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Töö eesmärk on disainida elektrikitarri kael, mis on võimalikult resistentne 

keskkonnatingimuste muutustele ja dimensionaalselt stabiilne. Käsitletakse disainis 

kasutatavate materjalide omadusi ning tutvustatakse elektrikitarri kaela 

konstruktsioonielemente ja võimalikke disainlahendusi. Disainlahenduse väljatöötamiseks 

kasutatakse CAD (computer- aided design) ja CAM (Computer- aided manufacturing) 
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Töö tulemuseks on komposiitmaterjalist elektrikitarri kaela disainlahendus ning prototüübi 
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elektrikitarri kaela tugevuskatsed. 

Märksõnad: disain, stabiilsus, hoolduslihtsus 

  



3 

 

 

Estonian University of Life Sciences 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Professional Higher Education 

Thesis 

Author: Jarko Seema Curriculum: Wood Processing Technology 

Title: Developing a neck for electric guitar using composite materials 
 

Pages: 61 Figures: 15 Tables: 13 Appendixes: 20 

Department / Chair: Chair of Forest Management Planning and Wood Processing 

Technologies 

Field of research and (CERC S) code: T460, T152 

Supervisor: Linnar Pärn, MSc 

Place and date: Tartu 2020 

Fluctuations in the temperature and humidity surrounding the musical instrument cause 

shrinkage and expansion in the guitar neck structure. Changes caused by the surrounding 

operating environment affect ease of use of the instrument. The design of guitar neck 

construction partially uses principles similar to U.S. Pat. No. 6,630,676 S and U.S. Pat. No. 

9,029,670 B2. 

 

The aim of this work is to develop an electric guitar neck design that is as resistant as possible 

to enviromental changes and therefore dimensionally stable. The properties of the materials 

used in the design are discussed. Structural elements of the electric guitar neck and possible 

design solutions are introduced. For development of the design CAD (computer- aided 

design) and CAM (computer- aided manufacturing) computer software is used. 

 

The result of the work is a design solution for the composite electric guitar neck and 

theoretical description of making process of the prototype. As a follow-up study, it is possible 

to perform strength tests for the composite electric guitar neck design. 
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SISSEJUHATUS 

 

Modernses muusikas laialdaselt kasutust leidev elektrikitarr on konstruktsioonilt 

komplitseeritud instrument, mille hooldamise ning valmistamise protsessis on palju nüansse. 

Tänapäevane kiire elutempo nii professionaalsetel kui ka hobimuusikutel kitsendab ajalist 

ressurssi instrumendi õppimiseks. Keegi ei soovi vabatahtlikult loovutada väärtuslikku pilli 

harjutamiseks planeeritud aega instrumendi pidevaks ülessättimiseks ja selle hooldamiseks.  

Probleemi lahendamiseks pakub töö autor välja idee, kasutada kitarri kaela konstruktsioonis 

kodumaist kvaliteetset termotöödeldud puitmaterjali ning kõrgelt hinnatud tugevusomadustega 

komposiitmaterjale. Erinevalt teistest komposiitmaterjalidega tugevdatud kitarrikaeltest eristub 

käesolev disainlahendus pooleldi läbipaistva, ning seetõttu ka visuaalselt atraktiivse disaini 

poolest. Kitarri kaelas kasutatavaid termotöödeldud puiduliike on võimalik soovi korral 

vahetada, muutmaks toote väljanägemist. 

Esimeses töö osas kirjeldatakse disainlahenduses kasutatavaid materjale. Tuuakse välja 

termopuidu ning komposiitmaterjalide omadused ja kasutusvõimalused. Töö teoreetilises osas 

on selgitatud kitarri kaelale iseloomulike tehniliste omaduste põhimõtteid ja 

konstrueerimisvõimalusi. Töö praktilises osas käsitletakse komposiitmaterjalist elektrikitarri 

kaela prototüübi valmistamislahendust, mis hõlmab puidutehnoloogilisi võtteid ning 

komposiitmaterjalide käsitlemist. Töö lisades on välja toodud disainitud elektrikitarri kaela 

tehnilised joonised ning selle valmistamiseks vajalike puidutöötlemisseadmete andmed. 

Projekteerimisel on kasutatud kaasaegseid CAD (computer aided design) ja CAM (computer 

aided manufacturing) tehnoloogiaid, millega on võimalik lihtsustada ning kiirendada prototüübi 

valmistamisprotsessi. 
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1. KASUTATAVAD MATERJALID 

 

1.1. Termopuit 

 

Termopuitu ehk kuumtöödeldud puitmaterjali toodetakse erinevate väljaarendatud 

tehnoloogiate baasil, kus töötlusagensiks on kuumutatud taimsed õlid või erinevad gaasid ja 

veeaur. Tegemist on puidumodifitseerimise meetodiga, kus puidu omaduste muutmiseks ei 

kasutata kemikaale, seega on materjal kasutajatele ning loodusele ohutu. Tuntuimad kasutatavad 

tehnoloogiad termopuidu valmistamiseks on ThermoWood, Hollandi Plato- protsess, Saksamaal 

väljaarendatud taimse õliga kuumtöötlemise protsess, Retification protsess, Le Bois Predure 

protsess ja IWT/Moldrup meetod (Reiska 2012). 

Kuumutamise tulemusena muutuvad puidu värvus, keemilised ja füüsikalised omadused. 

Tegemist on puitmaterjali töötlemisega, mille protsess avaldab mõju puidu keemilisele ja 

bioloogilisele ehitusele (Elmar, Alar Just 2016: 31). Olenevalt termotöötlemise astmest 

muutuvad puidu füüsikalised omadused, bioloogiline vastupidavus ning puidu visuaalne 

väljanägemine (Reiska 2012: 9). Puidu tumenemise põhjuseks on kaksiksidemete tekkimine 

puidu keemilistes komponentides (Reiska 2012: 8). Heledamiad puiduliike on võimalik muuta 

tumedamaks, ning välimuselt sarnasemaks troopilistele puiduliikidele. Termotöötlemise käigus 

puidu kaal väheneb ning materjal muutub mehaaniliselt paremini töödeldavaks (Reiska 2012: 

9). Euroopa standardis CEN/TS 15679:2007 määratletakse termopuitu kui puitmaterjali, mille 

ehitust on muudetud temperatuuri mõjul üle 160 ºC hapnikuvaeses keskkonnas (Reiska 2012: 

3).  

Puidu termotöötlemiseks on arendatud välja mitmeid tehnoloogiaid, millest tuntuim on Soomes 

arendatud ThermoWood. Eelmainitud tehnoloogia puhul toimub puidu termiline töötlemine 

kolmes tehnoloogilises faasis. Esimeseks faasiks on kõrgtemperatuuriline kuivatus, teiseks 

termotöötlus ning kolmandaks jahutus ja konditsioneerimine. (Reiska 2012: 3-4).  
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Kitarri kaela üks tähtsamaid füüsikalisi omadusi on piisav painde ja survetugevus kitarrikeelte 

pingutamisel tekkinud tõmbejõu vastu. Rein Reiska koostatud katse termotöödeldud 

männipuiduga näitab, et madalatel temperatuuridel ehk kuni 170 ºC võib märgata 

termotöödeldud puidu paindetugevuse tõusu (Reiska 2012: 17). Töötlustemperatuuri kasvades 

üle 170 ºC paindetugevus oluliselt langeb (Reiska 2012: 17). Katsete järeldusena ei tasu ainult 

termopuidust valmistatud kitarri kaela konstruktsioonis kasutada materjali mida on kuumutatud 

üle 170 ºC. 

Aastaaegade vaheldumisest tingitud ning ka lühiaegsed niiskuse ja temperatuurimuutused 

omavad mõju puitmaterjalist valmistatud kitarrikaeltele. Võrreldes traditsiooniliselt kuivatatud 

puiduga. on termotöödeldud puitmaterjal kliimamuutustele vähem vastuvõtlik. Kitarristidele 

tähendab puidu dimensionaalne stabiilsus eelkõige paremat mängitavust, häälestusstabiilsust 

ning harvemat ja lihtsamini läbiviidavat hooldusvajadust. Tüüpilisemateks kitarri kaela 

probleemideks on kütteperioodil niiskuse vähenemisega tekkinud puidu kuivamiskahanemine. 

Selle tagajärjel metallist krihvide otsad muutuvad kitarri kaelast väljaulatuvateks ning on 

instrumenti mängides teravad ja võivad mängija sõrmi vigastada (joonis 1). Halvemal juhul 

võivad krihvid sõrmlaua küljest täielikult eralduda ning kaelakonstruktiooni tekkida praod. 

