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PRZEDMOWA.
llość kajaków

w Polsce oblicza się zgrubsza na
to wyroby domowe, urą
gające elementarnym wymaganiom konstrukcji. Polski
Związek Kajakowców, za sprawą wice-prezesa, ppłk.
Ziętkiewicza, kwestję uporządkowania tego chaosu postawił na czele swych prac.
10.000. Znakomita większość,

Należało:
1) stwOl'zyć

typy

kajaków

wzorowych,

prostych

w budowie, tanich, a mimo to wygodnych, odpowiadających wymaganiom stawianym nowoczesnym łodziom

turystycznym;
2) opracować pod.ręcznik, przeznaczony dla laików,
ujmujący od strony praktycznej zagadnienie budowy, a dający zarazem niezbędne minimum teorji.
Komisja techniczna P. Z. K. przejrzała. różne konstrukcje krajowe i zagraniczne. Zamówiła plany u znanych konstruktorów zagranicznych (Tiller). Wybrane
kajaki różnych typów, wypróbowano !)raktycznie na
kursie budowy sprzętu sportowego w Kazimierzu nad
Wisłą w warsztatach „Strzelca" oraz „Państwowego
Instytutu Robót Ręcznych". Na zasadzie poczynionych
obserwacyj, dokonano szeregu zmian, uproszczeń, ulepszeń.
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Wynikiem prac komisji P. Z. K. było zakwalifikowanie do wydania planów kajaka typu najprostszego
(konstmkcji inż. Pauly) oraz kajaka klejonkowego, krytego płótnem (iyp A. Z. S.). W opracowaniu są dalsze
typy, jak np. mieczowego kajaka żaglowego, nieznanej u nas dotąd klasy (Segelkanu).
W książce niniejszej specjalną uwagę zwróciiem na
prawidłowe ożaglowanie kajaków, uważając żeglar
stwo na kajaku za wstępny krok do poznania sztuki
żeglarskiej.

Do książki dołączyłem dużo rysunków, ponieważ ilustracja mówi więcej, niż najlepszy nawet opis.
Szczupłe ramy książki zmusiły mnie do pominięcia
drugorzędnych szczegółów, lub poruszenia ich zaledwie
w paru słowach. Często dałem tylko rysunek.
Za przychylne odniesienie się do mej pracy <lziQkuję
p.p.: ppłk. Ziętkiewiczowi mjr. inż. Czeżowskiemu, inż.
Pauly, a za pomoc przy opracowaniu rysunków p.p.:
Jadwidze Kobyłeckiej, A. Krysińskiemu i A. Weglowi,
Za podjęcie się wydawnictwa, szybki druk i staranną stronę graficzną należy się uznanie Głównej Księ
garni Wojskowej.
Antoni Heinrich (Tonny).

CZĘść

OGóLNA.

ORGANIZACJA BUDOWY.
Zanim przystąpi się do budowy, należy przeprowaobliczenie własnych sil i zasobów gotówkowych.
Prócz ogólnej znajomości rzemiosła (stolarki, ślusar
ki), prócz pieniQdzy, ahy móc coś zbudować - trzeba
mieć charakter.
Budowa wymaga czasu, pociąga z.a sobą konieczność
wyrzeczenia się pewnych przyjemności. kosztuje niemało starań i zachodów. Po okresie „słomianego zapału'', przychodzi zniechęcenie; wówc:zas to. tak często,
rzul'a sic; zaczt;tą robotę, nawpół zrohiony szkiclci gnije,
I ub wędruje na opal.
Samemu budować trudno. Bez pomocy, nie każdy potrafi wykonać wfrlc czynności, a i dłużś'zc ,.sam nn
sam" z sobą i kajakiem nie każdcm 11 dogadza. Budując
we dwójkę, ma się pomof'nika. w chwilach zwątpjenia
podporę, w wątpliwościaf'h dorad<'ę. a prócz tego więk
szą łatwość sfinansowania hudowy. Większe spółki wydzić

magają dużej osfrożności.

