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Suusatamises on üheks peamiseks edasiliikumist takistavaks jõuks suusapõhja ja 

lumekristallide vahel tekkiv hõõrdejõud, millele avaldab otsest mõju suusapõhja struktuur 

ning pinnakaredus.  Käesoleva lõputöö teemaks on suuskade libisemisomadusi 

parandavate struktuuriraudade aluspõhimõtetega tutvumine ning struktuurimustrit 

valmistava seadeldise projekteerimine. Eesmärgiks on vastava kompetentsi arendamine 

Eestis ning struktuuriraudade ja aplikaatori valmistamine. Töö teoreetilises osas tugineti 

varasemalt teostatud uuringutele ja teadusartiklitele. Struktuurimustrite kujundamisel 

lähtuti lisaks kogutud teooriale valdkonnas valitsevatest üldtõdedest ning eelnevalt 

kogemuste teel hangitud teadmistele. Spetsiifilise õppekirjanduse puudumise tõttu on töö 

käigus valmistatud struktuurid eksperimentaalsed ning vajavad oma töökindluse 

kontrollimiseks edasist katsetamist ja uurimist. Töö tulemusena projekteeri ja valmistati 

komplektne struktuurimustri seadeldis koos struktuurirullidega. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolevas lõputöös keskendutakse suusatamises esinevale suusapõhja ja lumekristallide 

vahelisele hõõrdejõule ning selle vähendamisele läbi mehaanilise suusapõhja struktuuri 

mõjutamise. Töö käigus tutvuti suusatamise triboloogia põhialustega ning omandatud 

teadmiste ja kogemuste toel projekteeriti ja valmistati suusapõhja struktuurimustri aplikaator 

koos struktuurirullidega. 

 

Diplomitöö teema valikul oli peamiseks ajendiks töö autori tihe seos murdmaasuusatamisega 

ning suur huvi suusaspordi tehnoloogia vastu. Ühtedeks peamisteks suusa libisemisomadusi 

mõjutavateks teguriteks suusatamises on suusapõhi ja selle struktuur ning lumetüüp. 

Mainitud teguritest saab suuskade määrdemeister enim mõjutada suusapõhja. Suusapõhja 

struktuur koosneb soontest suusapõhja materjalis, mis on  ligikaudu 0,1 mm laiad ja 0,01-

0,1 mm sügavad [1]. Ülitiheda konkurentsiga spordiala tõttu on libisemist parandavate 

tehnoloogiate uurimine ja katsetamine uute tehnoloogiliste võimaluste abil pidevalt 

aktuaalne. Töö üheks eesmärgiks oli vastava kompetentsi loomine ja arendamine Eestis ning 

eksperimentaalselt projekteerida ja valmistada suusastruktuuri aplikaator koos 

struktuurirullidega erinevatele ilmastikuoludele. 

 

Töö esimeses jaotises tutvustatakse suusatehnoloogia arengut ja suuskade lumel libisemise 

füüsikalisi põhialuseid, lisaks tutvustatakse struktuuriraudade olemust. Esitatud teoreetilised 

väited ja näited pärinevad enamasti varasemalt teostatud ja avalikult publitseeritud 

teaduslikest uuringutest ja väitekirjadest, vähesel määral on kasutatud erinevate tootjate 

infomaterjale. Töö teine jaotus keskendub seadeldise ja struktuurirullide projekteerimisele 

ja valmistamisele. Struktuurimustrid on kujundatud eksperimentaalselt ja struktuuride 

kujundused tuginevad töö autori kogemuste ja kogutud teoreetiliste andmete ühendamisele. 

Töö kolmandas jaotises tutvustatakse tulemusi ja hinnatakse tehtud töö silmaga mõõdetavat 

ja võrreldavat kvaliteeti. Kogu töö ulatuses on viitamise süsteemi ja bibliograafiliste kirjete 

loomisel kasutatud rahvusvaheliselt tunnustatud IEEE süsteemi. 
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1. ÜLEVAADE TEMAATIKAST 

 

1.1 Ajalugu 

 

Esimesed suusad leiutati Põhja-Euroopas edasiliikumise eesmärgil ning need olid 

valmistatud sirgetest laudadest, mille ninad painutati otstest kumeraks. Koormuse all 

suuskade ninad ja sabad paindusid üles, põhjustades edasiliikumisel vastupanu. 

Edasiarendus libisemisomaduste parendamiseks oli vibu-kujuline, kaarega suusk. Keskelt 

kaarjas suusk tagab koormuse ühtlasema jaotuse kogu suusa ulatuses. 1928. aastal leiutas 

Rudolf Lettner mäesuuskadele metallkandid, mis pani aluse lamineeritud suuskade 

arendamisele. 1955. aastal tutvustas Andreas Kofler esimesi suuski, mille põhjad olid 

valmistatud polüetüleenist. Polüetüleenist valmistatud suusapõhjad parandasid oluliselt 

suuskade libisemisomadusi ning lähiminevikus on neid veelgi täiendatud läbi suusapõhjade 

lihvimise ja spetsiaalsete määrete arendamise. [2] 

 

Suuskade arendamise kõrvalt koguti hulgaliselt teadmisi suusatamise hõõrdeprotsessi kohta. 

Algselt seostati hõõrdumist lumel kuivhõõrdumisega, kuid peagi arvati, et madala 

hõõrdeteguri põhjus peitub veekihis, mis tekib lume sulamisest lume ja suusa vahele. [2] 

Veekihi tekkepõhjust seostati enim survest tekitud sulamisega, kuna jää sulab madalamal 

temperatuuril, kui sellele täiendavat survet avaldada [2], [3]. Järgmisena jõuti avastuseni, et 

suusatamiseks sobivatel temperatuuridel on suusa ja lume vahelisest hõõrdumisest eralduv 

soojus piisav, et põhjustada lume sulamist [4]. Lume sulamise tulemusena tekib suusa ja 

lume vahel vedelikhõõrdumine, mida peetakse suusatamisel domineerivaks 

hõõrderežiimiks. Viimasel kümnendil on lisandunud veel uus teooria, mis keskendub kvaasi-

vedelik kihtidele. [2] Kvaasi-vedelikel on omadus minna tahkest olekust vedelasse enne 

kristalli sulamistemperatuuri saavutamist [5], mis eelduste kohaselt avaldab mõju suusa 

libisemisele lumel [2].   