 

 

Joonis 1. Kitarri kaela kuivamiskahanemise tagajärjel väljaulatuvad krihvid. (Levan. ... 2014)  
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Kuna puidu termotöötluse mõjul tekkivad muutused on teataval määral sarnased puidu 

vananemisel tekkivate muutustega siis on termopuit hea materjal muusikainstrumentide 

valmistamiseks (Reiska 2012: 25). Eelkõige deformatsioonid nagu keerdumine, kaardumine, 

pundumine ja kahanemine vähenevad ning suureneb kulumiskindlus (Elmar, Alar Just 2016: 

32). Puidu termotöötlemise tehnoloogia aitab väärindada põhjamaiseid puiduliike ning annab 

võimaluse toota kvaliteetset toormaterjali kitarritööstusele. 

Termopuidust detailidega või tervenisti termopuidust valmistatud kitarride populaarsus on aja 

jooksul kasvanud. Enamasti kuuluvad termopuidust valmistatud kitarrid tänasel päeval siiski 

kallima kategooria instrumentide hulka, mis tingimata ei välista tulevikus termotöödeldud 

puitmaterjali kasutamist ka keskmise hinnaklassi instrumentides. Kuna termopuitu saab toota 

ainult kvaliteetsest ehk kallihinnalisemast puitmaterjalist ei ole selle kasutamine odavama 

hinnaklassi instrumentides võimalik.  

 

 

1.2. Komposiitmaterjalid 

 

Komposiitmaterjalide eesmärk on ühendada erinevate materjalide omadused, laiendades sellega 

materjalide kasutusvõimalusi ning parandada nende füüsikalisi omadusi. Komposiitmaterjalide 

valikusse kuulub väga palju erineva otstarbe ja omaduste liigitusega materjale. 

Komposiitmaterjalide koostisosadeks olevaid materjale nimetatakse faasideks ning nende 

omadused ja orientatsioon on järsult erinevad ning kontrollitavad. Kõva faasi, mis tagab detaili 

strukturaalse stabiilsuse nimetatakse armatuuriks ehk sarruseks. Plastset faasi mida kasutatakse 

vajaliku detaili kuju saavutamiseks ning armatuuri kaitsmiseks välistingimuste eest nimetatakse 

maatriksiks. (Arensburger 2005: 9) 

Kõige laialdasemalt kasutuses olevad maatriksi materjalid on epoksüvaigud, mille tehnilised 

omadused on esitatud tabelis 1. Nende eeliseks on hea töödeldavus, hea adhesion täiteainetega, 

kõvenemise temperatuuri ja kestuse reguleerimise võimalus, suur plastsus ja keemiline inertsus. 

Samuti ei teki epoksüvaikude kõvenemisel lenduvaid kõrvalprodukte. Võrreldes polüester- ja 
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fenoolvaikudega omavad epoksüvaigud paremaid tehnoloogilisi- ning talitlusomadusi. 

(Arensburger 2005: 11-12) 

 

Tabel 1. Epoksüvaikude füüsikalised omadused (Arensburger 2005: 10) 

Tihedus 1100- 1200 kg/ m3 

Tõmbetugevus 30…100 N/ mm2 

Survetugevus 80…140 N/ mm2 

Elastsusmoodul 2400…4200 N/ mm2 

Katkevenivus 2…9 % 

Kahanemine kõvenemisel 2…9 % 

 

Armatuuri ülesanne komposiitmaterjalis on kanda mehaanilist koormust või anda materjalile 

eriomadus. Armatuur võib olla kuju poolest kiuline või pulbriline. Pikkuselt võivad kiud olla 

pidevad, mille pikkus on võrdne toote pikkusega või diskreetsed ehk lühemad kui toote terviklik 

pikkus. Pikkade kiudega armeerimist kasutatakse tavaliselt komposiitmaterjali tugevuse või 

jäikuse tagamiseks. (Arensburger 2005: 15) 

Kuna süsinikkiud omavad oma kaalu kohta suurt painde ja survetugevust sobib materjal hästi 

kitarri kaelakonstruktsionis kasutamiseks. Materjaliteaduse arenemise ning uute materjalide 

loomisega on viimaste kümnendite jooksul turule tulnud erinevatest komposiitmaterjalidest 

valmistatud kitarre ning kitarridetaile, kuid siiski vähesel määral. Üks vähestest tootjatest kes 

kasutab süsinikkiudvardaid elektrikitarride kaela armatuurina on Prantsusmaa kitarritootja 

Vigier Guitars. Kõrgkvaliteetselt toodetavate elektrikitarride kaelte disain põhineb 10:90 

patenteeritud süsteemile ehk kaela konstruktiooni moodustab 10 protsendi ulatuses süsinikkiud 

varras ning 90 protsendi ulatuses puit (Vigier Guitars...2020). Vigieri kitarrid on tuntud väga 

stabiilsete kaelaomaduste poolest. Kitarri kaela konstruktsioonis ei kasutata reguleeritavat 

kaelavarrast (trussrod), mis tähendab, et tagatud on piisavalt sirge kitarri kael mugavaks pilli 

käsitsemiseks ka suure läbimõõduga kitarrikeelte kasutamisel.  
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2. ELEKTRIKITARRI KOMPOSIITMATERJALIST KAELA 

DISAIN 

 

2.1. Kitarri kaela konstruktsioonile mõjuvad jõud 

 

Kitarri kaelale mõjuvad jõud jagunevad staatilisteks ja dünaamilisteks. Jõudude tekkepõhjuseks 

on pilli häälestamiseks vajalik kitarrikeelte pingutamine ning nende võnkumine. Dünaamiliste 

ja staatiliste jõudude suurus oleneb skaalamõõdust ehk keelte pikkusest, kitarrikeelte arvust, 

keelte südamiku läbimõõdust ja keelte häälestatavast helikõrgusest (French 2009: 89). Suurema 

südamiku läbimõõduga ja pikemad keeled vajavad suuremat tõmbejõudu, et saavutada vajalik 

helikõrgus (French 2009: 89).  

Kuigi keelte pinge põhjustatud jõud on suurimad staatilised jõud kitarris ei ole need ainukesed. 

Materjalide paisumine ning kahanemine temperatuuri ja niiskuse mõjul põhjustavad samuti 

staatilisi jõude (French 2009: 90). 

Suur ja järsk temperatuuride vaheldumine mõjutab arvestataval määral metallkeelte pikkust. 

Erilist tähelepanu tasub pidada külma ilmaga pilli transportides või paigutades instrumendi 

lennureisi ajal lennuki pagasisse. Tüüpilisel kitarril võib see suurendada keelte poolt põhjustatud 

pinget 8,9 – 44,5 N iga keele kohta, olenevalt selle läbimõõdust. Kui instrumendil on juba eelnev 

kahjustus või nõrk liimühendus, võib see kaasa tuua instrumendi purunemise. (French 2009: 90) 

Dünaamiliste jõudude alla kuuluvad keelte vibratsioon ning nende lühiajaline pingutamine 

kasutades sõrmi ning vibrato kangi. Dünaamiliste jõudude osakaal on staatiliste jõudude 

osakaalust palju väiksem, välja arvatud olukorrad, kus mängija kasutab instrumendi osas 

ebavajalikku jõudu või mängib eriti entusiastlikult (French 2009: 90). 
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Tabel 2. Keelte tekitatud tõmbejõu suurus standard häälestuse ning 648 mm (25,5 tolli) skaala 

mõõdu korral, keelte diameeter on märgitud tollides ning tõmbepinge njuutonites 

(Elixirstrings...2020)  

Kitarrikeelte komplekti 

nimetus 

Kitarrikeelte nimetus/ järjestus  

 E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 Summa 

(N) 

Super Light strings 

diameeter/tõmbejõud 

0,009/ 

57,83 

0,011/ 

48,93 

0,016/ 

66,72 

0,024/ 

71,17 

0,032/ 

71,17 

0,042/ 

66,72 

382,55 

Custom Light strings 

diameeter/tõmbejõud 

0,009/ 

57,83 

0,011/ 

48,93 

0,016/ 

66,72 

0,026/ 

80,07 

0,036/ 

88,96 

0,046/ 

75,62 

418,13 

Light strings 

diameeter/tõmbejõud 

0,010/ 

71,17 

0,013/ 

66,72 

0,017/ 

75,62 

0,026/ 

80,07 

0,036/ 

88,96 

0,046/ 

75,62 

458,17 

Light- heavey strings 

diameeter/tõmbejõud 

0,010/ 

71,17 

0,013/ 

66,72 

0,017/ 

75,62 

0,032/ 

124,55 

0,042/ 

115,65 

0,052/ 

97,86 

551,57 

Medium strings 

diameter/ tõmbejõud 

0,011/ 

88,96 

0,014/ 

80,07 

0,018/ 

84,52 

0,028/ 

93,41 

0,038/ 

97,86 

0,049/ 

88,96 

533,79 

 

Tabelist 2 selgub, et tõmbejõudude suuruse varieeruvus erinevate kitarrikeelte komplektide 

vahel on kuni 32,15 %. Kitarrikeelte vahetamine suurema või väiksema diameetriga keelte 

komplekti vastu nõuab pinge muutumise tagajärjel kitarri kaela seadistamist kaelavarda abil. 