I )obrzc zorganizowane spółki dajq
I lak:

duże

kol'zyści.
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a) zbiorowy zak11p materjałów pozwala na uzyskanie niskiej cerny hurtowej;
h) wykorzvstnnie mnterjałn jest leps,ze. gdyż od~
setek orlpadków jest niższy:
c) wydatki og-ólne. na 1okaL warsztat. narzęrlzia, opal.
oraz na budowę urządzeń pomo<'niczych (łata montażowa, sza błony). są dużo mniejsze~
<l) przez zbiorowe zamówienie gotowvC'h listew. prę
tów. desek oki1ć, i t. p .. skraca się zrnwznic czas
bu<lowy;
e) przez podział <'ZVnnos<'1, os1ąga SH? wic;kszą wvdajność pracy.
Prócz teg-o, wieksze_j spółce opłaci się na iać fachowego rzemieślnika. który roztoczy ogólny nadzór techniczny nad budową.
Przv dobrze zorganizowane_j budowie zhio:rowej.
można osiągnąć w ten sposób do 50% oszczędności.
Do kosztów kajaka fabrycznego,. prÓ<'z wvrlatków na
materjał i robociznę, dochodzą koszty reklamy. podatków, różnych świadczeń i t. d. Budując samemu, oplaC'a się tv1ko koszt materjału plus małe sumy za miejsce
i narzędzia.
Tern niemniej, sfinansownnie budowy jest rzeczą najważniejszą. Nie należy liczyć na cudy, lub .. amerykań
skie spadki". Zaczynając budowę, trzeba mieć co najmniej 50% prelimJinowancj na budowę sumy, bądź
w gotówce, hądź w materjale. Budowa potrwa jakiś
czas; w' tym okresie można hGdzic zdohyć Środki na da]szy ciąg. Pamiętajmy że te 50% to koszt „pudła''; drugie tyle kosztuje wy kończenie kajaka (okucja, mal owa n ie, lakierowanie) i S[HZGL pomocniczy, (wyposaże
nie). Spółki i w tym wypadku oddają duże usługi, gdyż
zbiornwo łatwiej uzyskać kredyt gotówkowy, luh towarowy, zabezpieczony na wyrahianym sprzęcie.
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nacisk należy położyć
na sprawy finansowe, obwarowując interesy ogółu tuk,
aby nie ucierpiały przez lekkomyślność, czy niesumienność mniej wytrwałych spólników.
Spółki szkolne, klubowe, fabryczne, są pod tym
wzglQdem w stosunkowo dobrem położeniu, rozporzą
dzając sankcją „z góry".
Wskazałem oszczędności, jakie można osiągnąć budując zhiorowo, serjami. Zkolei chciałbym przestrzec
przed oszczędnościami, jakich nie opłaca się robić.
Kupując za bezcen wybrakowane drzewo, mokre
z SQkami, klejonkę w złym gatunku. stosując, zamiast
metali nierdzewnych , zwykłe żeJazo, dając kiepską farhQ - oszczędzamy tylko pozornie. Po jednym sezonie,
.. fani" knjak idzie "na szmelc", gdy tymczasem o- parę
procent znlcdwie. droższa łódź, z mater,jnłów dobrych
i oclpowiednich , hc;dzic służyć pic;ć i więce,j sezonów,
znehownjc1c w pełni swe zalety.
Teśli nie ma się dostatecznej znajomości rzemiosła
i <loświudczenfo, dobrze zacząć budow<; od typu najłatwiejszego i najtańszego, pamiętając. że: ,.pierwsze
koty za ploty''. Po paru sezonach, można będzie spróbować hudowy typów trudruejszych .
Organizując spółkę, główny

