakse lint kahe rulliga. Üks rullidest on 

vedav (joonis 5.2 nr. 8) ja teine veetav (joonis 5.2 nr. 9). Puidust külgplaadid 6 on kasutatud 

sellel põhjusel, et nahad võivad olla laiemad kui 2 meetrit aga kokkuhoiu mõttes ei ole nii 

laia linti tarvis. Projekti järgi naha ääred libisevad puit plaatidel. 

 

Joonis 5.5. Nahakontrolöri töölaua 3D vaade: 1 – lintkonveieri vedav elektrilinemootor;        

2 – laua ülemise osa tõstemehhanism; 3 – tõstemehhanismi elektrilinemootor reduktoriga;  

4 – laua jalg; 5 – konveieri lint; 6 – puidust küljeplaadid; 7 – tõstemehhanismi võlli liikumise 

suunad; 8 – lintkonveieri liikumise suund 

Vedava rulli küljes on ketiratas, mis  on kasutatud keti jõu ülekandmiseks (joonis 5.6 nr. 10). 

 
Joonis 5.6. Jõuülekanne: 1 – elektrimootor; 2 –vedav rihmaratas; 3 – rihm; 4 – veetav 

rihmaratas; 5 – ääriklaager; 6 – jõuvõtuvõll; 7 – muhv; 8 – vedavad ketirattad; 9 – rullkett;         

10 – veetavad ketirattad 
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Veetavad ketirattad (10) on kettidega ühendatud väiksema läbimõõduga vedavate 

ketiratastega (8). Muhvi abil (7) on väikeste ketiratastega võll ühendatud jõuvõtuvõlliga (6) 

mida paneb pöörlema suur veetav rihmaratas (4).  Suurema läbimõõduga rihmaratas (4) on 

veetav mootori võlli külge kinnitatud väikse läbimõõduga vedava rihmarattaga. Antud 

jõuülekanne puuduseks on kiiruse reguleerimise võimaluse puudus. Selleks, et saavutada 

sobivat kiirust, tehti vastavad arvutused.  

 

 

5.2.2.1. Rihmarata ülekande arvutus 

 

Rihmarata arvutused on teostatud „Optibet Technical Manual V-belt drives [38]“ juhendi 

järgi. Rihmarata arvutustes kasutatavad parameetrid on näidatud joonisel.  

 

 

Joonis 5.7. Rihmarata mõõtmed: b0 – rihma suurim laius; bd – haarava osa laius; h – rihma 

kõrgus; dd – rihmaratta väline diameeter [38] 

 

Kasutatava mootori võimsus on P = 0,09 kW ja pöörete arv n1 = 1340 rpm. Töö tingimused: 

8 tunnine tööpäev, väga palju käivitusi päevas, normaalse õhu temperatuuriga keskkond, 

niiskust ja tolmu ei esine. Veetavale võllile esitatud nõuded: võimsus P = 0,09 kW ja n2 = 

670 pööret minutis. Koefitsient c2 antud ülesanne puhul on 1,1 [38, lk 75]. Jõudlus on leitud 

valemiga [38]: 

 𝑃𝐵 = 𝑃 ∙ 𝑐2 = 0,1 𝑘𝑊, (5.1) 

kus  𝑃𝐵 on jõudlus kW; 

 𝑃 – mootori võimsus kW; 

 𝑐2 – koormuse koefitsient. 
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Alla 2 kW jõudluse puhul tuleb kasutada SPZ rihma [38, lk 80]. Kiiruste suhe: 

 𝑖 =
𝑛1

𝑛2
= 2,00, (5.2) 

kus 𝑖 on kiiruste suhe; 

 𝑛1 – mootori pöörete arv rpm;  

 𝑛2 – veetava võlli pöörete arv.  

Väiksema läbimõõduga rihmaratas  dd1 on valitud 40 mm [38, lk 52]. Suurema läbimõõduga 

rihmarata läbimõõt on leitud valemiga: 

 𝑑𝑑2 = 𝑑𝑑1 ∙ 𝑖 = 80 𝑚𝑚, (5.3) 

kus 𝑑𝑑2 suurema läbimõõduga rihmarata läbimõõt mm; 

 𝑑𝑑1 – väiksema läbimõõduga rihmarata läbimõõt mm. 