Juhul kui kitarri kael on projekteeritud hoidma võimalikult sirget asendit kõikide keeltesuuruste 

põhjustatud tõmbepingete korral, pole kitarri kaela seadistus vajalik. 

 

 

2.2. Kitarri kaela konstruktsiooni stabiilsuse ning jäikuse tagamine 

 

Selleks, et tagada stabiilsete omadustega kitarri kael, peavad selle paisumis ja 

kahanemisomadused olema minimaalsed. Lisaks peab olema tagatud piisav paindetugevuse 

suurus, et tagada läbipaindumatu kitarri kael. 

Puidu kasutatav suund määrab suuresti kindlaks selle füüsikalised omadused. Kõige 

väiksemamahulised kõikumised on puidu pikisuunas. Pikikiudu kahanemise ning paisumise 
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tegur on võrreldes tangentsiaal ning radiaalsuunaga väga väike (A. Roos Puidu 

füüsikalised...:32). Raamatus „Puidu kuivatamine“ on välja toodud järgnevalt: „Suurim 

kuivamiskahanemine leiab aset tangentsiaalsuunas. Radiaalsuunas on ta väärtus 1,5...2 korda 

väiksem ja puu tüve suunas tühiselt väike“ (Reiska, Meier 2008: 25). Puidu mahumuutus tuleneb 

eelkõige materjali hügroskoopsetest omadustest (Reiska, Meier 2008: 21). Puit seob endasse 

niiskust keskkonnast, mis teda ümbritseb.  

Materjalide kahanemisest ning paisumisest tekitatud jõude on kitarri kaela disainis 

minimeeritud kasutades komposiitmaterjale ning termotöödeldud puitu. Parimate tugevus- ja 

stabiilsusomaduste saavutamiseks peab kitarri puidust kaelamaterjal olema piisavalt aeglaselt 

kasvanud ehk omama tihedaid aastarõngaid, radiaallõikes saetud ning sisaldama maksimaalselt 

sügispuitu.  

 

 

2.3. Kitarri kaela profiil 

 

Kitarri kaela profiil on eeldus mugavaks kitarri käsitsemiseks instrumendi kasutajale. Kaela 

ristlõige peab olema piisavalt väike, et oleks võimalik pilli käsitseda kuid samas piisavalt tugev, 

et olla vastupidav keelte ning mängimisest põhjustatud jõududele. Kasutatusel on palju 

erinevaid profiile (neck profile), millest kasutatavaimad on U, V, C ja D profiilid, kus nimetuse 

tähe kuju vastab kaela tagumise poole profiil kujule.  

Lõputöö raames disainitud elektrikitarri kaela profiil on edasiarendus Richard Warren Toone 

trapetsikujulisest disainpatenteeritud kaelaprofiilist (pat nr US D630,676 S) ning Ola Maans 

Erik Strandberg`i poolt registreeritud kasutuspatendi Endur neck kaelaprofiilist (pat nr US 

9,029,670 B2).  

Richard Warren Toone poolt Ameerika Ühendriikides registreeritud kitarri kaela profiili 

disainpatent käsitleb trapetsikujulise kitarri kaela lahendust, millel on mõlemad trapetsi haarad 

võrdsed. Sõrmlauaga paralleelne tasapind kaela tagaküljel on mittemuutuva laiusega terve 

kaelaprofiili pikkuses. Patendi kestus on 14 aastat alates aastast 2011. 
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Ola Maans Erik Strandberg’i Endur neck kasutuspatent hõlmab laiemalt disainlahenduse 

kasutusmeetodit, kus kaelal mängimisel liigub kaela tagune sõrm vastavalt muutuva profiili 

järgi. Disainis kasutatakse kaelaprofiili, kus trapetsikujulise kaelaprofiili trapetsi haarad on 

muutuva pikkusega ning sellest olenevalt kujuneb kaela laiusega võrreldes diagonaalne 

sõrmlauaga paralleelne tasapinnaline kujund kaela tagumisel küljel. Kaelaprofiili servad on 

sirgjoonelised ja küljed tasapinnalised. 

Käesoleva kirjaliku töö raames disainitud kitarri kaelas kasutatava kaelaprofiili visuaalne 

erinevus eelnevatest patenteeritud toodetest seisneb kahe mittetasapinnalise ning ühe 

tasapinnalise külje kasutamises. Autori disainitud elektrikitarri kaela lahenduse eesmärgiks on 

eelkõige parendada kitarri kaela tugevust, jäikust ja stabiilsust. 

 

 

2.4. Kitarri kaela ja kere ühendusliide 

 

Elektrikitarri kaela ning kere ühendamiseks on kasutusel mitmeid erinevaid ühendusviise. 

Olenevalt kasutaja eelistustest on võimalik valida sobivaim kitarri kaela kinnituslahendus 

kitarrikere külge. Järgnevalt toon välja enimkasutatavad konstruktsioonlahendused. 

Poltühendusega kael ehk bolt on neck korral kasutatakse tappühendust kus kitarri kael 

kinnitatakse kitarri kere külge kasutades ainult poltühendust. Tegemist on kõige odavamalt 

valmistatava ja lihtsamini reguleeritava kaelakinnituslahendusega. Poltühendusega kaela on 

võimalik väga lihtsalt hooldustööde jaoks kitarrikerest lahti monteerida. Kaela purunemise 

korral on võimalik see välja vahetada ilma, et peaks omandama tervenisti uue instrumendi. 

Samuti on võimalik hilisemalt reguleerida kitarri kaela ja kitarri kere vahelist nurka. Selleks 

asetatakse kitarrikere ja kaela poltühenduse vahele nurga alla saetud puidust või metallist kiil.  

Tappühendusega kael ehk set in neck kus kasutatakse tapp ning liimühendust. Lahendust 

kasutatakse eelkõige keskmise ning kõrgema hinnaklassi kitarridel. Tappühendust kasutades on 

võimalik saavutada visuaalselt ilusam toode, kuna tagumisel küljel puudub nähtav ühenduskoht. 

Kaela murdumisel on tappühendusega kitarri kaela väljavahetamine keeruline protsess mis võib 

minna kulukamaks kui uue ostmine. 
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Läbiva kaelaga ehk neck through konstruktsiooni puhul läbib kaelamaterjalina kasutatud 

puitdetail kitarri terves pikkuses. Lahendus eeldab mõõtmetelt pikka, kvaliteetset ja seeläbi 

kallima puitmaterjali kasutamist.  

Eritellimusena ning muudel harvadel juhtudel valmistatakse elektrikitarre kasutades liideteta 

puitmaterjali. Monoliitne konstruktsioon eeldab suuremõõtmelist ja kvaliteetset saematerjali. 

Kuna konstruktsiooni väljasaagimisel läheb materjali palju raisku, on materjalikulu liiga suur 

ning kvaliteetsete pillide hinnad väga kõrged.  

Kaela ja kitarrikere ühenduse kõige tähtsamaks heliliseks kriteeriumiks on maksimaalse 

helipüsivuse ehk sustain`i saavutamine. Autori hinnangul pole teaduslikult eelpool toodud 

erinevaid kitarri kaela ja kere ühenduse konstruktsioone piisavas mahus uuritud, et oleks 

võimalik järjestada erinevaid ühenduslahendusi helipüsivuse näitaja järgi. 

Kuigi teaduslikud katsed helipüsivuse kohta elektrikitarri kaela ning kere ühenduse erinevate 

variantide puhul on puudulikud, leidub eraviisiliselt sooritatud katseid. Kitarriinseneri R. M. 