Bll(lując scrjc:. należy zrohić najpierw poza serją kajak wzorcowy, aby poznnĆ' dobrze szC'zegóły budowy
i czynności, a następnie, sporządziwszy potrzebne sza-

blony i zorganizowaw szy planowo pracę :__ można dopiero ,.tłnC' scrjc;.
Kajak starannie wykonany przez arnnfora, nie różni
si<; jakością od wyrobów fabrycznych. Oczywiście, ma
on uproszczone pewne szczegóły konstrnkcji, natomiast
doldaclno§cią wykonania i elegancją wykof1czenia powi ni<'·n dor<>wnywa<'. dobrym fabrykatom.
11
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE
ORAZ OZNACZENIA NA NICH.
Zadaniem rysunków konstrukcyjnych jest dokładne
scharakteryzowanie zewnętrznych kształtów kadłuba.
Nie zajmując się chwilowo sposobem budowy, konstruktor w szeregu profilów przedstawia zarysy łodzi
(rys. 1). Z kształtu otrzymanych linij dają się określić
Budowa kajuh.a

---

Ryi;;. 1.

cechy nautyczne kajaka, a wi<;c

stateczność, zwrotność,

szybkość.
pojęde o

rysunku konstrukcyjnym jest więc
dla każdego budującego kajak, pozwala mu
bowiem zorjentować się w wyborze odpowiadającego
żądaniom planu.
Rysunki budowlane (wykonawcze) przedstawiają
wygląd, sposoby łączenia, podają dokładne wymiary
i rodzaj materjału, z którego mają być wykonane poszczególne części.
Do 8charakteryzowania kształtu łodzi wystarczają
trzy rzuty: boczny, czołowy i plan linij wodnych. (Na
planach, łódź rysujemy zawsze skierownm\ dziobem
w prawo),
Ogólne

niezbędne

9
Jeżeli łódź, srpoczywającą w położeniu normalnem,
przetniemy płaszczyzną pionową, przechodzącą przez
ruf a) oraz szeregiem pła
linję środkową (dziób szczyzn równoległych do niej, to ślad przecięcia pla-

szezyz,n y środkowej z zewnętrzną powierzchnią kadłu
ba da nam zarys zwany bocznym przekrojem podłuż
nym (rys. 2a), a równolegle płaszczyzny pionowe wyznaczą szereg zarysów - prof i I i, charakteryzujących
kształt łodzi. (Cięcia płaszczyznami równoległemi rohi1ny za z.wyczaj w jednakowych odstępach). Boczny
przekrój podłużny wraz z profilami cięć równoległych
nazywamy krótko w i d o k i e m b o c z n y m.

llys, 2,
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Tnąc kajak (np. na 10 części) szeregiem równoodległyeh płaszczyzn pionowych wpoprzek, t. j. prostopadle do linji środkowej (dziób - rufa) (rys. 2b), otrzy-

mamy podobnie zarysy przekrojów poprzecznych, (numerujemy je od O do 9, licząc od rufy). Zarysy te, naniesione na jednym rysunku, dają nam w i d o k c z oł owy.
Celem uzyskania przejrzystości rysunku, przyjęto
rysować polówki zarysów każdego przekroju, przyczem
przekroje części przedniej umieszcza się z prawej strony linji śr-oclkowcj, a przekroje części tylnej - z lewej.
(Rys. 1).
Pnekrój środkowy należy prowadzić przez najszerszą czc;ść kadłuba (t. j. niekoniecznie w połowie dłu
gości).