Lähim väärtus, mida tootjad pakkuvad, on 95 mm. Sellisel juhul dd2 = 95 mm. Kiiruse suhe 

95 mm rihmarata korral on  i2 = 2,38 mis on arvutatud valemiga 5.2. Suurema läbimõõduga 

rihmaratta pöörlemis kiirus on arvutatud järgmiselt: 

 𝑛2 =
𝑛1

𝑖2
= 564 𝑟𝑝𝑚, (5.4) 

Selleks, et leida lintkonveieri liikumise kiirus, on kasutatud n2 väärtust ketirataste 

arvutamisel. 

 

 

5.2.2.2. Rullketi ülekande arvutus 

 

Kettülekanded on kasutusel erinevates valdkondades: tõstemehhanismid, 

põllumajandusetehnika, toidutööstus ja erinevad muud masinad ja seadmed. Rullkett 

koosneb liigend lülidest, andes ketile paindlikkust. Kulumise tagajärjel kett võib venida ja 

painduda. Sellel põhjusel tuleb teha võimalikuks ühe ketiratta asukoha reguleerimine, et 

oleks võimalus ketti pingutada. Rullkettide lai kasutus on tingitud sellest, et nende tööiga on 

pikk, ning saades õigeaegset hooldust ja määrimist töötavad tõrketult. Kettide puudusteks 

on [39]: 

1) sõrme kiire kulumine vedel määrete puuduse tõttu; 

2) muutlik kiirus, eriti väikeste ketirataste puhul; 

3) täpsem paigaldus võrreldes rihma ülekandega; 

4) määrimise ja reguleerimise vajadus. 
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Nahakade transportimiseks kasutatakse lintkonveierit. Lindi liikumiseks on kasutusele 

võetud olemasolevad kaks suurt ketiratast 30 hammastega ja läbimõõduga 80 mm ning kaks 

väikest, hammaste arvuga 12 ja läbimõõduga 34 mm. Arvutuste eesmärgiks oli  leida 

lintkonveieri liikumise kiirus ja sellest järeldada, kas antud läbimõõduga ketirataste 

kasutamine on kohane või tuleb kasutada muid läbimõõte. Kuna lintkonveieriga ei hakata 

teisaldama esemeid mille kaal on suurem kui 10 kg, siis tabelist 5.1 on valitud kõige 

väiksemate mõõtudega kett. Valik oli tehtud ka sellel põhjusel, et olemasolevate ketirataste 

parameetrid sobisid ketiga 05 B-1 kokku. Keti mõõdud on võetud vanast ISO 606-1994 

standardist. Põhjuseks on see, et ketirattad ei ole uued ja tõenäolist olid valmistatud vana 

standardi järgi [40].  Rullketti andmed on esitatud tabelis 5.1. 

 

Tabel 5.1. Rullketi põhilised parameetrid ISO [40] 

Tähistus 
Keti põhilised parameetrid, mm Purustav 

koormus 

kN 

Mass 1m 

ketti 

kohta, kg p b1 d2 d1 h b7 

05 B-1 8,000 3,00 2,31 5,00 7,50 12,00 4,60 0,20 

06 B-1 9,525 5,72 3,28 6,35 8,50 17,00 9,10 0,45 

08 B-1 12,700 7,75 4,45 8,51 11,80 21,00 18,20 0,75 

 

Valik oli tehtud arvestades järgmiseid aspekte [39]: 

1) lindiga transporditakse naha tükke raskusega kuni 10 kilogrammi; 

2) töölaua mass on võimalikult väike, et oleks võimalus lauda teisaldada. 

Keti mõõtmed on näidatud joonisel 5.8. 