 

Tänapäeval on suusavõistlustel parimate libisemisomadustega suuskade ettevalmistamine ja 

valik ülioluline, kuna tihti lahutavad medalivõitjaid vaid kümnendiksekundid. Parimate 

libisemisomadustega suuskade ettevalmistamine nõuab suusatamise triboloogia 

üksikasjalikku tundmist. Suusapõhja struktuuri ja hõõrdumise korrelatsiooni leidmisele on 
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pühendatud viimase 20 aasta jooksul mitmeid uuringuid ning õige struktuuri leidmine 

vastava ilma jaoks on üheks olulisimaks libisemist puudutavaks teguriks suuskade 

ettevalmistuse juures [6]. 

 

 

1.2 Lume hõõrdumise teooria 

 

Üheks peamiseks edasiliikumist takistavaks jõuks suusatamises on hõõrdejõud suusapõhja 

ja lume vahel [7]. Hõõrdumine ja veekihi moodustumine  suusapõhja all sõltub suusataja 

kiirusest, raskusest ning suusa ja lume parameetritest [1]. Erinevate ilmastiku- ja lumeolude 

puhul on kontaktpind ja hõõrderežiim suusa ja lume vahel erinev, kusjuures suusk libiseb 

vaid murdosal kogu suusa all olevast lume pinnast ehk suusk puudutab mikroskoopilisel 

tasandil enamasti ainult lumekristallide teravikke. Suusatamises eristatakse suusapõhja ja 

lume vahel kolme peamist hõõrderežiimi – kuivhõõrdumine, segahõõrdumine ja 

vedelikhõõrdumine. [2] Erinevaid hõõrderežiime iseloomustab joonis 1.1.  

 

 

Joonis 1.1. Hõõrderežiimid suusatamises [1]. 

 

Erinevatel hõõrderežiimidel peatutakse pikemalt peatükkides 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ja 1.2.4, kus 

tuginedes kirjandusele tuuakse välja üldised režiimide iseloomustused. 
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1.2.1 Kuivhõõrdumine suusatamises 

 

Hõõrdumine on seotud pinnakaredusega ning suusatamise käigus suusale survet avaldades 

puutub lumega kokku rohkesti suusapõhja pinnastruktuuri teravaid tippe ning hõõrdetakistus 

libisemisel suureneb. Hõõrdumine tahke aine ja mingi pinna vahel on iseloomustatav üldise 

valemiga 

 

 𝐹ℎ = 𝜇𝐹𝑛 , (1.1.) 

 

kus 𝜇 on hõõrdekoefitsent ja 𝐹𝑛 raskusjõud. Kuivhõõrdumist suusatamises kirjeldataksegi 

kui kahe tahke aine vastastikmõju. Hõõrdumisest tulenev takistus pärineb lume ja 

suusapõhja vaheliste teravike tippude lõikamisel üksteisega. Hõõrdetegur on kirjeldatud 

järgneva valemiga, 

 

 𝜇 =
𝜏

𝜎
 , (1.2.) 

 

kus 𝜏 tähistab tangentsiaalpinget ehk nihkepinget ja 𝜎 lume ning suusapõhja vahel esinevat 

survepinget. Nihkepinge leidmisel tuleb kasutada lume või määritud suusapõhja materjali 

teravike nihketugevust ehk võimet vastu panna nihkejõudude toimele. [2], [8] Nullkraadise 

temperatuuri juures on lumekristallide teravikud pehmemad kui suusapõhi, kuid kõvemad 

kui enamik suusamäärdeid [2] ning libisemismäärded kuluvad kiiremini, kui suusapõhja ja 

lumekristalli teravike vahel on otsene ehk ilma määrdeaineta kontakt [1]. Temperatuuridel 

0...-32℃ jää teravike nihketugevus suureneb ligikaudu 15% ja survetugevus jämedalt umbes 

400%. Järelikult kuivhõõrdumise tegur temperatuuri vähenedes langeb. [2] Kuivhõõrdumise 

ala pikkus omab suurt mõju kogu suusapõhja libisemisele, kuna hõõrdekoefitsent 

kuivhõõrdumise alal on suurem kui teistes hõõrderežiimides [1]. Colbecki sõnul väheneb 

kuivhõõrdumise ala lume tiheduse ja suusataja kiiruse kasvamisega [9].   

 

 

1.2.2 Vedelikhõõrdumine suusatamises 

 

Vedelikhõõrdumise puhul on hõõrdumine tänu veekihile suusapõhja ja lume vahel 

kuivhõõrdumisest oluliselt väiksem [2]. Veekihi moodustumise põhjuseks peetakse 
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hõõrdumisest tingitud soojusenergia teket [10]. Hõõrdumisest suusa ja lume vahel tekib 

soojus, mis kandub üle lumme ja suusapõhja ning lume sulamistemperatuuri saavutamisel 

hakkab vesi käituma suusa ja lume vahel määrdeainena. Täieliku veekihi olemasolul suusa 

ja lumekristallide vahel on hõõrdejõud laminaarse voolamise korral leitav valemiga 

 

 
𝐹𝑓.𝑤𝑒𝑡 =

𝜂𝑤𝐴𝑐𝑣

ℎ
 , 

(1.3) 

 

kus 𝐴𝑐 tähistab reaalselt kontaktpinda suusa ja lumekristallide vahel, h veekihi paksust, v 

suusa kiirust ning 𝜂𝑤 vee dünaamilist viskoossust, mis sõltub lume temperatuurist. Vee 

dünaamiline viskoossus on arvutatav valemiga  

 

 𝜂𝑤 = 1,79 − 0,054𝑣𝑠  (𝑚𝑃𝑎), (1.4) 

 

kus 𝑣𝑠 lume temperatuur (℃). Sõltuvalt lume omadustest ja suusapõhja tekstuurist võib 

reaalne kontaktpind lume ja suusa vahel olla küllaltki väike, kogu koormus toetub vaid 

väiksele murdosale kogu lume pinnast. Mida väiksem koormus, seda vähematel 

lumekristallide tippudel suusk libiseb. Koormuse suurenedes vajuvad lumekristallid kokku 

ning reaalne kontaktpind suureneb. [2] S.C Colbecki hinnangul on reaalseks kontaktpinnast 

vaid 0,001-0,015 osa suusapõhjast [9], Bäurle jt andmetel aga 0,01-0,1 [11]. Suusatamise 

küllaltki väikestest kiirustest ja veekihi õhukesest paksusest tingituna on veevool suusapõhja 

all laminaarne [2]. Moldestadi väitel märgade lumeolude korral veekiht suusapõhja all võib 

põhjustada lisatakistust ja suusa kinni imemist [1] ning on teada, et veekihi paksus suureneb 

suusataja kiiruse kasvamisega [12]. Vedelikhõõrdumine suusapõhja ja lume vahel on 

elektriliselt elektrolüütilise iseloomuga [1]. 