Tnąc

kajak na różnych wysokościach szeregiem rówpoziomych (rys. 2c), otrzymamy
zurysy przekrojów, wyznacza,jące przebieg t. zw. linij
W()ldnyeh. Nnjważniejszą wśród nich jest t. zw. Kons I r· u k c y j n a l i n j n w od n a w skrócie K.L.W,. ,
odpowiadająca Jinji zetknjęcia się powierzchni wody
z kacHu hem przy norrnalnem obciążeniu użytkowem
lodzi w wodz:ie słodkiej (t. j. o gęstości = 1).
Zarysy cic;c'i na poszC'zególnych widokach wy~tępują
pod post a('ią 1inij prosi ych. lu h krzywych. Każde ciGcic
trwidaczniamy w każdym rzucie.
Prócz tych krzywych i prostych w rysunkach kon-,trukcyjnych spotykamy na planie linij wodnych silni<~ wygic;tą krzywą: jest to t. zw. krzyw a w yp o ,. 11 o ś <' i ((kplacement) (niesłusznie zwana przez
nickl<'ir\'C·h a11łorbw krzywq pojemności). (Rys. 1).
WP<llug· niej oh1iczamy środek wyporu G P całej
łodzi (od czego zależy rozmieszczenie balastu i ożaglo
wania).
Na planach konstrn kcyjnych spotyka si<( następujące
oznaczenia.
noległych płaszczyzn

-

Le

Lm[
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d l u g o ś ć c a ł k o w i t a (przez wszyst„
ko) = najwic;ksza pozioma odległość najdalej

-

nazcwnątrz wysuniętych czc;ści łodzi.
odlecl l u g o ś ć w I i n j i w o d n e j
głość od przedniego płasku dzioba do, tylnego
płasku rufy, mierzona w płaszczyźnie konst.ruk-

=

=

cyjnej linji wodnej (K. L. W.),

Re

t. j. na_ wysoko-

ści powierzchni wody.
s z c r o k o ś ć c a ł k o w i t a (przez
największa odległość między najwszystko)
na boki częściami lodz,j;
wysuniętcrni
bardziej

=

=

mierzy się ją w płaszczyźnie poziomej, po prostej prostopadłej <lo liuji środkowej (dziób
r11 fn) = nnjm n icjszej szerokości konieczne,r do
pomieszczenia lodzi.
= s zer ok ość n aj w i ę ks z a = szeroR
kość w najszcrs,zem miejscu kadłuba, (mierzy
się hez hurfowyel1 listewek ochronnych).
Hm! = s z c r o k o ś ć w l i n j i w o d n e j największa szcrnkość kadłuba na wysokości
nnjw.iększy odstęp koITTpowierzchni wody

=

=

strukcyjnyeh linij woclnych.
z a n l1 1· ze n .ie k n d ł u ha = piOiilowa
odległość od powic1'Zchni wody (K. L. W.) do
1rnjniż~;zcg,o punktu kadłuba.
T zm = z a n u r z c n i e z rn .i e e z e m = pi.on owa odległość od powicrz<"hni (K. L. W.) do ,n njniższego p11nkiu całkowicie op11szczoncgo miecm.
/,. P = p ł a s z <· z y z n a b o c z n e. g''o o p o r u
(łc1teral plan) = płaszczyzna podwodnego bocznego przekrnj11 po-dłużnego (ogrnniczrnrn zgórv
K. L W., ,l zdol11 dolnq linją kila) wraz z podwodncrni powierzchniam i s.feru i miecza. Według L. P. oblicza si<c miejsce ustawienia żagli.
= w y s ok o~ ć h o cz n a = odległość pioTT
nown górne.r krnwędzi hnrty od poz.iomu przez

T

=

-
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na,jniższy punkt kila; mierzy się ją w

½

długo

ści łodzi.

h

=wysokość bnrty nadwodnej= odległość pirn10wa najnjższ.ego punktu górnej krawędz,i bocznej hurty od powierzchni wo-