 

Joonis 5.8. Keti mõõtmed: p – keti samm; b1 – plaatide vahe; b7 – sõrme pikkus; d2 – sõrme 

läbimõõt; d1 – rulliku läbimõõt [39] 
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Kõige paremini sobis väikseim rullkett, sest antud seades ei ole vajadust kettülekandega 

teisaldada või tõsta raskeid objekte. Ainsaks ülesandeks on lindi sujuva liikumise tagamine, 

mille abil naha tükid liiguvad silutusrauale. Kuna keti osasid tuleb käsitsi määrida, siis 

väiksemale ketile on ka lihtsam teha hooldust ekspluatatsiooni käigus. Seega kõik 

edaspidised arvutused tulevad 05 B-1 keti parameetrite kohta.  

Ketiratta hammaste profiil sõltub keti kujust ja tüübist. Eristatakse mitu ketiratta liiki: 

vedavad, veetavad ja abistavad (nt. pingutus ketiratas). Põhilisteks ketiratta parameetriteks 

on: keti samm p, jaotusringjoone läbimõõt dδ, pikendite ümbermõõt De, ja süvendite Di, 

ketiratta hamba laius bf, hamba tippu laius b [39]. Ketiratta mõõtmed on                              

esitatud joonisel 5.9. 

 

 

Joonis 5.9. Ketiratta mõõtmed: p – keti samm; dδ – jaotusringjoone läbimõõt; De – hammaste 

tippude (pikendite) ringjoone läbimõõt; Di – süvendite ringjoone läbimõõt [39] 

 

Selleks, et leida lintkonveieri liikumise kiirus, tuli alguses leida väikse ketiratta 

jaotusringjoone läbimõõt. Selleks kasutati valemit [39]: 

 𝑑𝛿1 =
𝑝

sin(
180 °

𝑧𝑣
)

= 30,9 𝑚𝑚, (5.5) 

kus 𝑑𝛿1 väikse ketiratta jaotusringjoone läbimõõt; 

  𝑝 – ketti samm; 

 𝑧𝑣 – hammaste arv ketirattal. 

Vedava ketiratta nurkkiirus [39]: 

 𝜔1 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛2 = 58,6 rad/s, (5.6) 

kus 𝜔1 on vedava ketiratta nurkkiirus rad/s; 
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 𝑛2 – suurema läbimõõduga rihmaratta pöörlemis kiirus rpm. 

Joonkiirus [39]: 

 𝑣š = 0,5 ∙ 𝜔1 ∙ 𝑑𝛿1 = 0,9 m/s, (5.7) 

kus 𝑣š on šarniiri kiirus (joonkiirus). 

Keti keskmine kiirus [39]: 

 𝑣 = 𝑧𝑣 ∙ 𝑝 ∙ 𝑛 = 0,9 m/s, (5.8) 

Saadud tulemused näitavad, et lintkonveieri kiirus on optimaalsest suurem. mille tõttu tuleb 

80 mm läbimõõduga ketiratas asendada suuremaga, või kasutada reduktorit. Edaspidised 

arvutused näitasid, et optimaalse lindi kiiruse tagamiseks (~0,2-0,3m/s) tuleks kasutada 

veetavat rihmaratast läbimõõduga 150 mm. Sellise läbimõõduga ketast polnud võimalik 

kasutada ruumi puuduse tõttu. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida naha juurdelõikuse tootmisruumi 

füüsikalised ohutegurid ja sisekliima parameetrid, saadud tulemuste põhjal teha soovitusi 

parema töökeskkonna loomiseks, ning hinnata nahakontrolöri töökohal füsioloogilisi 

ohutegureid ja vajadusel kujundada antropomeetrilistele nõuetele vastava nahakontrolöri 

töökoha, kus oleks lahendatud praeguse töökoha puudused. 

1. Bakalaureusetööst selgus, et naha juurdelõikus tootmisruumis on puudulik õhu suhteline 

niiskus, mille keskmiseks väärtuseks saadi tootmisruumi kohta  24,9 ± 0,8 % ja 

nahakontrolöri töökohal 24,9 ± 1,0 %. Ebapiisava õhu suhtelise niiskuse korral, võib 

tolmu sisaldus õhus märgatavalt tõusta. 