 

 

1.2.3 Segahõõrdumine suusatamises 

 

Eelnevalt kirjeldatud kuivhõõrdumise ja vedelikhõõrdumise puhul oli tegemist 

ideaaljuhtudega. See tähendab, et kuivhõõrdumine esineb kui sulavesi kahe pinna vahelt 

täielikult puudub ning vedelikhõõrdumine esineb, kui kaks kontaktpinda on täielikult 

veekihiga kaetud. Päris elus esineb enamasti mõlemat korraga: lumekristallide teravikud ja 

suusapõhi pole täies ulatuses veekihiga eraldatud ning nõnda esinebki korraga 
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kuivhõõrdumist kohtades, kus vett kahe kontaktpinna vahel ei ole ning vedelikhõõrdumist 

kohtades, kus vesi on määrdeainena olemas. Määritud kontaktpindade ala suureneb, kui 

hõõrdumisest tingitud soojuse mõjul veekiht suusa ja lume vahel kasvab. Kuivhõõrdumise 

osakaal kasvab, kui vesi pressitakse lumekristallide tippudest eemale ja veekihi paksus suusa 

ja lume kontaktpindadel väheneb ehk tekib n.ö rohkem tahke vastu tahket kontaktpindu. [2] 

 

Kuivhõõrdumise protsess suusapõhja ja lume vahel on elektriliselt kirjeldatav 

elektrostaatiliste laengute akumuleerimise kaudu suusapõhja kontaktpindadel. Hõõrdumise 

tulemina tekkinud veekiht kahe pinna vahel kutsub esile potentsiaalierinevuste vabastamise, 

kuna vee elektrijuhtivus on lumega võrreldes palju suurem.  Potentsiaalierinevused 

hakkavad suuskade libisemisomadustele negatiivset mõju avaldama, kui õhuvahed 

suusapõhja ja lume või veekihi vahel muutuvad liiga väikesteks, kuna siis kasvab 

elektrostaatiline surve õhuvahedes ning ilmneb suuskade „kinni imemine“. [1] 

 

Nachbauerni jt kohaselt esineb suusa esiosas rohkem kuivhõõrdumist ning liikudes suunaga 

suusasaba poole tekib hõõrdumisest tingitud soojuse tõttu segahõõrdumine, kuni lõpuks 

jõutakse täieliku vedelikhõõrdumiseni suusasabas. Järelikult varieerub suusa erinevates 

osades ka hõõrdekoefitsent ning üldkoefitsendi leidmiseks tuleb suusa põhi jaotada 

erinevateks osadeks. Jaotatud suusapõhja hõõrdekoefitsent kogu suusale on arvutatav 

valemiga 

 

 
μ=

1

FN
∑ FF,i∙

n

i=1

,  
(1.5) 

   

kus 𝜇 on hõõrdekoefitsent ja 𝐹𝑛 raskusjõud ja 𝐹𝐹 hõõrdejõud. Valemi kohaselt tuleb 

hõõrdejõud igale lõigule arvutada eraldi, kasutades selleks sobivat hõõrdetüübi valemit koos 

vastavate õigete parameetritega (veekihi paksus, koormus, kontaktpinna suurus jne). [2] 

Nachbauern jt on välja toonud, et keerulisemas lähenemises tuleb veel vastavalt Colbeckile 

[9] arvestada ka lume tihendamise ja lükkumisega ning seda eriti suusa esiosas [2]. 
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1.2.4 Kvaasi-vedelik kiht 

 

Kvaasi tähendab oma olemuselt, et miski on peaaegu, kuid mitte täielikult kirjeldatava 

eseme, antud juhul aine omadustega [13]. Järeldusena saame öelda, et käesoleva töö 

kontekstis on kvaasi-vedelik lihtsustatult sõnastades vedelik, mis on osaliselt vedeliku 

omadustega ja osaliselt mitte. 

 

Lume temperatuuridel alla 0℃ sulavett ei teki, ent siiski esineb piirkiht, mida kutsutaksegi 

kvaasi-vedelik kihiks ning mille paksus on võrdväärne mõne vee molekuli paksusega [2], 

[5], [14]. Üle -80℃ jää kristallstruktuur hakkab muutuma ning temperatuuridel -30 kuni 0 

℃ on jää pind kaetud 1-10 nm paksuse kvaasi-vedelik kihiga [5]. Kvaasi-vedelik veest 

moodustunud õhuke kiht ümardab jää ebatasasuste nurgad ja vähendab jääkristallide vahelist 

hõõrdumise vastastikmõju. Eeldatakse, et see muudabki jää ebatasasused libedaks ja aitab 

kaasa väikestele hõõrde koefitsientidele mõõdukatel lumetemperatuuridel alla 0℃. [2]  

 

 

1.3 Suusastruktuurid 

 

1.3.1 Suusastruktuuride teooria 

 

Üheks peamiseks teguriks suusa libisemise hõõrdeprotsessis on suusapõhi ja kuidas selle 

struktuur mõjutab kinemaatilist hõõrdumist suusapõhja ja lume vahel. Teadlased on leidnud, 

et õige struktuuri valimine võib parandada suuskade kiirust lumel kuni lausa 10% [1], [6]. 

Tähele tuleb panna, et eristatakse püsivat struktuuri, mida lihvitakse suusapõhjale masina 

abil kivilihviga ning käsistruktuuri, mida saab korduvalt spetsiaalse tööriista ja 

struktuurirulliga suusapõhjale vastavalt ilmale peale pressida. Kivilihvitud struktuurisoonte 

sügavused suusapõhjal varieeruvad ligikaudu 5 µm peenetel struktuuridel ning kuni 100 µm 

jämedatel struktuuridel. [1] Käsistruktuuride kasutamise juures saab kasutada ühte ja sama 

suusapaari erinevate ilmastikuolude korral ning seal juures kohandada põhjastruktuuri 

vastavalt vajadustele võistluspaigas. Käsistruktuuri eeliseks on, et struktuur pressitakse 

põhjale elastse deformatsiooni abil ning pärast võistlust saab struktuuri sobivate töövõtetega 

põhjalt taas eemaldada. [6]  
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Struktuurimustrite variatsioone on  palju erinevaid, suusapõhjal eristatakse näiteks 

lineaarseid mustreid, diagonaalseid mustreid, V ehk noole kujulisi ja rombi kujulisi mustreid 

[15]. Valik erinevatest struktuurimustritest on näidatud joonisel 1.2. 

 

 

Joonis 1.2. Erinevad struktuurimustrid suusapõhjal: 1) lineaarne struktuur 2) diagonaalne 

struktuur 3) V-struktuur 4) rombstruktuur. 