dy (K. L. W.). Wsp i(; cie= krzywizna górIH~j krawędzi hurty. widziana w widoku bocznym. Wy h r z u s z cni e pokładu= wygię
cie ku górze sklepienia pokła<ln, widziane w widoku czołowym. Dla kajaków wynosi około
1
/ 1~ B).
V
= w y p o r n o ś ·Ć (deplacement) = objętość
wypartej przez podwodną część kadłuba wody,
wyrażona w metra<'h sześciennych m 5 •
P
= o h c i ą ż e n i e c a ł k o w i t e (normalne) = ciężarowi W)1Jartej przez podwodną część
kadłuba wody, a. więc P = V X I gdzie I jest
ciężarem właściwym wody. Dla wody sło<lkiej
, = 1.0. dla słonej = 1.2. Za obciążenie normalne uważamy ciężar łodzi wraz, z przyborami,
bagażem. załog-q.
Np. dla dwójki wędrownej
lekkie,r konstrn kdi: łódź 30 kg
przybory
20 kg+ bagaż 50 kg+ załoga 150 kg= 250 kg.
K.LW. = konstrukcyjna lfota wodna = lin_ra. do której zanurza się ka_jn k przy obciążeniu normalnem.
';g[_ = żebro główn(' = żehro o najwi{;kszej powierzchni przekro_ju podwo<lnego.
S
= p o w i e 1· z c 11 n i a o ż a g- l o w a n i a =
= s11mie powierzchni wszystkich noszonych
je(lnO('ześnic JH·zcz łódź żngli w m 2 • S = Sg
Sh
Sf (g - grota. h - hczana f - foka).
0 P = środek PiGżkośC'i wyporu.
0 V = środek <'iqżkości bocznego oporu (L. P.).
0 S środ('k <'ic;żkośd ożaglowania.

+

+

+

+

-

0KLW =
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środek ciężkości płaszczyzny

zawartej mię

dzy K. L. W.
S p ó t c z. y n n i k i p e 1 n o t y = wzory
matematyczne, służące do porównywania i podziału łodzi na klasy.

K.L.W.;
- lw, X Bw,

a=~

~= --~ - ; 0
Bwl X T

=

V
Lwi X Bw1 X T

gdzieK. L. W. - oznacza obwód w konstrukcyjnej linji
wodnej a J8( - powierzchnię podwodną żebra głównego. Dla jednej klasy współczynniki te muszą posiadać
. _ ,; .~
wartości równe.

TROCHĘ

Z TEORJI

ŁODZI.

S t a t e c z n o ś ć łodzi = zdolność do samodzielnego
powracania z położenia pochylonego do położenia równowagi.
Pochylenie to wywołane jest działaniem sil zewnętrz
nych, (ciśnienie wiatru na żagle, obalastowanie jednej
burty). Rozróżniamy stateczność s t a i y c z n ą,
(= momentowi sil obracających łódź do położenia równowagi) i stateczność dy n am i cz n ą (= pracy potrzebnej do przywrócenia równowagi).
Stateczność zależy od kształtu łodzi (stateczność
kształtu) i od rozmieszczenia balastu (łodzie kilowe).
W kajakach, jako łodziiach bezkilowych, może być mowa tylko o stateczności kształtu. Stateczność zależy od
kształtu przekrojów: poprzecznego i podłużnego; ostatnia jest tak wielka, że, praktycznie biorąc, pra wdopod ohieństwo wywrotki przez dziób nie istnieje.
Rozpatrzmy pokrótce wpływ kształtu przekroju poprzecznego na stateczność.

-
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Z rys. ~. widać. że na wychyloną z położenia równowagi łódź działają siły: 1) Q - oiężaru łodzi i 2) P wyporu. Są one sob-ie równe co do wielkości lecz róż
ne oo do kierunków. W stanie równowagi ~ormalnej,
leżą one na jednej prostej (zwanej osią pływania) .