Mottola koostatud katse järeldusel jõuti tulemuseni, kus kõige parema helipüsivusega 

konstruktsioonlahendus on poltühendusliide (Liutaio Mottola, Sustain...2007). Mainida tuleb 

siiski, et helipüsivuse korrelatsioon ühendustüübiti on spektograafiliselt mõõdetuna minimaalne 

ning kuulajale mittetähelepandav (Liutaio Mottola, Sustain..2007).  
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2.5. Kitarri pea disain 

 

Termotöödeldud vahtrapuidust valmistatud elektrikitarri pea ehk headstock võimaldab kitarri 

kaela tootmiseks kasutada väiksemamõõtmelist toormaterjali. Tappühendus on disainitud 

võimalikult suure pindalaga, et tagada tugev liimühendus epoksüvaigust valatud kitarri kaela 

maatriksiga (joonis 2 ja 3). Kaela pea disainis on arvestatud, et ülemine paigaldatav sadul on 

Floyd Rose R3 mudel, mille laius on vastav kitarri pea sadula asukohale (lisa 5). 

 

 

Joonis 2. Kitarri pea eestvaates (Autori koostatud) 

 

 

Joonis 3. Kitarri pea tagantvaates (Autori koostatud) 
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Kitarrikeelte pingutite installimiseks vajalikud avad on puuritud standardmõõdus 10 (mm) ning 

nende asukoha määramisel on arvestatud, et keelte pingutamise tagajärjel ei jää kitarrikeeled 

ebavajaliku lisanduva nurga alla, mis mõjutab märkimisväärselt häälestustabiilsust ja raskendab 

keelte vahetamisprotsessi. Kitarri termopuidust valmistatud pea viimistlemiseks kasutatakse 

naturaalset mesilasvaha. 

 

 

2.6. Komposiitmaterjalist maatriksi disain 

 

2.6.1. Epoksüvaigust maatriks 

 

Kahekomponentsest epoksüvaigust valatud maatriksi eesmärk on ühendada kitarri 

kaelakonstruktsioonis olevad üksikud detailid terviklikuks ning moodustada instrumendi 

kasutajale mugav kaelaprofiil pilli käsitsemiseks (joonis 4) (lisa 6). Maatriksi valamisprotsessis 

kasutatakse kahepoolset silikoonvormi. 

 

 

Joonis 4. Kahekomponentsest epoksüvaigust valatud kitarri kaela maatriks. Paremaks 

nähtavuseks on detaili värv pildil muudetud (Autori koostatud) 

 

Kitarri kaela maatriksi ja kitarri kere liitmiseks kasutatakse poltühendust. Poltühendusega 

elektrikitarri kaela konstruktsioon on tööstuslikult lihtsamini toodetav ning autori hinnangul 

teistest ühendustüüpidest paremat kasutusmugavust pakkuv lahendus. 
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2.6.2. Süsinikkiudvardad 

 

Komposiitmaterjali sarrusena on elektrikitarri kaela disainis kasutatud kahe erineva 

läbimõõduga ühesuunalistest süsinikkiududest valmistatud süsinikvardaid (lisa 8, 9, 10). 

Kasutuseks valitud poolfabrikaat vardad on õõnsa disainiga, et alandada kitarri kaela massi. 

Vardad on liimühenduses kitarri kaela maatriksiga, moodustades jäiga ning dimensionaalselt 

stabiilse konstruktsioonlahenduse. 

 

 

2.6.3. Kaelavarras 

 

Kitarri kaela painde reguleerimiseks kasutatakse kaelavarrast (truss rod). Kaelavarras 

installitakse kitarri kaela maatriksi konstruktsioonis olevasse soonde, mida ümbritsevad 

süsinikkiudvardad ja sõrmlaud. (lisa 4). Kaelavarda soone suurus on vastav kaelavarda 

mõõtmetele. Üledimensioneeritud kaelavarda kanal põhjustab varda tahtmatu vibreerimise, mis 

mõjutab pilli heliomadusi juhul, kui varras pole piisavalt pingestatud. Varda painet on võimalik 

reguleerida keerme pealekeeramisega vastavalt vajadusele mõlemasse suunda, kasutades 4 mm 

läbimõõduga kuuskantvõtit (joonis 5, 6, 7). Kaelavarda pikkus peab vastama istrumendi kaela 

pikkusele, ulatudes kaelakannast kuni ülemise sadulani. Saadaval on nii ühe kui ka 

kahekeermelised vardad, millest viimaseid on võimalik pingestada mõlemasse suunda. 

 

 

Joonis 5. Pingestamata kaelavarras (Autori koostatud) 

 

 

Joonis 6. Keelte tekitatud paindejõule vastupingestatud kaelavarras (Autori koostatud) 
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Joonis 7. Keelte tekitatud paindejõule pärisuunas pingestatud kaelavarras (Autori koostatud) 

 

Käesoleva lõputöö raames disainitud elektrikitarri kaela konstruktsioonis kasutatava varda 

mudelinimetus on Göldo WS44G. Toode on väikese ristlõikepindalaga 440* 6* 9 (mm), ning 

seega vajab väiksemõõtmelist kaelavarda kanalit. Väiksem kaelavarda kanal tähendab jäigemat 

kaelastruktuuri, kuna eemaldatava kaelamaterjali kogus on minimaalne. Kaelavarda 

reguleerimist võimaldav kuuskantpadrun on suunaga kitarrikere poole ning reguleeritav kitarri 

kaela kannapoolsest otsast. Reguleerimisava on peidetud sõrmlaua üleulatuva serva alla. 

 

 

2.7. Sõrmlaua disain 

 

2.7.1. Sõrmlaua raadius 

 

Sõrmlaua raadius mõjutab kitarri mängimise tehnikat. Väiksema raadiusega sõrmlauda peetakse 

akordide mängimisel mugavamaks. Suurema raadiusega sõrmlaud on eelistatum, kui 

tegeletakse üksiknootide mängimise ja keelte painutamisega (bending) (Owens...2020) (joonis 

8). Klassikalistel kitarridel ning ka mõningatel akustilistel- ja elektrikitarridel sõrmlaua raadius 

puudub. Sõrmlaudadel enimkasutatavad raadiused tollides on järgnevad: 7,25; 9,5; 12; 16; 20. 
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Joonis 8. Sõrmlaua raadiuse visuaalne näide tollides, (Carr...2018) 

 

Lisaks ühlasele raadiusele on kasutusel ka muutuva raadiusega sõrmlauad ehk compound radius 

fretboards, kus mängijast kaugeimas sõrmlaua punktis on raadius väiksem ning intrumendi 

kasutajapoolsesse otsa liikudes ühtlaselt suurenev. Muutuva raadiusega sõrmlaua eesmärk on 

tõsta akordide mängimismugavust esimestel astmetel ning üksikute nootide mängimismugavust 

viimastel krihvidel. 

Kuna tegemist on eelkõige kasutaja soovidest lähtuva parameetriga ning käesoleva töö autor 

soovib ilma raadiuseta sõrmlauda, ei pea sõrmlaua valmistamisprotsessis töötlema sõrmlauale 

raadiust. Siiski on paljudele kitarristidele raadiuseta sõrmlaud võõras ning vajadusel on disain 

lihtsasti muudetav. Ilma sõrmlaua raadiuseta saritootmises olevaid elektrikitarre leidub vähe. 

Ainuke autorile teadaolev seeriatootmises mudel on Prantsusmaa kitarritootja Vigier-i poolt 

valmistatud Shawn Lane signatuur elektrikitarrimudel. 

 

 

2.7.2. Sõrmlaua süvendamine 

 

Süvendatud sõrmlaud ehk scalloped fretboard pakub instrumendi mängijale kontakti puudumist 

sõrmlaua ning sõrmede vahel (lisa 7). Eesmärk on vähendada sõrmede hõõrdumist sõrmlauaga 

selleks, et võimaldada rohkemate mängimistehnikate kasutamist kitarri käsitsemisel. Sõrmlaua 

süvendamisega kaasneb materjali eemaldamine ning seepärast ei ole tegemist tihti kasutatava 

tehnilise lahendusega. Süvendatud sõrmlauaga kitarri kael eeldab konstruktsiooni tugevdamist 

süsinikvarrastega, metallvarrastega või mõne muu tehnoloogia abil. 
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2.7.3. Krihvide asukoha määramine 

 

Krihvide ehk astmetraatide (fretwire) asukohad on sõltuvad kitarri skaala pikkusest. Kaks kõige 

levinumat skaala pikkuse varianti elektrikitarridel on 25.5 tolli (648mm) ja 24,75 tolli (628,7 

mm). Käesoleva arvutusnäite ja disaini raames kasutab autor 648 (mm) skaalamõõtu. Krihvide 

asukohtade leidmiseks sõrmlaual kasutatakse konstant 18 jagamise reeglit. 