 

Parimad suusastruktuuri parameetrid varieeruvad erinevates ilmastikuoludes ning sõltuvad 

hõõrdumisel tekkinud veekihi paksusest ning lumepinna karedusest. Üldtõde on, et paksu 

veekihi puhul sobivad jämedakoelisemad struktuurid ning õhukese veekihi puhul on sobilik 

kasutada peenemaid struktuure veekihi paksuse tõstmiseks. Moldestad jaotas suusapõhja 

struktuurid pinnakareduste aritmeetiliste keskmiste järgi nelja kategooriasse: peen 

(pinnakaredus 1-4µm), keskmine (pinnakaredus 4-7 µm), jäme (pinnakaredus 7-10 µm) ning 

väga jäme (pinnakaredus suurem kui 10 µm). Lumeoludele vastavad need järgnevalt: kuiv 

kuni niiske, niiske, niiske kuni märg ning märg kuni väga märg lumi. Pinnakareduse 

aritmeetiline keskmine on leitud järgneva valemiga 

 

 

𝑅𝑎 =
1

𝑁
∑|𝑍𝑖|

𝑁

𝑖=1

 , 
(1.5) 

 

us Z tähendab erinevate suusapõhja punktide kõrgusandmeid. [1] 

 

On teada, et suusapõhjal libisemissuunaga põiki või risti olevad struktuurimustrid kalduvad 

veekihti paksendama, kuid on samas ka takistuseks vee voolamisele, see eest piki suusapõhja 

olevad mustrid vähendavad veekihi paksust [16]. Colbecki järeldused sellest olid, et põiki 
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olevad struktuurimustrid on kasulikud külmadel ilmadel ja pikisuuska olevad mustrid 

soojadel temperatuuridel [9]. Moldestadi sõnul on hea mõte teha suusapõhja esiotsa 

spetsiaalne muster, mis kutsuks esile suuremat hõõrdumist ning mille tagajärjel suureneks 

esiosas hõõrdumisest tulenev soojus ja mis omakorda tõstaks veekihi paksust suusapõhja all, 

eriti külma ja kõva lume puhul. See võib vähendada hõõrdumist ülejäänud suusa 

kontaktpinnal ja kumulatiivselt seeläbi vähendada kogu hõõrdumist suusa ja lume vahel. 

Suurenenud veekihi paksus nõuab aga heade libisemisomaduste säilitamiseks jällegi 

suuremat pinnakaredust ja jämedamat struktuuri. Struktuuri puhul peab arvestama, et see 

töötaks ka pindpinevusnähtuste ja kapillaarjõududega. Kapillaarsuset tingitud adhesioon 

tekib, kui suusapõhja all oleva veekihi surve on madalam atmosfääri survest ning selle 

tulemusena ilmneb suusatajate keeles suusa n.ö „kinni imemine“. Moldestad võrdles ka 

jämedaid ja peeneid struktuure erinevatel kiirustel ning avastas, et jämedate struktuuride edu 

võrreldes peenete struktuuridega kasvab kiiruse kasvades, mis on ka loogiline, kuna kiiruse 

kasvades suureneb hõõrdumisest tekkiva soojusenergia hulk. [1] Colbeck on aga viidanud, 

et jämedamad struktuurimustrid võivad viia hoopis ka paksema veekihtidega aladeni, selle 

asemel et veekihti vähendada. [17] 

 

Lisaks avaldab suusa libisemisomadustele ja struktuuri valikule suurt mõju lumetera suurus, 

seda nii pehme kui ka kõva lume puhul ning seetõttu sõltub käsistruktuuride optimaalne 

soone sügavus ja laius suuresti ka lumetera suurusest. Suure tera puhul on vaja suuremaid ja 

laiemaid struktuurisooni ning väikse tera puhul väiksemaid ja kitsamaid, kuna 

struktuurisoonte laiused määravad, kas lumeterad jäävad struktuurisoontesse kinni või mitte, 

eriti pehme ja värske lume puhul. Pehme ja värske lume tingimustes võivad edu tuua 

suhteliselt terava profiiliga peenikesed sooned, mis võrreldes ilma struktuurita suusaga 

suurendavad õhuvahesi lumega mitte-kontaktis olevates kohtades, vähendades sellega ka 

elektrostaatilise kontaktpinna ala suusapõhja ja lume või veekihi vahel. [1] 

 

Mõningad erinevused ja iseärasused on ka klassikatehnika ja uisutehnika suuskade 

struktuuride vahel. Uisusuuskade optimaalsed struktuurid valitakse samade lume- ja 

ilmastikuolude juures peenemad kui sama lume ja ilma puhul klassikasuuskadel. Moldestad 

on põhjusena välja toonud, et uisurajal avaldavad tõuke ajal tekkiva suusa ja lume 

kokkupõrke ning lume tihenemisest tingitud takistused hõõrdumisele rohkem mõju kui 

klassikarajal, kus lumi on kõvem. [1] 
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1.3.2 Käsistruktuurid 

 

Käsitsi struktuurirauaga mustri tegemine libisevale pinnale ehk suusapõhjale tekitab 

suusapõhja ja lume ehk libisemispinna vahele laiemad sooned ja tühimikud, mis aitavad 

kaasa määrdeaine ehk vee levikule üle suusapõhjapinna, mis omakorda aitab kaasa 

hõõrdeteguri vähendamisele ja suusa libisemisomaduste parandamisele. Erinevalt 

kivilihvimisest käsistruktuuri mustri tegemise olemus seisneb selles, et suusapõhja materjal 

paigutatakse ümber, kuid kivilihvimise puhul põhjamaterjali eemaldatakse [1]. Teisisõnu 

suusapõhja plastikule pressitakse elastse deformatsiooni teel metallist struktuuriraual olev 

muster, mida saab hiljem suuski parafineerides eemaldada [7]. Käsitsi suusapõhju 

struktureerides ilmestab plastset deformatsiooni ja materjali ümberpaigutamist nähtus, kus 

põhjamaterjal surutakse mustriraua soonte äärtest üles ning tekivad väikesed kõrgendikud 

platoode äärtesse kahe soone vahel. [1] Materjali ümberpaigutamist ja kõrgendikke platoode 

äärtes on näha joonisel 1.3, kus on kuvatõmmis Moldestadi poolt ülesvõetud graafilisest 

suusa ristlõike profiilist, mida on töödeldud 1mm käsistruktuurirauaga. 

 

 

Joonis 1.3. Graafiline suusaristlõike profiil 1mm käsistruktuuriga töötlemise puhul [1]. 