.::::

Rys. 3.

wychylonem, kierunki działania sił Q i P
wówczas zjawisko pary
sił o momencie M = Q a, gdzie a jest odstępem mic;dzy kierunkami sił P i Q. Moment obrotowy M stara się
przywrócić łódź do położenia normalnego.
Jeżeli kierunek działania siły wyporu .Q przedłuży
my do przecięcia się z osią pływania, to na przecięciu
znajdziemy punkt ni t. zw. metacentrum. Jeżeli m leży
powyżej środka ciężkości łodzi S', to równowaga jest
trwała, jeżeli poniżej to nietrwała; jeżeli m leży
w środku ciężkości łodzi S', to równowaga jest obojętna;
jeżeli wreszcie środek wyporu 0 P leży ponad S', to
równowaga jest zawsze trwała.
Z powyższych stwierdzeń wynika, że stateczność jest
tern większa, im niżej leży środek ciężkości łodzi S' oraz

W

nie

położeniu

pokrywają się; występuje

-
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im wyżej znajduje się środek ciężkości wyporu 0 P.
Stąd wniosek, że w budowie należy unikać: a) ciężkich
1 wysokich konstrukcyj nadwodnych, b) nadawać cz~ści podwodnej taki kształt, aby ~ P znalazł się najwyżej. Zanalizujmy w tym celu szereg przekroi, zakłada
jąc, że wypór jest dla wszystkich jednakowy.
Przekrój prostokątny posiada środek ciężkości wyporu 0 P umieszczony wysoko, natomiast duży obwód
i powierzchnię podwodną przekroju, co powoduje duży
ei'-tżar łodzi i duży opór czołowy.
Przekrój trójkątny o tej samej szerokości i wyporze
posiada 0 P niżej, a więc równowagę gorszą; korzystniej natomiast przedstawia się sprawa oporu czoło
wego, który jest znacznie mniejszy, a więc przekrój
jest „szybszy".
Przekrój półkulisty jest niestateczny, gdyż metacentrum leży w S, (nie występuje prostujący moment pary
sił). Plusem przekroju półkolistego jest najmniejszy obwód podwodny i powierzchnia, a zatem najmniejszy
ciężar i opór czołowy, jest to zatem przekrój „najszybszy".
N aj lepszą średnią zale L posiada przekrój w kształcie
·
szerokiego U.
Rozpatrzmy teraz stateczność na planie podłużnym.
lnteresuje nas jedynie stateczność na przechyły boczne,;
wywrotka przez dziób, jak już zaznaczyliśmy, praktycznie nie wchodzi w rachubę.
Na rys. 4 widać parę różnych charakterysty cznych
zarysów konstrukcyjn ych linij wodnych, o równych
powierzchnia ch w K. L. W.
Kształt a), najbardziej zbliżony do prostokąta, jest
najhardziej stateczny (duża stateczność początkowa),
jednak tylko do pewnej granicy, gdyż przy dalszem
przechyleniu stateczność gwałtownie spada (mała stateczność końcowa). Przekrój fon ma jednak zły opływ

16 wody, powodujący wiry i zasysanie, a pozatem duży
opór. Ten typ kadłuba spotyka się u łodzi płaskoden
nych i t. zw. pountów.

a

C

La~Lb

Ba<Bb
Fa-= Ft,
Lc)La

Bc=Ba
Fc. =Fa

C

Szqbkosc
Sfafecznosć

Rys .

V, ) Va) V6
STa =.STi, =&c

.ł.

Kształt b), pękaty pośrodku, zwężony i szpiczasty
w obu końcach, równie stateczny, posiada lepszy opływ,
jest dużo szybszy, mniej jednak pakowny. Kształt tego
typu spotyka się u lodzi wyścigowych.
Doświadczenia hydrodynamiczne pozwoliły ustalić
pewne „optimum" kształtu dla kajaka. Jest to kształt
kropli odwróconej zprzodu nieco węższy, z.tyłu szerszy,

(rys. 4c)

największa szerokość przesunięcia

o

1

1

20

30

ku tyłowi. Środek ciężkości wyporu 0 P mieści się wówczas również bardzie,j wtyle, co rozwiązuje pomyślnie
wymagania wynikłe ze sposobu rozmieszczenia załogi.
Środkowym żebrom nadajemy kształt szerokiego U,
szybki i stateczny; żebra przednie i tylnie: (dziobowe
i rufowe), są trójkątne, niestateczne, lecz szybkie i na-

ft

17 dające kadłubowi kształt zwężony, dobrze tnący wodę.
Żebra pośrednie (w ¾ i ¾ długości) mają kształty pół
koliste, zapewniające dużą s_zybkość, przy obojętnej
stateczności. Kształt tego typu mają obecnie niema.i
wszystkie kajaki wyścigowe (dwójki), oraz składaki.