Arvutuspõhimõtteks on skaalamõõt miinus eelnevalt arvutatud krihvide kaugus ülemisest 

sadulast ning jagada see konstandiga 18. Tegemist oli arvutite eelsel ajastul piisavalt lihtsa 

meetodiga mida oli võimalik ilma kalkulaatorita rehkendada. Ent kaheksateistkümnega 

jagamise valemi ohtikkus seisneb konstant 18 täpsusveas. Viimaste krihvide asukohad on mitme 

millimeetri võrra õigest asukohast eemal ja tekitavad ebatäpset helikõrgust. Ebatäpsuse 

kõrvaldamiseks kasutatakse konstanti 17,817. (Calculating Fret...2018)  

Krihvide asukoha määramise valem võrdse skaalamõõdu puhul (Calculating Fret...2018) 

(S- L) /17,817= K 

Kus K on arvutatava krihvi kaugus eelnevast krihvist mm; 

S  - Skaalamõõt mm. 

L - Eelnevalt arvutatud krihvimõõtude summa ülemisest sadulast või 0- krihvist 

mõõdetuna mm. 

Arvutamisel on tähtis kasutada vähemalt kolme komakohta, et ei tekiks liiga suurt viga. Kuna 

kolme komakohalise täpsusega on saagimine võimatu siis võib hiljem vastused ümardada ühe 

komakohani. Krihvide sooni saagides tuleb mõõta krihvi asukohta alati ülemisest sadulast või 

0- krihvist. Selleks tuleb kokku liita ümardamata krihvide vahelised kaugused. Vastasel juhul 

võib krihvist- krihvini mõõtmine kaasa tuua suurenevaid mõõtevigu kerepoolsetel 

astmetraatidel. Krihvisoonte saagimise täpsus peab olema vähemalt ± 0,25 mm, vastasel juhul 

on noodi helikõrguse täpsus mitterahuldav. 
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Tabel 3. Krihvide asukoha määramise mõõdud millimeetrites (Autori koostatud) 

Krihvi 

number 

Kaugus krihvist 

krihvini  Kaugus 0 krihvist 

0 0,0 0,0 

1 36,4 36,4 

2 34,3 70,7 

3 32,4 103,1 

4 30,6 133,7 

5 28,9 162,5 

6 27,2 189,8 

7 25,7 215,5 

8 24,3 239,8 

9 22,9 262,7 

10 21,6 284,3 

11 20,4 304,7 

12 19,3 324,0 

13 18,2 342,2 

14 17,2 359,4 

15 16,2 375,6 

16 15,3 390,8 

17 14,4 405,3 

18 13,6 418,9 

19 12,9 431,8 

20 12,1 443,9 

21 11,5 455,4 

22 10,8 466,2 

23 10,2 476,4 

24 9,6 486,0 

 

Eelnevalt väljatoodud valem ning tabelis 3 arvutatud krihvimõõdud töötavad kitarride ja teiste 

astmetraatidega varustatud keelpillide puhul mille kõikide keelte skaalamõõt on võrdne.  
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3. ELEKTRIKITARRI KOMPOSIITMATERJALIST KAELA 

PROTOTÜÜBI VALMISTAMISPROTSESS 

 

3.1. Materjalivajaduse arvutamine 

 

Järgnevalt on tabeliformaadis välja toodud valmistatavate kui ka poolfabrikaadina kasutatavate 

detailide andmed (tabel 4). Mõõtudena on arvestatud detailide suurimaid dimensionaalseid 

mõõte. Detailide 1, 2, 3, 6 ,7, 8, 9 ruumala on leitud modelleerimisprogrammi abil. Detailide 

mõõdud on esitatud millimeetritena (mm) ja ruumala kuupmeetritena (m3). Termovahtra 

tiheduseks on arvestatud 620 kg/ m3 ning epoksüvaigu ja vormisilikooni tihedus on 1100 kg/ 

m3. 

 

Tabel 4. Komposiitmaterjalist kitarri kaela detailide loend (Autori koostatud) 

Detaili nimetus Detaili 

nr 

Materjal Kogus, 

tk 

Pikkus 

mm 

Laius 

mm 

Paks

us 

mm 

Ruumala 

m3 

Kitarri pea 1 Termovaher 1 245,5 130,8 19,5 0.16*10-3 

Kitarri kaela 

maatriks 

2 Epoksüvaik 1 483 57 26,6 0.28*10-3 

Sõrmlaud 3 Termovaher 1 492,5 57 4 0,07*10-3 

Krihvid 4 Roostevaba 

teras 

25 57 2 2 - 

Kaelavarras 5 Metallsulam 1 440 6 9 - 

Süsinikkiudvarras 6 Süsinikkiud 2 450 10 10 0.022*10-3 

Süsinikkiudvarras 7 Süsinikkiud 2 440 5 5 0.007*10-3 

Süsinikkiudvarras 8 Süsinikkiud 1 250 5 5 0.003*10-3 

Master detail 9 Haab 1 483 57 26,6 0,28*10-3 

Vormi külg 1 10 Mänd 4 490 28 20 0,27*10-3 

Vormi külg 2 11 Mänd 4 105 28 20 0,058*10-3 

Vormi põhi 12 Kasevineer 

4mm 

2 530 105 4 0,22*10-3 
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Tabel 5. Puitdetailide maksimaalne väljatulek kasutatavast toormaterjalist (Autori koostatud) 

Detaili nr Kasutatav toormaterjal Toormaterjali 

maht m3 

Detailide 

maksimaalne 

väljatulek 

toormaterjalist, tk  

Väljatuleku % 

1 Saematerjal, termovaher, 

servatud, 1800* 175* 25 

0,0078 8 16,41 

3 Saematerjal, termovaher, 

servatud, 2100* 75* 22 

0,0034 8 16,47 

9 Saematerjal, haab, 

servatud, 1800* 75* 32 

0,00432 3 19,44 

10 Saematerjal, mänd, 

servatud, 1800*100* 25 

0,0045 9 54 

11 Saematerjal, mänd, 

servatud, 1800*100* 25 

0,0045 32 41,24 

12 Kasevineer, 2500* 1250* 

4 

0,0125 48 84,48 

Märkus. Valmistatavate detailide arvu on võimalik optimeerida vastavalt vajadustele. 

 

Tabelis 5 on esitatud kasutatavate toormaterjalide nimimõõtmed ja nimetus. Lisaks on välja 

toodud maksimaalne võimalik detailide väljatulek nimetatud toormaterjalist tükiarvuna kui ka 

protsendina. 

 

 

3.2. Seadmete valik 

 

Komposiitmaterjalist elektrikitarri kaela prototüübi valmistamiseks kasutatakse universaalseid 

puidutöötlemismasinaid ja kolmeteljelist CNC freespinki, mis on esitatud tabelis 6. 

Puidutöötlemisseadmete ja CNC spetsifikatsioonid on välja toodud lisades 15- 20. Toote disaini 

arendades on lähtutud põhimõttest, kus detailide töötlemiseks on vaja võimalikult väikest, 

alustavale väikeettevõtjale taskukohast masinaparki ning võimalikult väheseid töötlusetappe 

toote valmistamiseks. 
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Tabel 6. Kasutatavad puidutöötlemisseadmed (Autori koostatud) 

Seadme üldnimetus Tootja ja 

mudelinimetus 

Operatsioon Tööriist 

Järkamissaag SCM GROUP formula 

sr 650 

Toormaterjali 

järkamine 

Saeketas 350*3,5 mm 

Rihthöövel SCM nova f 520 Tasapinna 

levelleerimine 

Noavõll 120 mm 

Paksushöövel SCM nova s 520 Paksusesse 

hööveldamine 

Noavõll 120 mm 

Formaatsaag Altendorf WA6 2000 

mm 

Saagimine Saeketas 300*3,2 mm 

3-teljeline CNC 

freespink 

Industrial CNC 

Shortcut 203 

Kontuuride 

väljafreesimine, avade 

puurimine 

Erineva diameetri ja 

raadiusega otsfreesid 

Servalihvmasin Griggio GL 150 Tasapindade ja servade 

lihvimine 

Lihvlint, 150x2200 

mm 

 

 

3.3. Kitarri pea (headstock) tootmisprotsess 

 

Järgatud, riht- ning paksushööveldatud plangu minimaalsed pikkuse, laiuse ja paksuse 

dimensionaalsed mõõtmed on vastavalt 830 *175* 25 (mm). Korraga väljafreesitavate detailide 

arv sõltub eelkõige toormaterjali võimalikest mõõtmetest ning CNC pingi töölaua suurusest. 

Detailide paigutus, mis tagab maksimaalse väljatuleku toormaterjalist on esitatud joonisel 9. 

Hilisemateks lihvimistöödeks jäetakse kitarri pea tagumisele poolele töötlemisvaru 0,5 (mm). 