 

Joonisel 1.3 näidatud materjali ümberpaigutamise nähtusi ei teki suusapõhju kivilihviga 

struktureerides. Optimaalse suusapõhja saavutamiseks on võimalik ühildada kivilihvimist ja 

käsitsi mustri pressimist ning näiteks kulunud kivilihvitud struktuurid vajavad optimaalsete 
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libisemisomaduste saavutamiseks sügavamaid ja laiemaid käsistruktuuri sooni kui seda 

vajavad värskelt lihvitud suusad. [1]  

 

Moldestad on oma töös välja toonud, et struktuurimuster ja pinnakaredus peab suusasaba 

poole liikudes suurenema. Moldestadi tehtud katses, kus kümnele suusapaarile tehti käsitsi 

muster, ilmnes et kaheksal paaril kümnest mõõdeti suusa tagumises osas 18-81% suurem 

pinnakaredus kui suusa esiosas. Katsed tehti struktuuriraudadega, mille mustrisoone laiused 

ulatusid 0.16mm kuni 3.0mm ning ilmnes, et pinnakaredused ei suurenenud mustrisoone 

laiuse suurenemisega. Seda põhjendas Moldestad, et manuaalne surve rullile võib olla 

ebastabiilne ning laiemate soonte kasutamisel suureneb platoo ala kahe soone vahel. 

Moldestad on toonud näite, kus katse käigus tehti kivilihvitud suusapaarile 3.0 mm laiusega 

käsistruktuur ning paari keskmiseks pinnakareduseks mõõdeti 8,8 µm. Mainitud suusapaar 

näitas väga häid libisemisomadusi tingimustes, kus lume niiskusesisalduseks mõõdeti 1,2-

1,5 %, lumetera keskmiseks suuruseks 1.32 ± 0,50 mm ning lume temperatuuriks -0,9…-

0,4℃. [1] 

 

 

1.4 Ülevaade turust 

 

1.4.1 Toodetavate struktuuriraudade tüübid 

 

Turul pakutavad käsistruktuurid jagunevad mõningaste tehnoloogiliste erinevuste tõttu 

kolme erinevasse kategooriasse. Otsest turuliidrit on keeruline välja tuua, kuna tipptasemel 

võistlusspordis kasutatakse paljude erinevate tootjate seadeldisi vaheldumisi, sealhulgas nii 

suurte ettevõtete kui ka väiketootjate toodangut. Kõige odavamad ning tehnoloogiliselt 

lihtsaimad on struktuurirauad, mille puhul sobiv muster kantakse suusapõhjale fikseeritud 

struktuuritera lükkamisel mööda suusapõhja pinda. Sellist tüüpi struktuuriraud on 

illustreeritud joonisel 1.4. 
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Joonis 1.4. Fikseeritud teraga struktuuriraud. 

 

Populaarse suusatarvikute tootja fikseeritud teraga lineaarstruktuuriraua hind koos ühe 

teraga varieerub 40-60 euro vahel [18], [19], lisatera hind antud tööriistale jääb 25-30 euro 

vahele [20]. 

 

Teist tüüpi ning fikseeritud teraga töövahenditest aste kallimad suusapõhjamustri tööriistad 

on vabalt roteeruva teraga struktuurirauad. Vabalt roteeruva teraga struktuuriraud on 

näidatud joonisel 1.5. 

 

 

Joonis 1.5. Vabalt roteeruvate teradega struktuuriraud. 
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Vabalt roteeruva rullikuga struktuuriraudade komplektide orienteeruvad hinnaklassid 

ulatuvad olenevalt tootjast ja komplekti suurusest 100 eurost kuni 300 euroni [21]–[23]. 

Roteeruva tera eeliseks võrreldes fikseeritud teraga on mittelineaarsete struktuuride 

valmistamise võimalus. Levinud praktikas kasutatakse näiteks katkestatud lineaarstruktuuri, 

kus suusapõhjale kantakse lineaarstruktuuri katkestamise teel järjepidev V-struktuur. V-

struktuuri illustreeriv näide on välja toodud joonisel 1.6. 

 

 

Joonis 1.6. V struktuur suusapõhjal. 

 

Tehnoloogiliselt kolmandat tüüpi ja kõige kallimad struktuurirauad on rullikutega, mis 

samaaegselt roteeruvad ja libisevad mööda suusapõhja. Selline lahendus on saadud 

juhtrulliku ja struktuurirulli vahel oleva aeglustava ülekande abil ning antud tüüpi 
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struktuuriraudade efektiivsust peetakse üldjuhul vabalt roteeruvatega võrreldes kõrgemaks 

[24]. Käigukastiga varustatud struktuuriraud on näidatud joonisel 1.7. 

 

Joonis 1.7. Ülekandega struktuuriraud [25]. 

 

Sellist tüüpi kvaliteetsete struktuuriraudade komplektide hinnad on olenevalt tootjast ja 

komplekti suurusest väga erinevad, ulatudes omas hinnaklassis 400 eurost kuni 2400 euroni, 

üksikute lisaterade hinnad olenevalt teratüübist varieeruvad 80 ja 150 euro vahel [26], [27], 

[23]. Õhutemperatuuride ja lume omaduste suurte ja kiirete kõikumiste tõttu peab 

määrdemehel valikus olema iga ilma jaoks erinev mustriraud, mis viibki kvaliteetse ja 

mitmekesise komplekti hinna kõrgele. 
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2. SEADELDISE VALMISTAMINE 

 

2.1 Materjal ja metoodika 

 

Seadeldise projekteerimiseks kasutati raalprojekteerimistarkvara SolidWorks 2017 ning 

kogu valmistamisprotsessi käigus arvestati EMÜ Tehnikainstituudi töökoja tehnoloogiliste 

võimalustega. Arvprogrammjuhitavate tööpinkide G-koodi genereerimiseks kasutati CAM 

tarkvara Mastercam. Struktuuriraudade kujundamisel lähtuti eelnevalt kogutud teoreetilisele 

materjalile ja töö autori oma kogemustele. Peamisteks projekteerimistingimusteks olid, et 

seadeldisega oleks mugav ja lihtne töötada ning et struktuurirullide vahetamine käiks 

kiiresti. Töö käigus valmistatud struktuurirullid on tehtud terasest ning korpuse detailid on 

valmistatud akrülonitriil-butadieenstüreenkopölümeerist ehk 3D printimisel kasutatavast 

ABS plastikust. Töö raames oli eesmärk praktilistele kogemustele ja teoreetilistele 

teadmistele tuginedes kujundada ja valmistada neli erinevat struktuurimustri rauda 

erinevateks ilmastikuoludeks. Väga üldiselt jaotati ilmastikuolud lumetüübi järgi kolme 

klassi: niiske, vesine lumi, mõõdukalt külm ja keskmise terasuurusega lumi ning külm, 

peenike lumi. Lisaks struktuuriraudadele projekteeriti ja valmistati vastav aplikaator 

struktuurimustri suusapõhjale kandmiseks, mille prototüüp 3D prinditi Eesti Maaülikooli 

Tehnikainstituudis. Kõikide detailide joonistega on võimalik tutvuda lisas A. 

