ZPM Opałek –
Paweł Dejnak

nasz skrzat wśród regatowych radiojachtów
Tym razem nieco trudniejszy niż ostatnimi czasy
w „Na warsztacie”, projekt modelu zdalnie sterowanej żaglówki,
na dodatek w międzynarodowej klasie regatowej FOOTY.
na rozwijanie własnych, najróżniejszych rozwiązań
każdemu z konstruktorów niezależnie od wieku,
warsztatu, posiadanych materiałów
i środków.
HISTORIA

Trudno jednoznacznie powiedzieć, kto pierwszy
zbudował pływający (w tym zdalnie
sterowany) model
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rzeczesując zasoby sieci WWW
w poszukiwaniu inspiracji do
kolejnego projektu modelu prostej żaglówki radiosterowaniej, natrafiłem na całkiem sporą rodzinę
modeli, które zdaniem wielu domorosłych „fachowców” nie mają prawa pływać, a tymczasem nie dość,
że pływają, to jeszcze, dzięki niewielu prostym regułom, pozwalają
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Zdjęcia wykonanych projektów prosimy przesłać
na adres e-mail: activereader@mt.com.pl
żaglówki o długości kadłuba równej 1 ft (od foot –
ang. stopa), czyli 12’ (cali), a „po naszemu” 305 mm.
Jednak za ojczyznę klasy FOOTY uważa się Nową
Zelandię, gdzie w 2001 roku powstał pierwszy
„Bob About” Bretta McCormacka. Tam powstały też
pierwsze założenia i zasady regatowe. Aktualnie
formalne organy IFCA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy FOOTY) istnieją również w Australii, Kanadzie, Szwecji, we Włoszech, w Republice
Południowej Afryki i w Portugalii, natomiast polski
oddział tworzy się aktualnie we Wrocławiu.

Maszt – 600
bom foka – 125
bom grota – 150
podbom – 180
d³awica steru – 40
³¹cznie – 1095 mm

B

IDEA

Zasadniczym pomysłem, który przyświecał
twórcom tej klasy modeli, była chęć promowania
małej techniki żeglarskiej wśród możliwie najliczniejszych grup społeczeństwa. Dwunastocalowe
łódki można wykonywać z kartonu, drewna, dowolnego plastiku, ale też i ze „szklano-węglowo-kevlarowych przekładkowych laminatów”, korzystając
z wszelkich innych kosmicznych technologii. Można
samemu poświęcić nieco czasu i zbudować od podstaw model, ale można też kupić gotowy zestaw
lub całkowicie gotowy do pływania model.
Łódki klasy jednostopowej są z natury rzeczy
niezwykle kompaktowe, nawet nierozłożone mieszczą się na półce pod tylną szybą każdego auta.
Można je też przynieść nad staw lub pod miejską
fontannę choćby w reklamówce. Do pływania nie
potrzeba wyszukanych akwenów, licencji czy opłat
startowych, co zwykle jest obowiązkowe w „dużych” klasach.
ZASADY

Reguły tej klasy są tak proste, że aż cieszą
serce. Najważniejsze z nich podaję poniżej – pełny
regulamin dostępny jest na stronie stowarzyszenia
(vide bibliografia):
– Modele o maksymalnie dwóch żaglach, sterowane maksymalnie dwoma kanałami z zasilaniem
umieszczwewnątrz kadłuba.
– Model aż do pokładu musi zmieścić się (możliwe
jest dowolne położenie) w standardowej skrzynce
o wymiarach 305×305×153 mm. Dopuszcza się
określone wyjątki dla bukszprytu (maks. 1 szt.),
wystrzału (maks. 1 szt.) i steru – vide rys. A .
– Balast wyłącznie stały, o gęstości nie większej
niż gęstość ołowiu.
REGATY

Wyścigi modeli zdalnie sterowanych rozgrywa się między bojami rozstawionymi w odległości
50 stóp (15,2 m) na dystansie 500 stóp (5 pełnych
okrążeń). Modele niesterowalne pływają na czas
do bramki o określonej szerokości.
Modele, które startują w klasyfikowanych zawodach, muszą być zarejestrowane u krajowego rejestratora i dopuszczone do startów pod względem
formalnym przez stosowną komisję techniczną. Pływać dla przyjemności wraz i innymi radiosternikami
można zawsze bez żadnych formalności!