Tehnoloogilised töötlemisetapid on välja toodud tabelis 7. 
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Joonis 9. Kitarri pea paigutus toorikus (Autori koostatud) 

 

Tabel 7. Headstock’i tehnoloogiline kaart (lisa 5) (Autori koostatud) 

Operatsiooni 

nr 

Operatsiooni nimetus Detaili mõõtmed peale 

töötlemisetappi, mm 

Kasutatav seade Tööriist 

pikkus laius paksus 

1 Järkamine 830 175 25 SCM GROUP 

formula sr 650 

Saeketas 

350*3,5 

mm 

2 Baaspinna 

hööveldamine 

830 175 22,5 SCM nova f 520 Noavõll 

120 mm 

3 Paksushööveldamine 830 175 20 SCM nova s 520 Noavõll 

120 mm 

4 Läbivate avade 

puurimine 

245 175 20 Industrial CNC 

Shortcut 203 

Puidupuur 

10 mm  

5 Kontuuri 

väljafreesimine 

positsioonis I 

245 130 20 Industrial CNC 

Shortcut 203 

Otsfrees 

10 mm 

6 Kontuuri 

väljafreesimine 

positsioonis II 

245 130 20 Industrial CNC 

Shortcut 203 

Otsfrees 

Ø10 mm 

7 Tapikahvli 

sisenurkade 

puhastamine 

245 130 20 - Peitel 8 

mm 
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Operatsiooni 

nr 

Operatsiooni nimetus Detaili mõõtmed peale 

töötlemisetappi, mm 

Kasutatav seade Tööriist 

pikkus laius paksus 

8 Servade ja 

tasapindade lihv 

245 130 19,5 Griggio GL 150 Lihvlint 

P320 

 

Töötlemise etapid CNC ruuteril 

1. Läbivate avade puurimine (joonis 10) 

2. Kontuuri väljafreesimine (joonis 11) 

3. Tooriku positsiooni muutmine järgmiseks operatsiooniks 

4. Kontuuri väljafreesimine (joonis 12) 

 

 

Joonis 10. 1. töötlusetapp, avade puurimine (Autori koostatud) 

 



29 

 

 

Joonis 11. 2. töötlusetapp, kontuuri freesimine (Autori koostatud) 

 

 

Joonis 12. 4. töötlusetapp, detail nr 1 eesmise külje väljafreesimine (Autori koostatud) 

 

Tööradade genereerimiseks kasutatakse Fusion 360 CAM (computer aided manufacturing) 

arvutiprogrammi. Toorik kinnitatakse pinki kinnitusklambrite abil, mis asetsevad tooriku kõigis 

neljas nurgas. CNC ruuteris operatsioonide läbiviimiseks vajalikud tööristad on puur Ø10 mm 

ja otsfrees Ø10 mm. 

CNC töötluse järel eemaldatakse nõgusatelt ning kumeratelt pindadelt freesimise tulemusena 

tekkinud töötlemisjäljed. Pinnad lihvitakse ja servad pehmendatakse kasutades 

servalihvmasinat. Tapikahvli sisemised nurgad tuleb peiteldada täisnurkseteks, et tagada 

kokkuliidetavus kitarri kaela maatriksiga. 
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3.4. Elektrikitarri komposiitmaterjalist kaela maatriksi tootmisprotsess 

 

3.4.1. Silikoonvormi valmistamine 

 

Kahekomponentsest, ultraviolettkiirgusele mittereageerivast valuepoksüvaigust valatava kitarri 

kaela maatriksi valmistamine toimub kahepoolse silikoonvormi abil. Tabelis 8 on välja toodud 

silikoonvormi ümbritseva puitkarkassi ja vormitava detaili andmed.  

 

Tabel 8. Detailid silikoonvormi kesta valmistamiseks ja silikoonvormi valamiseks (Autori 

koostatud) 

Detaili 

/materjali 

nimetus 

Detaili 

nr 

Materjal Kogus Pikkus, 

mm 

Laius, 

mm 

Paksus, mm 

Vormitav 

(master) 

detail 

9 Haava saematerjal, 

servatud, 1800* 75* 32 

1 483 57 26,6 

Vormi 

küljelamell 

1 

10 Männi saematerjal, 

servatud, 1800*100* 25 

4 490 28 20 

Vormi 

küljelamell 

2 

11 Männi saematerjal, 

servatud,1800*100* 25 

4 105 28 20 

Vormi põhi 12 Kasevineer 1250* 2500* 4 2 530 105 4 

 

Vormitava detaili (master detail) (tabel 9) (lisa 6) valmistamiseks kasutatakse lihtsasti 

töödeldavat haavapuitu. Tooriku mõõdud peale järkamist, hööveldamist ning vajalikku mõõtu 

saagimist on 57*26,6 *483 (mm). Vormitava detaili toorikul peavad puuduma arvestatavad 

sisepinged, kuna vastasel juhul detail kaardub ning viga kandub edasi silikoonvormi. 
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Tabel 9. Vormitava detaili (master detail) tehnoloogiline kaart (lisa 6) (Autori koostatud) 

Operatsiooni 

nr 

Operatsiooni nimetus Detaili mõõtmed peale 

töötlemisetappi, mm 

Kasutatav 

seade 

Tööriist 

pikkus laius paksus 

1 Järkamine 500 75 32 SCM GROUP 

formula sr 650 

Saeketas 

400*3,5 

mm 

2 Baaspinna 

hööveldamine 

500 75 28 SCM nova f 

520 

Noavõll 

120 mm 

3 Paksushööveldamine 500 75 26,6 SCM nova s 

520 

Noavõll 

120 mm 

4 Pikikiudu mõõtu 

saagimine 

500 57 26,6 Altendorf 

WA6 2000 mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 

5 Ristikiudu mõõtu 

saagimine 

483 57 26,6 Altendorf 

WA6 2000 mm 

Saeketas 

300*3,2 

6 Soonte freesimine 

positsioonis I 

483 57 26,6 Industrial CNC 

Shortcut 203 

Otsfrees 5 

mm 

7 Kumerate kontuuride 

väljafreesimine 

positsioonis II 

483 57 26,6 Industrial CNC 

Shortcut 203 

Otsfrees 

Ø10 mm 

8 Tapikeele sisenurkade 

peiteldamine 

483 57 26,6 - Peitel 8 

mm 

9 Servade, nõgusate ja 

kumerate pindade lihv 

483 57 26,6 - Lihvpaber 

P240 

 

Töötlusprotsessis kasutatakse kolmeteljelist CNC puidutöötluspinki. Vormitavat detaili 

töödeldakse kahes positsioonis. Esmalt freesitakse välja kaelavarrast ning süsinikkiudvardaid 

hoiustavad kontuurid, kasutades Ø5 mm otsfreesi. Järgmise etapina freesitakse detaili kumerad 

ja nõgusad kontuurid ehk kaelaprofiil, kasutades Ø6 mm R3 raadiusega otsfreesi. Detail 

kinnitatakse mõlemas positsioonis freespinki, kasutades 100* 600* 4 (mm) vineertahvlit, läbi 

mille on altpoolt kruviseotis vormitava detailiga. Vineerplaadi kinnitamiseks CNC ruuteri 

töölauale kasutatakse klambreid. Genereeritud töörada on 0,5 mm üleastega, garanteerides 
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detaili maksimaalse täpsuse ning lühendades hilisemat lihvimisele ja kuju vormimisele kuluvat 

aega (joonis 13). 

 

Joonis 13. Silikoonvormi valamiseks vajamineva valatava detaili II positsioonis kontuuri 

freesimise töörada (Autori koostatud) 

 

CNC töötlemise tagajärjel tekkinud töötlusjäljed eemaldatakse lihvpaberiga. Tapikeele 

sisemised nurgad ja pinnad töödeldakse peitliga, tagades tasapinnalised ja täisnurkselt ristuvad 

pinnad. Enne silikoonvormi valamist viimistletakse vormitav detail pihustatava kruntvärviga. 

Kruntvärv lihvitakse vesilihvpaberiga P1500 ja P2000, mille järel saavutatakse piisavalt sile 

pind silikoonvormi valmistamiseks. Vormisilikooni ja vormitava keha omavahelise 

mittenakkuvuse tagamiseks kasutatakse vormivaha.  