 

 

2.2  Struktuurirauad 

 

Struktuurirauad kujundati tuginedes eelnevalt kogutud teooriateadmistele ning töö autori 

aastatepikkusele kasutajakogemusele erinevate struktuuriraudadega. 

Projekteerimistarkvaras SolidWorks kujundati 4 erinevat struktuurirauda: lineaarne muster 

0,5mm sügavuse ja 2,25mm sammuga, lineaarne muster 0,5mm sügavuse ja 0,75mm 

sammuga, V-muster 0,5mm sügavuse ja 0,5mm sammuga ning peenem V-muster 0,3mm 

sammuga. Kujundatud struktuurirauad on eksperimentaalsed ja vajavad tulemuslikkusele 

hinnangu andmiseks täiendavat katsetamist suusarajal ning võrdlemist turul olevate sarnaste 

parameetritega struktuurirullidega. 
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2.2.1 Lineaarsed struktuurid 

 

Töö käigus kujundati kaks erinevat lineaarset struktuurirauda, millest üks ka Eesti 

Maaülikooli tehnikainstituudi töökojas valmistati. Vesisema ja soojema ilma jaoks 

projekteeriti jämedama struktuuriga raud ning samadele temperatuurivahemikele kuid 

kuivemale ja peenemateralisele lumele peenem raud. 

 

Sula ja vesise lume ning 0℃ kraadise ja soojemate ilmade puhul kasutatakse laialdaselt 

suusa tagaosas jämedamat tüüpi lineaarstruktuuri. Kirjeldatud ilmaolude jaoks projekteeriti 

lineaarne struktuur, mille hamba kõrguseks valiti 0,5mm ning sammuks 2,25mm. Rulliku 

mudelit on kujutatud joonisel 2.1. 

 

 

Joonis 2.1. 0,5mm hamba kõrguse ja 2,25mm sammuga lineaarne struktuurirull. 

 

Sarnastele temperatuuridele, kuid pisut kuivema ja peenemateralise lume lume jaoks 

kujundati lineaarne struktuuriraud, mille hamba kõrguseks valiti 0,5mm ning sammuks 

0,75mm, rulliku mudelit on näidatud joonisel 2.2. 
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Joonis 2.2. 0,5mm hamba sügavuse ja 0,75mm sammuga lineaarne struktuurirull. 

 

Mõlema rulliku parameetrid valiti kogemuse põhjal ligilähedased end seni õigustanud 

struktuurimustritele ning sarnaseid parameetreid antud ilmastikuoludele soovitavad ka 

mitmed turul tuntud tootjad. Hambaprofiilide nurgaks valiti 60°, mis on ISO standardi 

kohaselt meeterkeerme puhul profiilinurgaks ning lihtsustab treiteriku valikut. 60° 

profiilinurga valimine seab mustrite kujundamisele ka mõningad piirangud, kuna 

sümmeetrilise profiili puhul tähendab 60° kraadine sisenurk, et tegemist on võrdkülgse 

kolmnurgaga ning samm ei saa olla pikem, kui seda on profiiliks oleva kolmnurga alus.  

 

 

2.2.2 V-struktuurid 

 

Töö käigus kujundati kaks V-struktuurirauda erinevate ilmastiku- ja lumeolude jaoks. Rauad 

erinevad üksteisest hambasammu ja soone sügavuse poolest. Projekteeriti struktuuriraud, 

millel seati lähtetingimustena paika hambakõrgus 0,5mm ja samm 0,5mm ning teine 

struktuuriraud, millel seati paika profiilinurk 60° ja samm 0,3mm. Mustri parameetrite 

valimine käis põhimõttel, et mida suurema sammuga muster, seda vesisemate olude jaoks 
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struktuur on mõeldud ehk suurem hambasamm on mõeldud soojemale ja niiskemale ilmale 

ning lumele. Sammu valimine on eksperimentaalne ja vajab katsetamist ning võrdlemist 

erinevates ilmastikuoludes.  

 

Esimesena projekteeriti V struktuur, mille hambaprofiili kõrguseks valiti 0,5mm ning 

eksperimentaalselt seati sammuks 0,5mm, kuna selliste parameetrite juures polnud võimalik 

kasutada 60° profiilinurka siis kujunes mainitud sammu ja kõrguse juures hambaprofiili 

nurgaks 53,13°. Struktuur on eksperimentaalselt mõeldud töötama 0℃ ümber miinus poolel 

ning vanal ja kunstlumel, kus lumeterad on suuremad ja ümaramad. Projekteeritud struktuuri 

prooviti eksperimentaalkorras valmistada metalli 3D printimisel teel Tallinna 

Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudis, kuid printimine ei osutunud nii 

peene struktuurimustri puhul pinnakvaliteedilt piisavalt heaks, et mustrit suusapõhjal 

katsetada. Struktuurimudel ja esimene mustri prototüüp on välja toodud joonistel 2.3 ja 2.4. 

 

 

Joonis 2.3. V-struktuurirull 0,5mm hamba sügavuse ja sammuga. 
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Joonis 2.4. 0,5mm hamba sügavuse ja sammuga V-struktuurimustri prinditud prototüüp. 

 

Teise V struktuurina projekteeritud peenema mustrirulliku sammuks valiti 0,3mm ning 

profiilinurgaks 60°, mustriraua hamba kõrguseks kujunes selliste parameetrite juures 

0,26mm. Struktuuriraua mudelit on kujutatud joonisel 2.5. 

 

 

Joonis 2.5. 0,3mm sammu ja 60 kraadise profiilinurgaga V-struktuuriraud. 
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Peenema mustristruktuuriga raud on mõeldud külmemale miinuskraadidega ilmale ja 

peenemale lumele. Täpne temperatuurivahemik tuleb välja selgitada pikemaajaliste 

katsetuste teel lumel. 

 

 

2.3 Aplikaatori kujundamine 

 

2.3.1 Aplikaator 

 

Struktuuriraudade aplikaator on seadeldis, kuhu kinnituvad vahetatavad struktuurirullikud. 

Kujundamise tingimuseks oli, et aplikaatoriga oleks mugav ja ergonoomiline töötada ning 

rullikute vahetamine käiks kiirelt ja lihtsalt. Aplikaator koosneb korpusest, juhtrullikust, 

ülekande mehhanismist ning kahest suunajast, et pressida muster suusapõhjale täpselt ja 

ühtlaselt. Tingimuseks on, et struktuurirulli keskkoht ühtiks suusapõhja keskkohaga.  