69

TRENDY
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Mimo, że historia tej nietuzinkowej
klasy jest krótka, to już wyraźnie można wyodrębnić wyraźne kierunki i tendencje rozwoju poszczególnych „linii genealogicznych”
modeli FOOTY. Pierwsze historycznie jednostopowe żaglówki to „klasyczne” konstrukcje
drewniane – zarówno pod względem wyglądu, jak i technologii budowy. Przedstawicielami tych typów są modele Bob Abort, Kittywake, Pintail, K2, Razor, Bugs, Cobra oraz
nasz Opałek. Są też łódki z laminatów szklanych i węglowych (Lajabless, Icarus). W Australii jest produkowany w technologii termoformowania próżniowego (vacuform) model „507”.
Poszczególni konstruktorzy skłaniają
się ku różnym proporcjom i kształtom modeli
przy wykorzystaniu całej przestrzeni skrzynki pomiarowej. Dla przykładu modele północnoamerykańskie w dużej części są maksymalnie szerokie przy rufie, co pozwala lepiej
opierać się na wodzie przy dużym wietrze –
np. Lajabless CAN, Orange Crush USA). Dla
odmiany konstruktorzy angielscy projektują
modele długie i smukłe (np. Moonschadow –
320 mm długości pokładu, które w skrzynce
pomiarowej muszą być ustawiane diagonalnie), lepiej radzące sobie z falami.
Więcej o szczegółach w artykule „Footy Design Trends” autorstwa Niela Goodricha („MODEL YACHTING”, Lato 2008,
No.152) oraz jego ilustrowany skrót na stronie domowej FOOTY:
http://footy.rcsailing.net/ articles/my152/footy_design.php.
BUDOWA
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Proponuję zacząć od uważnego przyjrzenia się rysunkom B – E . Rysunki D i E
trzeba będzie koniecznie powiększyć (np.
w punkcie ksero), by uzyskać obrazy elementów w docelowej skali.
Podstawowym materiałem, z którego
wykonamy szkielet kadłuba, jest lekka sklejka grubości 3 mm, którą we wrocławskich
pracowniach modelarskich nazywamy „cytrusową”, bo najtaniej pozyskać ją ze skrzynek, w których najczęściej sprzedawane są
cytryny, pomarańcze, mandarynki. Ten bardzo przydatny materiał do różnych modelarskich zastosowań najczęściej jest wyrzucany
lub spalany – podobny można kupić w sklepach za niemałe pieniądze…
Po przerysowaniu/przekalkowaniu elementów na sklejkę (uwaga na oznaczony kierunek włókien), uważnie wycinamy je piłeczką włośnicową o małych ząbkach. Także
ostrożne szlifowanie wykańczające (nigdy
pod włos) pozwoli uniknąć „wyszczypań”
krawędzi. Wszystkie wycięte i doszlifowane
części składowe 4 należy zaimpregnować –
najlepiej przed sklejeniem w całość (o wiele
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Montaż szkieletu kadłuba
rozpoczynamy od pokładu położonego do góry nogami na równej
desce montażowej. Kolejno dokładamy wręgi 1–3, stępkę, wzdłużniki, następnie pawęż, na koniec elementy skrzynki mieczowej i wzmocnienie dławicy steru. Przed sklejeniem sprawdzamy poprawność
spasowania połączeń (nie wolno
pozostawić szczelin – wszystkie
elementy muszą do siebie pasować) oraz możliwość swobodnego
wkładania miecza do skrzynki mieczowej (należy wykonać pomiary
porównawcze grubości stępki i miecza. W razie potrzeby można ją poszerzyć przez wklejenie między
boczne ścianki a stępkę przekładek z zaimpregnowanego brystolu). Całość po sprawdzeniu wygodnie
skleja się klejami cyjano-akrylowymi (typu Super Glue
– byle nie za dużo – vide dalszy opis). W miejscach
oznaczonych nacięciami, na stępce, w sklejonym już
kadłubie należy wywiercić trzy otwory. Dwa wiertłem
o średnicy 3 mm 5 , przez co (o ile wcześniej stępka
nie została w tym miejscu zalana klejem), łatwo uzyskamy skrzynkę mieczową. Trzeci otwór wiercony
wiertłem 6 mm 6 pozwoli na wklejenie dławicy
steru w rurki 6 mm, którą można pozyskać nawet
z wkładu do długopisu typu zenith. Łożyska dławicy
w opisywanym modelu wykonane zostały z aluminiowych nitów zrywalnych, ale można je równie dobrze
wykonać przez nawinięcie na szprychę paska papieru, który starannie zaimpregnujemy klejem CA. Zanim
zaczniemy poszywać kadłub, teraz możemy wygodnie
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łatwiej przeszlifować ew. zacieki
na płasko). Impregnowanie można
wykonać dowolnym środkiem (nitrocellonem, rzadkim cyjano-akrylem, żywicami, impregnatami zewnętrznymi do drewna, a nawet
styropianem rozpuszczonym w rozpuszczalniku nitro). Zwykle nakładanych jest 4–7 warstw impregnatu (nie dotyczy CA). Równolegle
impregnujemy materiał na poszycie – w tym przypadku zastosowana została sklejka modelarska grubości 0,4 mm, ale może to być również karton, preszpan, itp. – ważne,
by materiał dobrze zaimpregnować
– nie wystarczy tu „wodoodporna
farba w sprayu”…
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wkleić w odpowiednich miejscach
półeczki dla serw 7 . Zwracam
uwagę na różne wysokości ich mocowania. Wyważanie końcowe będzie można przeprowadzić dzięki
dużym możliwościom zmiany położenia baterii i samego odbiornika.
Teraz też należy wkleić rurkę
o średnicy wewnętrznej 6 mm, stanowiącej obsadę masztu. W ostateczności można taką rurkę skleić
ze zwiniętego i zaimpregnowanego CA papieru. W tym momencie
warto zastanowić się również nad
rodzajem i miejscem umieszczenia
zewnętrznego wyłącznika zasila-