Vormisilikooni elastsus eeldab jäika anumasse vormi valamist. Vastasel juhul võib hilisem 

vormi kuju muutuda ning valatava detaili kuju moonduda. Vormi kesta valmistamiseks 

kasutatakse detaile 10, 11, 12. Kesta detailid ühendatakse kruviühendusega ning tihendatakse 

seestpoolt kasutades kuumaliimi, et vältida tahkestumata silikooni väljavoolamist. Tabelites 10, 

11 ja 12 on etappidena kirjeldatud tehnoloogilise töötluse protsessid silikoonvormi ümbritseva 

kesta servalamellide ja põhjaplaadi valmistamiseks. 
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Tabel 10. Detail nr 10 (pikem küljelamell) tehnoloogiline kaart (lisa 11) (Autori koostatud) 

Operatsiooni 

nr 

Operatsiooni nimetus Detaili mõõtmed peale 

töötlemisetappi, mm 

Kasutatav 

seade 

Tööriist 

pikkus laius paksus 

1 Järkamine 500 100 25 SCM 

GROUP 

formula sr 

650 

Saeketas 

400*3,5 

mm 

2 1.baaspinna 

hööveldamine 

500 100 22,5 SCM nova f 

520 

Noavõll 

120 mm 

3 2.baaspinna 

hööveldamine 

500 98 22,5 SCM nova f 

520 

Noavõll 

120 mm 

4 Paksusesse 

hööveldamine 

500 98 20 SCM nova s 

520 

Noavõll 

120 mm 

5 Pikikiudu 

juurdelõikamine 

500 28 20 Altendorf 

WA6 2000 

mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 

6 Ristikiudu mõõtu 

saagimine  

490 28 20 Altendorf 

WA6 2000 

mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 

7 Avade puurimine 490 28 20 Akutrell Puur 2 

mm 

 

Materjali kokkuhoiuks on silikoonvormi kesta lamellide valmistamiseks kasutatud ühist 

toormaterjali, millest tulenavalt on lühema küljelamelli tehnoloogilisel kaardil vähem 

töötlusetappe. 
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Tabel 11. Detail nr 11 (lühem küljelamell) tehnoloogiline kaart (lisa 12) (Autori koostatud) 

Operatsiooni 

nr 

Operatsiooni nimetus Detaili mõõtmed peale 

töötlemisetappi, mm 

Kasutatav 

seade 

Tööriist 

pikkus laius paksus 

1 Pikikiudu 

juurdelõikamine 

500 28 20 Altendorf 

WA6 2000 

mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 

2 Ristikiudu 

juurdelõikamine  

105 28 20 Altendorf 

WA6 2000 

mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 

3 Avade puurimine 105 28 20 Akutrell Puur 4 

mm 

 

Tabel 12. Silikonvormi põhjaplaadi tehnoloogiline kaart (lisa 13) (Autori koostatud) 

Operatsiooni 

nr 

Operatsiooni 

nimetus 

Detaili mõõtmed peale 

töötlemisetappi, mm 

Kasutatav 

seade 

Tööriist 

pikkus laius paksus 

1 Juurdelõikus 

tooriku pikkuses 

1250 105 4 Altendorf 

WA6 2000 

mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 

2 Juurdelõikus 

tooriku laiuses 

530 105 4 Altendorf 

WA6 2000 

mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 

3 Avade puurimine 530 105 4 Akutrell Puur, 3 

mm 

 

Silikoonvormi valmistamisel valatakse esmalt vormitava detaili järgi ülemine silikoonvormi 

pool ning siis alumine. Silikoonvormi esimese poole valamisel kasutatakse vesibaasil 

vormisavi. Kahekomponentne vormisilikoon ja kõvendi segatakse vahekorras 100: 5 

(composite24, vormisilikoon...2020). Enne vormisilikooni valamisprotsessi kasutatakse 

vaakumpumpa, et eemaldada silikoonmaterjali sees leiduvad õhumullid. Kasutatava 

kahekomponentse vormisilikooni tahkestumisaeg on 24 tundi (composite24, 

vormisilikoon...2020). Vajaminev vormisilikooni kogus on 0,00150 mm3 ehk 1,65 kg. Peale 

vormi mõlema poole valmimist lõigatakse kitarri kaela kanna poolsesse vormi otspinnale 5 mm 
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diameetriga läbiv ava epoksüvaigu vormi valamiseks. Vorm on valamise ning epoksüvaigu 

tahkestumise ajal püstloodis. 

 

 

3.4.2. Kitarri kaela maatriksi valmistamine 

 

Kahekomponentne epoksüvaik segatakse kokku, vajadusel on võimalik lisada värvaineid. 

Vajalik epoksüvaigu kogus ühe valatava maatriksi kohta on 0.00028 m3, ehk 308 grammi. 

Kasutatava epoksüvaigu tahkestumisperiood on 48 tundi (Composite24, epoksiidvaik...2020). 

Enne epoksüvaigu silikoonvormi valamist on vajalik kasutada vaakumpumpa õhumullide 

eemaldamiseks epoksüvaigust, et saavutada visuaalselt atraktiivne, läbipaistev kitarri kaela 

maatriks. 

Vormi liitekohtadest tingitud teravad servad eemaldatakse servalihvmasinaga. 

Poolfabrikaatidena sobivates mõõtmetes tellitud süsinikkiudvardad liimitakse 

kahekomponentse epoksüvaiguga kitarri kaela maatriksi ettenähtud soontesse. Kaelavarda 

installeerimisel liimi ei kasutata ning selle reguleerimist ei tohi liimühendus häirida. 

 

 

3.5. Sõrmlaua tootmisprotsess 

 

Ilma lõhedeta, radiaallõikes termovahtra toormaterjal hööveldatakse, ning seejärel lahatakse 

formaatsael lamellideks mille mõõt on 494* 60* 4 mm. Sõrmlaua krihvide vaheliste süvenduste 

freesimiseks kasutatakse CNC ruuter tüüpi freespinki, mille kasutamine tagab parema täpsuse 

ja ajalise kokkuhoiu võrreldes käsitsi detaili viilimisega. Operatsiooni jaoks kasutatakse Ø5 mm 

R2,5 raadiusega otsfreesi (joonis 15).  
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Joonis 15. Sõrmlaua süvenduste freesimine cnc freespingis (Autori koostatud) 

Sõrmlauad saetakse trapetsikuju formaatsael, jättes mõlemale küljele töötlemisvaru 0,5 mm. 

Krihvisoonte asukohad märgitakse sõrmlauale 0,5 mm täpsusega alustades mõõtmist 0 krihvi 

asukohast. Krihvisooned saetakse 1,5 mm sügavused kasutades Jaapani stiilis käsisaagi mille 

saetee laius vastab krihvi keele paksusele. Tehnoloogilisi töötlemisetappe sõrmlaua 

valmistamiseks on täpsemalt kirjeldatud tabelis 13. 

 

Tabel 13. Sõrmlaua tehnoloogiline kaart (lisa 7) (Autori koostatud) 

Operatsiooni 

nr 

Operatsiooni 

nimetus 

Detaili mõõtmed peale 

töötlemisetappi mm 

Kasutatav 

seade 

Tööriist 

pikkus laius paksus 

1 Järkamine 500 75 22 SCM 

GROUP 

formula sr 

650 

Saeketas 

400*3,5 

mm 

2 1.baaspinna 

hööveldamine 

500 75 20 SCM nova f 

520 

Noavõll 

120 mm 

3 2.baaspinna 

hööveldamine 

500 73 20 SCM nova f 

520 

Noavõll 

120 mm 

4 Pikikiudu 

juurdelõikamine 

500 60 4 Altendorf 

WA6 2000 

mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 
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Operatsiooni 

nr 

Operatsiooni 

nimetus 

Detaili mõõtmed peale 

töötlemisetappi mm 

Kasutatav 

seade 

Tööriist 

pikkus laius paksus 

5 Detaili pikkuse 

mõõtu saagimine 

494 60 4 Altendorf 

WA6 2000 

mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 

6 Süvenduste 

freesimine 

494 60 4 Industrial 

CNC 

Shortcut 

203 

Otsfrees 5 

mm, R2,5  

7 Detaili laiusesse 

saagimine 

(trapetsisse)   

494 58 4 Altendorf 

WA6 2000 

mm 

Saeketas 

300*3,2 

mm 

8 Krihvisoonte 

saagimine 

494 58 4 Jaapani 

stiilis 

käsisaag  

Saetee 

laius 0,5 

mm 

9 Nogusate pindade 

ja servade  lihv 

494 57 4 - Lihvpaber 

P320 

10 Krihvide 

paigaldamine 

494 57 4 - Pitskruvid, 

lõiketangid 

 

Krihvid paigaldatakse krihvisoontesse ükshaaval. Garanteerimaks krihvide hea kinnitumise 

sõrmlaua külge kasutatakse krihvisoontes väheses koguses kahekomponentset epoksiidliimi. 