 

2.3.2 Ülekandemehhanism 

 

Valmistatav aplikaator kasutab mustri pressimisel ülekandemehhanismi ehk käigukasti. 

Soome tootja Speedy hinnangul annab selline meetod parema ja põhjalikuma kvaliteedi [24]. 

Ülekandega aplikaatori puhul saadakse muster suusapõhjale viisil, kus struktuurirullik 

samaaegselt roteerub ja libiseb mööda suusapõhja. Samaaegse roteerumise ja libisemise 

saavutamiseks tuleb kasutada juhtrulliku ja mustrirulliku vahel aeglustavat ülekannet. 

Ülekande arvutamisel ja projekteerimisel tuli arvestada juhtrulliku ja struktuurirulliku 

läbimõõtudega. Struktuurirullikute läbimõõtudeks oli juba eelnevalt paika seatud 20mm 

ning juhtrulliku puhul tehti valik turul pakutavatest polüretaanist valmistatud rullikute 

hulgast ning hinna ja kättesaadavuse järgi langes valik 30mm välisläbimõõduga 

kummirullikule. Ülekandesuhte arvutamisel sai seatud eksperimentaalselt tingimuseks, et 

ühe juhtrulliku täispöörde ajal läbiks struktuurirullik suusapõhja all ligikaudu 15-16π mm. 

Ligilähedaselt sama vahemaa läbib mustrirullik ühe juhtrulliku täispöörde ajal ka töö autori 

kasutada olevas Soome tootja Speedy aplikaatoris. Saavutamaks mainitud tingimust sai 

arvutuslikult valitud ülekandearvuks 23:12. Hammasrataste projekteerimisel lähtuti 

evolventhambumusega hammasrataste arvutusvalemitest ning hammasrataste mooduliks 

valiti 2.  



27 

2.3.3 Juhtrullik 

 

Juhtrullik on rullik aplikaatori esiosas, mis suusapõhjal lükates ajab hõõrd- ja 

hammasülekande abil ringi struktuurirullikut. Juhtrulliku pind peab olema hea nakkuvusega, 

mistõttu ei sobi rullikuks tavaline terasest võll. Juhtrulliku kujundamisel otsustati kasutada 

polüuretaanist valmistatud kummirullikut, mida polnud töö raames otstarbekas ise 

valmistada ning telliti soodsa hinna tõttu Hiinast. Polüretaanist rullik paigaldatakse istuga 

juhtrulliku võllile, mis kannab suusapõhjal aplikaatorit lükates edasi momenti 

hammasülekandele. Juhtrulliku mudelit on näidatud joonisel 2.6. 

 

 

Joonis 2.6. Juhtrulliku mudel. 

 

Polüretaanist rulliku siseläbimõõt on rulliku esialgsest otstarbest tingitud laagripesade tõttu 

astmeline ning seetõttu sai astmeliselt kujundatud ka rulliku võll. Astmelisus tagab ka 

kummirulliku normaalsihis paigalpüsivuse võllil. 

 

2.3.4 Suunajad 

 

Aplikaatori suunajad on detailid, mis hoiavad seadeldist liikumisel ühtlaselt samal sihil ning 

suunajate kujundamisel tuli  arvestada tingimusega, et aplikaatorit suusapõhjal lükates ühtiks 

struktuurimustri keskkoht alati suusapõhja keskkohaga. Projekteerimisel arvestati 

tuntuimate suusabrändide suusaprofiilidega. Rahvusvahelise Suusaliidu FIS punktitabelite 

põhjal olid 2019. aastal maailmakarika sarjas tootjate arvestuses viis edukaimat suusatootjat 

Fischer, Salomon, Rossignol, Madshus ja Atomic [28]. Viie tootja suuskade tippmudelite 

spetsifikatsioonide põhjal koostati tabel 3.1 suuskade keskkohtade laiustest [29]–[33]. 
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Tabel 2.1. Enamlevinud võistlussuuskade keskkohtade laiused 

Tootja ja mudel Keskkoha laius 

Fischer Speedmax Skate 44 mm 

Salomon S-lab Carbon Skate 43 mm 

Rossignol X-ium Skating Premium 43 mm  

Madshus Redline Carbon Skate 43 mm 

Atomic Redster S5 44 mm 

 

Tabeli andmete põhjal selgub, et välja toodud kõikide mudelite keskkohad on vahemikus 

43-44 mm. Andmete põhjal otsustati kahe suunaja vahemaa normaalolekus projekteerida 42 

mm laiuseks, arvestades sellega, et aplikaator istuks kõikidel suuskadel väikese pingistuga. 

Pingistu saavutamiseks suuski kahjustamata muutus seega oluliseks tingimus, et suunajad 

oleksid elastsed ehk olema suutelised painduma ning mahutama enda vahele väikeses 

vahemikus erinevate ristlõigetega suusaprofiile. Mainitud tingimuse täitmiseks on suunajad 

keskkohast õgvendatud ning ühest otsast fikseerimata, et säiliks vabadus paindumisele järgi 

anda.  

 

 

2.3.5 Korpuse kujundamine 

 

Aplikaatori korpus on detail, millega töövahendi kasutaja struktuuri pressimisel otseselt 

kontaktis on, seega oli korpuse kujundamisel peamiseks tingimuseks kasutusmugavus ja 

lihtsus rullikuid vahetada. Lisaks tuli arvestada aplikaatori teiste detailide mõõtmetega ja 

nende kinnitusviisidega, et oleks võimalik seadeldist komplekteerida. Korpuse kujundamist 

alustati paberil visandamisega ning seejärel modelleeriti korpus projekteerimistarkvaras 

SolidWorks. Joonisel 2.7 on näidatud aplikaatori mudeli koostu koos struktuurirulli ja 

juhtrulliga SolidWorksi keskkonnas. 
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Joonis 2.7. Projekteeritud seadeldise koostu kuvatõmmis. 

 

Korpuse prototüüp 3D prinditi ABS materjalist Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis. 