2. Valgustatuse mõõtmised näitasid, et üldvalgustatus on naha juurdelõikus tootmistsehhis 

normidele vastav (530 ± 127 lx). Normväärtuseks on nahatööde puhul 500 lx. 

Nahakontrolöri tööpiirkonnas on valgustatuse normväärtus 1000 lx. Mõõtmistulemuste 

käigus saadi keskmiseks väärtuseks 663 ± 99 lx. Tööpiirkonnas tuleks paigaldada 

lisavalgustus. 

3. Müra mõõtmised näitasid, et tootmistsehhis suuremaks müraallikaks on Lectra TLS 

juurdelõikussüsteem. Müra ekvivalenttase jääb alla 80 db(A), mis tähendab, et 

isikukaitsevahendeid ei ole vajalik kasutusele võta. 

4. Tolmu sisaldust õhus mõõdeti kahel päeval. Esimesel päeval mõõdeti tingimustes, kus 

tööd ei tehtud ja kõik masinad ja tööriistad olid väljalülitatud. Teisel päeval mõõdeti 

tingimustes, kus tööd tehti tavapäraselt. Tulemused näitasid, et tolmu sisaldus õhus oli 

nendel päevadel ühesugune 0,04±0,01 mg/m3. Nahakontrolöri töökohal oli tolmu sisaldus 

suurem 0,08±0,05 mg/m3. Mõlemad tulemused vastavad normidele. 

5. RULA – meetodiga saadud tulemused näitasid, et nahakontrolöri töökoha praegune 

olukord ei vasta nõuetele, sest iga hinnatud asendi puhul oli saadud 7 punkti, mis 

tähendab, et muudatusi tuleb kohe sisse viia. 

6. Töölaua projekt sai osaliselt valmis. Selleks, et hinnata tööasendit, milles tuleb uue 

seadme puhul tööd teha, kasutati RULA meetodit. Tulemused olid rahuldavad. Lõpp 

skooriks oli uus töölaud saanud 4 punkti, mis on piisavalt hea tulemus aga esineb veel 

lahendamata probleeme. Suuremaks probleemiks võib lugeda seda, et lintkonveieri 
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käivitus pedaali asukoht on jalast kõrgemal ja selleks, et vajutada töötaja peab jalga 

põrandalt tõstma. Selle puuduse eest oli projekt saanud RULA meetodi hindamisel 2 

lisapunkti. Laud on projekteeritud sellisena, et töötasapind oleks 5o-se kaldega. 

Tulemused näitasid, et see ei lahendanud probleemi kaela kallutamisega täielikult. 

Suuremat kallet ei tehtud põhjusel, et lintkonveieri ja naha haardumine võib jääda 

ebapiisavaks ja nahk ei hakka plaanipäraselt liikuma. 

7. Arvutused olid tehtud lintkonveieri liikumise kiiruse väljaselgitamiseks ja lõpptulemus 

näitas, et praegused rihma- ja ketirataste läbimõõdud ei sobi. Seega tuleb kasutada teiste 

läbimõõtudega kettaid või kasutada reduktorit. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et naha juurdelõikus tootmistsehhis mikrokliima parandamiseks 

oleks soovituslik kasutusele võta õhuniisutid. Kuigi tolmumõõtmised näitasid, et tolmu 

sisaldusega õhus probleeme ei esine. Kindluse mõttes oleks vaja tolmu mõõtmised korrata. 

Samuti, naha kontrollimise tööpiirkonnas tuleks projekteerida lisavalgustus. 
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FURNITURE FACTORY LEATHER CONTROLLER 

ERGONOMIC WORKPLACE PROJECT 
 

 

SUMMARY 

 

The aim of this bachelor thesis was to analyze physical hazards and the parameters of internal 

environment in leather production department. Based on the results, make suggestions of 

creating a better work environment and evaluate the physiological hazards of leather 

controller workplace and if necessary, shape the workplace to anthropometric compliant 

where current workplace weaknesses would be solved. 