Krihvid pressitakse krihvisoontesse kasutades pitskruve. Peale epoksiidliimi tahkestumist 

lõigatakse krihvid sõrmlaua servaga paralleelseks kasutades lõiketange. Teravad krihvide 

lõikeservad ümardatakse kasutades metalliviili. 

 

 

3.6. Montaaž 

 

Kitarri kaela pea (headstock), maatriks ja sõrmlaud fikseeritakse omavahel liimühendusega. 

Liimiks on kahekomponentne epoksüvaik, mida eelnevalt kasutati kitarri kaela maatriksi 

valamiseks. Liimühenduste kokkupressimiseks kasutatakse pitskruve ning piisavalt suure 

ristlõikega hööveldatud puitlamelle, millel ei teki survestades läbipainet. Sõrmlaua ja 
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komposiitmaterjalist detaili kokkuliimimisel kasutada epoksiidliimi minimaalses koguses, et 

hoida ära tahtmatu liimi kogunemine kaelavarda kanalis, mis takistab kaelavarda hilisemat 

reguleermist. Krihvid poleeritakse, installeeritakse keelte pingutid ning ülemine sadul. 
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KOKKUVÕTE 

 

Rakendusliku kõrghariduse lõputöö eesmärgiks oli koostada teoreetiline disainlahendus 

elektrikitarri kaelale, mis on võimalikult suure resistentsusega ümbritsevatele 

keskkonnateguritele. Eesmärgi saavutamiseks uuriti kasutatavate materjalide omadusi ning 

võrreldi neid traditsiooniliselt kitarriehituses kasutavate materjalidega. Tutvustati erinevaid 

elektrikitarri kaela konstruktsioonivõimalusi ja toodi välja võimalike lahenduste positiivsed 

ning negatiivsed asjaolud. Uuriti kitarri kaelale mõjuvaid jõude ning selle korrelatsiooni erineva 

läbimõõduga kitarrikeelte kasutamise tagajärjel. 

Autor tuvastas töö tegemise käigus, et väljaarendatud teoreetiline kitarri kaela kaelaprofiili 

disain on väga selgelt sarnanev kahele Ameerika Ühendriikides eelnevalt patenteeritud disain 

ning kasutuslahendusele. Kirjeldatud on sarnaste patentide lahendusmetoodikad ning nende 

erinevused lõputöö projektiga.  

Jõuti järeldusele, et kitarri kaela kanna ning kere parimaks ühendusviisiks on poltühendus, kuna 

selle tootmine on teistest variantides odavam ning lihtsam. Lisaks on poltühendusel ka muid 

tehniliselt kasulikke omadusi, mis teistes konstruktsioonlahendustes puuduvad. Arvutati 

krihvide ehk astmetraatide asukohad ning selgitati tähtsamaid tehnilisi põhimõtteid kitarri kaela 

valmistamiseks. 

Uurimistöö käigus tuvastati puitmaterjalide kiu suuna tähtsus kitarri kaela stabiilsusomaduste 

tagamisel. Radiaalsuunas saetud puitmaterjalist on võimalik toota oluliselt stabiilsemaid ning 

tugevamaid kitarri kaelu. Lisaks on võimalik stabiilsust veelgi suurendada kasutades 

konstruktsioonis termopuitu, mille tasakaaluniiskus on madalam kui termotöötlemata puidul. 

Kaelakonstruktsioonis on soovituslik kasutada termopuitu mida ei ole kuumutatud üle 170 ºC. 

Praktilise töö osana koostati kolmedimensionaalsed mudelid ning tootejoonised 

komposiitmaterjalist valmistatud elektrikitarri disainlahendusele. Autoril oli võimalus laiendada 

oma oskusi komplitseeritud kolmedimensiooniliste mudelite koostamisel. Arvutati 

materjalivajadus ja materjalikulu protsent puidust ning epoksüvaigust valmistatud 

komponentidele. Kirjeldatud on prototüüp kitarri kaela valmistamiseks vajaliku silikoonvormi 

ning muude elektrikitarri kaela detailide valmistamisprotsessi. Puitmaterjalist detailide 
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tehnoloogiliseks töötlemiseks valiti kolmeteljeline CNC ruuter tüüpi arvjuhitav freespink. Kuigi 

autor täheldas, et disainis kasutusel olevate puitdetailide töötlemiseks on eelistatult sobivaim 

kasutada viieteljelist arvjuhtimispinki, ei ole seda tehnoloogiat kasutatud, kuna alustavale 

väiketootjale on eelnimetatud tehnoloogia majanduslikult liiga suur alginvesteering. 
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Lisa 1. Elektrikitarri komposiitmaterjalist kael eestvaates 
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Lisa 2. Elektrikitarri komposiitmaterjalist kael tagantvaates 
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Lisa 3. Elektrikitarri komposiitmaterjalist kaela üldmõõtmed 
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Lisa 4. Elektrikitarri komposiitmaterjalist kaela detailide nimetused 
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Lisa 5. Kitarri pea (headstock) tehniline joonis 
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Lisa 6. Kitarri kaela maatriksi tehniline joonis 
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Lisa 7. Sõrmlaua tehniline joonis 
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Lisa 8. Süsinikkiudvarda tehniline joonis 
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Lisa 9. Süsinikkiudvarda tehniline joonis 
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Lisa 10. Süsinikkiudvarda tehniline joonis 
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Lisa 11. Silikoonvormi küljelamelli tehniline joonis 
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Lisa 12. Silikoonvormi küljelamelli tehniline joonis 
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Lisa 13. Silikoonvormi põhjaplaadi tehniline joonis 
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Lisa 14. Detail nr 9 g- kood  
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Lisa 15. Järkamissae tehnilised andmed 

 

Tootja SCM Group 

Mudelinimetus Formula sr 650 

Saeketta diameeter 350- 400 mm 

Saeketta kaldenurk -45° ... +45° 

Maksimaalne lõikesügavus 90°/45° 120/ 83 

Maksimaalne saetav ristlõige 640* 20 mm 

Mootori võimsus 3 kW 

(SCM Group...2020) 

 

 

Lisa 16. Rihthöövli tehnilised andmed 

 

Tootja SCM Group 

Mudelinimetus Nova f 410 

Töölaua laius 410 mm 

Töölaua pikkus 2610 mm 

Noavõlli diameeter 120 mm 

Lõiketerade arv 4 

Lõiketerade mõõt 35* 3*410 mm 

Maksimaalne materjalieemaldus 8 mm 

Mootori võimsus 5 kW 

(SCM Group...2020) 
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Lisa 17. Paksushöövli tehnilised andmed 

Tootja SCM Group 

Mudelinimetus Nova S 520 

Tööala laius 520 mm 

Noavõlli diameeter 120 mm 

Lõiketerade arv 4 

Lõiketerade mõõt 35* 3* 520 mm 

Maksimaalne materjalieemaldus 8 mm 

Etteande kiirus  5/8/12/18 m/min 

Minimaalne töödeldava detaili paksus 3,5 mm 

Maksimaalne töödeldava detaili paksus 300 mm 

(SCM Group...2020) 

 

 

Lisa 18. Formaatsae tehnilised andmed 

 

Tootja Altendorf 

Mudelinimetus WA6 2000 

Kelgu pikkus 2000 mm 

Lõikepikkus 1900 mm 

Saeketta diameeter 300 mm 

Maksimaalne lõikekõrgus 92,5 mm 

Lõikelaius  1000 mm 

Põiklõiketugi  2600 mm 

Peamootori võimsus 4 kW 

Ettelõike mootori võimsus 0,37 kW 

Ettelõikeketta diameeter 120 mm 

Saeketta kallutus 0°- 45° 

(Stokker...2020) 
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Lisa 19. CNC töötluspingi tehnilised andmed 

 

Tootja Industrial CNC 

Mudelinimetus Shortcut 203 

Töölaua suurus 1168* 1219 mm 

X, Y, Z telje tööala 635* 939* 304 mm 

Täpsustolerants 0,05 mm 

Maksimaalne spindli kiirus 24000 p/min 

Juhtimistarkvara Mach 3 

(Industrialcnc...2020) 

 

 

Lisa 20. Servalihvmasina tehnilised andmed 

 

Tootja Griggio 

Mudelinimetus GL 150 

Töölaua mõõtmed 700* 1440 mm 

Töölaua kõrgus 950 mm 

Lihvlindi mõõtmed 150* 2200 mm 

Töölaua kalutus 0°- 45° 

Lihvlindi kiirus 8/12 m/ s 

Peamootori võimsus 1,8 kW 

(Griggio...2020) 
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