nia. W najprostszym wypadku wystarczy wyprowadzić przy maszcie
dwa piny (szpilki) zwierane do włączenia prostą
zworką.
Poszywanie 8
należy rozpocząć od dna,
starannie dopasowując
i wklejając kolejne bryty
oraz zalewając miejsca
łączeń od środka kadłuba klejem lub gęstym impregnatem. Teraz dopiero można doszlifować
pokład i wzdłużniki
w miejscu klejenia burt,
które podobnie jak zewnętrzne części dna kleimy z delikatnym naddatkiem (rzędu 1–1,5 mm), który potem doszlifowujemy do żądanej wielkości 9 .
Po poszyciu jeszcze raz zabezpieczamy krawędzie od środka i od
zewnątrz. Przystępujemy do końcowego malowania całości 12 .
W międzyczasie możemy zająć się
sterem i mieczem, któremu trzeba
nadać profil hydrodynamiczny.
W sklejce to łatwe zadanie – wystarczy umiejętnie posłużyć się
ołówkiem, nożykiem i szuradełkiem 10 . Do wykonania trzonu steru wystarczy szprycha rowerowa
średnicy 2 mm. Kilka sztuczek,

związanych z połączeniami, pokazuje fot. 11 . Balast można wykonać z dostępnych w sklepach
wędkarskich, gotowych kształtek.
Można skleić go żywicą ze śrutu
w formie z plasteliny albo wytoczyć
kopytko (choćby z odcinka kija do
miotły z wykorzystaniem wiertarki
i papieru ściernego), odlać formę
z gipsu, a następnie ołowiane
kształtki jak na fot. 17 – 19 . Maszty
i bomy o średnicy 6 mm wykonane
zostały w tym przypadku z niekarbowanych prętów na kołki meblowe. Żagle wg rys. A można wykonać z najróżniejszych – byle wodoodpornych materiałów – począwszy od folii reklamówkowych (najlepiej kleić i wzmacniać je taśmami samoprzylepnymi), poprzez impregnowane podszewki, lekkie ortaliony z uszkodzonych parasoli,
dakron z połamanych latawców,
aż po polimerowe kalki techniczne
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wałem w tym modelu
do minimum, poprzestając na lince-plecionce
(może być też dratwa)
i kleju CA 13 , który zastąpił również stopery
(likwidując jednocześnie możliwość regulacji linek). Otwory w żaglach (po uprzednim
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w różnych gramaturach, jakie stosują zawodnicy startujący w większych klasach radiojachtingowych.
W przypadku pierwszego modelu
zalecam wykonanie nieprofilowanych żagli z jednego kawałka materiału. Po trosze dla sprawdzenia,
po trosze dla zaoszczędzenia czasu, liczbę akcesoriów potrzebnych
do połączenia żagli z masztem, bomami i serwem szotów zreduko-

wzmocnieniu, przyklejanymi CA
nakładkami z tego samego ew.
cięższego dakronu) wygodnie wypalać rozgrzanym drutem. Wystarczy spinacz biurowy i kuchenka
gazowa. Tego typu mocowania są
wystarczająco trwałe, ale znacznie
wytrzymalsze oczka wykonamy,
stosując rozwiązania typowo kaletnicze 14 . By pozostawić sobie
możliwość demontażu masztu
z żaglami
warto zastosować
rozłączane
połączenia
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linki szotów 15 i sztagu przy pokładzie. Szczegóły mocowania olinowania są częściowo widoczne
na zdjęciach. Szczegóły podobnych
i doskonalszych rozwiązań znaleźć
można na stronach www.MODELmaniak.pl (tam również o siostrzanych jednostkach, ich planach w
skali 1:1, prefabrykowanych zestawach, akcesoriach).
PŁYWANIE

Do pływania tak małymi modelami często wystarczają nawet
miejskie fontanny, stawy, baseny
i kąpieliska. Ideałem jest otwarty
akwen ze stojącą wodą o głębokości 20–50 cm, do którego w razie
awarii można wejść. Całkiem dobrze pływaliśmy również w niewielkich, rozkładanych w zamkniętych pomieszczeniach basenach,
gdzie jedyne źródło wiatru stanowiły biurowe wentylatory. Do pływania tak małymi łódeczkami nie
nadają się zarośnięte roślinnością
lub zanieczyszczone stawy i bajorka, a także rzeki, na których model
mógłby odpłynąć w siną dal.
Po sprawdzeniu działania
mechanizmów na lądzie wodujemy żaglówkę (najlepiej w towarzystwie bardziej doświadczonego
modelarza lub żeglarza). Pływanie
tego typu modelami, w przeciwieństwie do latania modelami lotniczymi, nie wyzwala aż tyle adrenaliny – można powiedzieć, że to
czysty relaks. W razie ew. problemów „technicznych” serdecznie
zapraszam do internetowego forum
„Młodego Technika”, gdzie w dziale „Na warsztacie – zdjęcia” z ciekawością wypatrywać będę Waszych modeli żaglówek.
Udanych regat! z
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