Bachelor’s thesis shows that measured average value of air relative humidity for production 

department is 24,9 ± 0,8 % and on the workplace of the leather controller is 24,9 ± 1,0 %, it 

means that in leather cutting room there is a lack of air relative humidity and due to lack of 

air relative humidity the dust content in the air may rise significantly.  

1. The illumination measurements showed that the general lightning of leather cutting room 

is in accordance with ethics (530 ± 127 lx). Normal illumination value with leather works 

is 500 lx. On the workplace of leather controller the normal illumination is 1000 lx. 

According to the measurements, the average value was 663 ± 99 lx.  

2. Noise measurement showed that the most noise in production department is producing 

Lectra TLS cutting system. The equivalent level of noise is lower than 80 db(A), that 

means that no protective equipment is needed.  

3. Dust contain in air was measured for two days. First day measurements were taken when 

the work wasn’t in progress and all production machines and tools were turned off. 

Second day measurements were taken in the same conditions as a normal working day. 

Results showed that both day the dust contain in air was the same 0,04 ± 0,01 mg/m3. On 

the leather controller workplace the dust contain in air was bigger 0,08 ±  0,05 mg/m3. 

Both of the results are in accordance with ethics. 

4. RULA assessment values showed that leather controller workplace present situation 

doesn’t meet the requirements. On every rated position the result showed 7 points, what 

means that changes need to be implemented immediately.   
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5. Workplace project was partly ready. To rate the working position what is needed to work 

with new equipment, was used RULA method. The result was pleasing. New workplace 

showed result of 4 points, what is good enough, but there is some unsolved problems left. 

The biggest problem is with location of the belt conveyor start-up pedal which is higher 

than operators feet and every time operator need to press it, he/she must lift the foot of 

the ground. Because of this weak point, the project got 2 extra point with rating by RULA 

method. The table was designed so, that workplane is with 5° slope. The results showed 

that this did not solve completely problem with neck tilting.  Bigger slope wasn’t done 

because of insufficient adhesion between leather and belt conveyor and leather will not 

be moving as planned. 

6. Calculations were done to identify the speed of belt conveyor and the final result showed 

that present belt wheel and chain wheel diameters aren’t right, so must be used different 

diameter wheels or design reducer to the motor.   

In summary to improve the microclimate in leather cutting department is necessary to use 

humidifier and in leather control workplace is necessary to design illumination according to 

standards.  
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Lisa 1. Keskmise inimese keha suurused 

 

Joonis 1.1. 50 protsentiili meeste rahva keha mõõdud  
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Lisa 2. RULA 

 

Joonis 2.1. Hindamise tööleht [5] 
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Lisa 3. Tootmistsehhi mõõtmistulemused 