Esimest versiooni korpusest oli oma laiuse tõttu ergonoomiliselt ebamugav käes hoida ning 

valmistatud esimene versioon tuli ümber projekteerida. Ümberprojekteerimise käigus 

vähendati korpuse laiust ning suurendati näppudele mõeldud süvist, et aplikaatori 

käsitsemine oleks mugavam. Lõpuks valmistati korpus, mille laius on 83mm, pikkus 110mm 

ning kõrgus 60mm. 
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3. PROTSESSI JA TULEMUSTE ARUTELU 

 

3.1 Struktuuriraudade valmistamine 

 

Töö käigus valmistatud struktuuriraudade prototüübid andsid silmaga hinnates kindlust, et 

projekteeritud mudelid õnnestusid, kuid järelduste tegemiseks on vajalik läbi viia 

täiendavaid katsetusi tööolukordades. Katsetused on plaanis läbi viia 2020. aasta talvel, 

mistõttu pole võimalik töö kirjutamise hetkel hinnata struktuurirullide toimimist võrreldes 

turul juba pakutavate toodetega. Rullide valmistamise protsessis tekitas enim probleeme 

õigete tehnoloogiliste võtete leidmine ja CNC töötlemiskeskuse seadistamine, et valmistada 

soovitud kvaliteediga peent struktuuri. Esialgu prooviti struktuurimustrit metalli 3D 

printeriga Tallinna Tehnikaülikoolis printida, kuid saadud tulemus ei olnud rahuldav. 

Ilmnes, et struktuur oli printeri jaoks liialt peenike ning struktuurisooned olid osaliselt 

täitunud prinditava materjaliga ja sooned polnud ühtlased. Seejärel katsetati lineaarstruktuuri 

valmistamist Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi töökojas ning toodeti 0,5mm hamba 

kõrgusega ja 2.25mm sammuga struktuuriraud. Mustri valmistamisprotsessi käigus muudeti 

korduvalt juhtprogrammi ning seadistati pingi lõikeparameetreid ümber, et saada 

pinnakvaliteedilt rahuldav tulemus, mis sobiks struktuuriraua katsetamiseks suusapõhjal. 

Joonisel 3.1 on näha töö käigus valmistatud lineaarne struktuurirullik.  

 

 

Joonis 3.1. Töö käigus valmistatud lineaarne struktuurirullik. 
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Visuaalselt tehtud mustri pressimise katsetuste põhjal hindab töö autor mainitud 

struktuurirauda õnnestunuks. Ülejäänud modelleeritud struktuure ei jõutud ajapuudusel töö 

käigus valmis saada, kuid nende valmistamise ja katsetamiste protsessi on plaanis pärast 

lõputöö koostamist jätkata.  

 

 

3.2 Aplikaatori valmistamine 

 

Käesolevas peatükis loetakse aplikaatori detailide alla kõik ülejäänud komponendid peale 

struktuurirullide. Aplikaator koosneb lisaks struktuurirullile seitsmest erinevast detailist: 

korpus, kaks suunajat, kaks hammasratast, juhtvõll ja juhtvõlli kummist ratas. Pärast 

detailide 3D printimist ilmnes, et prinditud detailid on mõõtudelt juurdekasvuga, mis 

tähendab, et detailide avad olid algselt ettenähtust väiksemad ning vajasid tugeva pingistu 

vähendamiseks täiendavat käsitsi lihvimist. Lisaks ilmnes, et arvutis projekteeritud korpuse 

esialgne versioon osutus printimise järgselt gabariitidelt liialt suureks, mistõttu oli seda 

väiksema käelabaga kasutajatel ebamugav käes hoida ja sellest järeldati, et ka sellise 

korpusega pikemaajaliselt töötamine võib olla käele kurnav ning ei ole ergonoomiline. Pildid 

esimese versiooni korpusest on näidatud joonisel 3.2. 

 

 

Joonis 3.2. Korpuse esialgne versioon. 
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Pärast esimest printimist ilmnenud kitsaskohtadele projekteeriti aplikaatori detailid ümber. 

Korpuse laiust kärbiti vähemaks ning hammasrataste võlliavasid suurendati, arvestades 

sellega, et printimise teel arvutis seatud avamõõt väheneb. Korpuse laiuse vähendamisega 

muudeti 3mm kitsamaks ka hammasratastel olevaid flantse, et hammasrattad mahuksid 

korpuse sisemusse. Lisaks muudeti paremaks suunajaid, kuna esialgsed suunajad olid liialt 

lühikesed ja jäigad. Uut kitsamat ja parendatud korpust koos suunajatega on näidatud 

joonisel 3.3. 

 

 

Joonis 3.3. Parendatud korpus koos suunajate ja struktuurirulliga. 

 

Uus korpus istub kasutusmugavuselt märksa paremini kätte, mistõttu on eeldatavasti sellega 

ka ergonoomilisem töötada. Samuti õigustas end suunajate ümber tegemine, kuna nüüd on 

need märksa painduvamad ja elastsemad ning aplikaator istub täpselt väikese pingistuga 

suusale ja struktuuriraua mustriala keskkoht ühtib suusapõhja keskkohaga.  
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4. KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva lõputöö raames valmistati töötav suusastruktuuri aplikaator koos 

struktuurirauaga. Valmistatud seadeldise abil on võimalik manuaalselt elastse 

deformatsiooni abil mõjutada suusapõhja struktuuri ning seeläbi parendada suusa 

libisemisomadusi lumel.  

 

Aplikaatori detailid valmistati 3D printeriga plastikust ning struktuuriraud 

arvprogrammjuhitava tööpingiga terasest. Lisaks projekteeriti valmistatud struktuuriraua 

kõrvale veel kolm erinevat mustristruktuuri erinevatele ilmastikuoludele,  neist ühte katsetati 

eksperimentaalkorras valmistada metalli 3D printeriga. Töö käigus ilmnes, et metallist 3D 

prinditud struktuuriraud ei ole piisava pinnakvaliteedi ja täpsusega, et sellega saada 

suusapõhjale soovitud mustristruktuuri. Põhjuseks võib pidada peenemate struktuuride 

kujundustes esinevaid väikeseid mõõtmeid.  

 

Visuaalsel vaatlusel ja esmaste katsetamistulemuste põhjal võib töö käigus valmistatud 

aplikaatori ja struktuuriraua lugeda õnnestunuks. Põhjalikuma hinnangu andmiseks 

struktuurimustri toimimisele tööolukorras tuleb läbi viia täiendavad testimised suusarajal, 

mida lume puudumise tõttu polnud võimalik töö koostamise ajal teha. Testimised on plaanis 

läbi viia 2020. aasta talvel. Projekteeritud kujul olevate struktuuriraudade testimiseks on vaja 

eelnevalt leida võimalused ja lahendused nende kvaliteetseks valmistamiseks. 

 

Töö autor hindab kõrgelt töö koostamisel saadud kogemust ning on motiveeritud jätkama 

seadeldise edasiarendamisega ka pärast lõputööd. Prototüübi edasi arendamisel tooteks 

tuleks leida lahendused ja sobivad materjalid aplikaatori detailide ning struktuurirullide 

efektiivseks ja kvaliteetseks suurema koguseliseks tootmiseks. 
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