Tabel 3.1. Naha juurdelõikus tootmisruumi mõõtmistulemused 

Mõõtmiskoht 
Kõrgus, 

m 
T, oC 

RH, 

% 

V, 

m/s 

Valgustatus, 

lx 

Normväärtused 

T, 
oC 

RH, 

% 

V, 

m/s 

Ēm, 

lx 

Nr. 1 

0,1 19,1 25,7 0,03 400 

16-

23 

40-

60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 19,4 27,6 0,00 530 

1,7 19,7 26,3 0,00 850 

Keskmine: 19,4 26,5 0,01 593 

Nr. 2 

0,1 20,2 24,2 0,03 380 

16-

23 

40-

60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,1 25,6 0,01 730 

1,7 19,9 27,6 0,01 891 

Keskmine: 20,1 25,8 0,02 668 

Nr. 3 

0,1 20,3 23,8 0,03 385 

16-

23 

40-

60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,6 25,0 0,00 560 

1,7 20,8 24,6 0,00 570 

Keskmine: 20,6 24,5 0,01 505 

Nr. 4 

0,1 20,8 22,8 0,28 470 

16-

23 

40-

60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,8 24,4 0,04 530 

1,7 20,8 24,0 0,01 480 

Keskmine: 20,8 23,7 0,11 493 

Nr. 5 

0,1 20,6 23,5 0,31 550 

16-

23 

40-

60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,6 24,4 0,00 830 

1,7 20,6 24,9 0,01 730 

Keskmine: 20,6 24,3 0,11 703 

Nr. 6 

0,1 20,8 23,5 0,06 310 

16-

23 

40-

60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,8 25,5 0,01 580 

1,7 20,8 24,6 0,01 570 

Keskmine: 20,8 24,5 0,03 486 

Nr. 7 

0,1 20,3 24,3 0,03 180 

16-

23 

40-

60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,1 25,1 0,04 220 

1,7 20,1 25,5 0,01 400 

Keskmine: 20,2 25,0 0,03 266 

Nr. 8 

0,1 20,4 25,2 0,18 470 

16-

23 

40-

60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,1 25,5 0,08 530 

1,7 20,0 24,8 0,03 680 

Keskmine: 20,2 25,2 0,10 560 

Nr. 9 

0,1 20,1 24,6 0,03 420 

16-

23 

40-

60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,3 24,8 0,02 510 

1,7 20,3 24,6 0,00 550 

Keskmine: 20,2 24,7 0,02 493 
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Lisa 4. Töökoha mõõtmistulemused 

Tabel 4.1. Nahakontrolöri töökoha mõõtmistulemused 

Mõõtmiskoht 
Kõrgus, 

m 
T, oC 

RH, 

% 

V, 

m/s 

Valgustatus, 

lx 

Normväärtused 

T, oC RH, 

% 

V, 

m/s 

Ēm, lx 

Nr. 1 

0,1 20,5 25,6 0,10 240 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,4 25,6 0,04 620 

1,7 20,5 28,1 0,01 700 

Keskmine: 20,5 26,4 0,05 660 

Nr. 2 

0,1 20,9 24,5 0,03 100 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
1000 

1,0 20,8 26,0 0,03 710 

1,7 20,8 27,7 0,01 780 

Keskmine: 20,8 26,1 0,02 745 

Nr. 3 

0,1 21,0 24,5 0,14 140 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
1000 

1,0 21,0 26,9 0,01 680 

1,7 21,0 25,4 0,02 760 

Keskmine: 21,0 25,6 0,06 720 

Nr. 4 

0,1 21,0 25,2 0,03 112 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 21,0 25,4 0,02 650 

1,7 21,0 26,9 0,10 735 

Keskmine: 21,0 25,8 0,05 693 

Nr. 5 

0,1 21,1 24,9 0,09 282 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,4 26,2 0,05 810 

1,7 20,4 26,8 0,04 634 

Keskmine: 20,6 26,0 0,06 722 

Nr. 6 

0,1 X X X X 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,6 24,7 0,08 740 

1,7 20,3 25,3 0,07 705 

Keskmine: 20,5 25,0 0,08 723 

Nr. 7 

0,1 20,3 22,7 0,10 480 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,3 25,4 0,08 752 

1,7 20,3 27,1 0,04 626 

Keskmine: 20,3 25,1 0,07 619 

Nr. 8 

0,1 X X X X 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
1000 

1,0 X X X X 

1,7 20,4 24,5 0,08 663 

Keskmine: 20,4 24,5 0,08 663 

Nr. 9 

0,1 20,4 22,6 0,12 354 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
1000 

1,0 20,6 23,8 0,12 630 

1,7 20,8 24,3 0,05 584 

Keskmine: 20,6 23,6 0,10 523 

Nr. 10 

0,1 20,7 22,9 0,17 1000 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,3 24,0 0,03 1766 

1,7 20,3 26,0 0,00 2150 

Keskmine: 20,4 24,3 0,07 1639 

Nr. 11 

0,1 X X X X 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,6 23,9 0,09 1000 

1,7 20,8 24,8 0,02 944 

Keskmine: 20,7 24,4 0,06 972 

Nr. 12 

0,1 X X X X 

16-

23 
40-60 

0,2-

0,3 
500 

1,0 20,9 24,4 0,00 730 

1,7 20,9 23,5 0,02 800 

Keskmine: 20,9 24,0 0,01 765 
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