Doświadczenie wykazało, że korzystne szerokości
w linji wodnej (Bwl) nie powinny być mniejsze od:

dla dwójek

dla jedynek
wyścigowych

(R)
spacerowych (S)
wędrownych (T)

mm

mm

480
600
760

520

700
800

Kajaki żaglowe, ze względu na wysokie obciążenie,
muszą mieć dużą stateczność kadłuba, a więc i odpowiednio większą szerokość. Inż. Tiller podaje następu
jące

granice

szerokości

ożaglowania.

i

Knj uk: jedynka
klasa llb 5,00,X:0,6'
L

klasa II c 500 X 0,76
L

B

L

kajak wędrowny
z mieczami
jedynka
4,50 X 0,78
L

wyłqcznie żaglowy

5.20,

B

=

Smax

=

'.5,00 m 1

Smu

=

5,00 m 1

Smax

= , 5,00 m 1

Smax

=

B

Kajak żaglowy z mieczem
dwójka
5,20 X 0,90
L
B

=

2,00 m'

B

Ciężki

Kajak

=

o

Szwedzki kajak z mieczami
jedynka
4,50 X 0,75

L

Smax

Il

1,00 -

Budowa kajaków <lrewnianych 2.

o

1,10

o

7,50 m 2

Smax =10,00 m 2

18 .Próoz zalet stateczności i szybkości, od kajaka wymaga siQ z w r o i n o ś c i.
K.ajak wiosłowy musi być dostatecznie „sztywny",
aby nie „boczyć'' przy zarabianiu wiosłem raz z jednej,
raz z drugiej strony.
0<l zag10w ki wymaga się narnmiast dużej zwrotności
(ruemal na miejscu). iJla typów uniwersalnych należy
1 tu znaleźć kompromis 1mędz.y spr·zecznemi wymaganiami kaJaka wiosiowego i żaglowego. O z:wrotności
decyduje kształt powierzchni. bocznego oporu. lm
ksztait ten jest bardziej zbliżony do prostokąta, im glę
b1eJ kajak siedzi dziobem i rutą w wodzie, tern moment
oporu Jest większy, a kajak „sztywniejszy". G<ly natonum;t powicrzcluua bocznego oporu jest skupiona około
śrouka, g·cty ku dziobom i ruiie kajak jest zadarty
wgor·Q, ,,sztywność'' maleje, a zwrotność szybko rośnie.
btrzaika hzywizny spodu kila wynosi u kajaków
wios10wych 1 %, a więc 5 - 6 cm.
Prócz zwrotności, przez zadarcie dzioba i 1·ufy zyskuje się na szybkośei. Dziób nie prnJe wówczas wo<ly.
lecz wcl10dz1 na falę, a podeięta rufa nie „ciągnie" za
sobą wody.
Zwrotność łodzi zwiększa się prze.z umieszczenie dostateczrne dużej pletwy sterowej i powiększeniu boezncgo opom w srouku przez użycie nueezy (rys. 32).
W spięcie pokładu, ku <lzioLowi i rufie zapewnia kajakowi suche żeglowanie po fali; z drugiej znów strony
zwiększa powierzchnię nadwodną, co pomijając już
niekorzystny wpływ wzrostu ciężaru części nadwodnej
(zmmejsza stateczność}, powoduje przy wietrze i fali
duży opór nadwodny.
O wielkości i rozmieszczeniu żagli mówię na innem
miejscu, tu pragnąłbym tylko zwrócić uwagę na bardzo
ważną rzecz, jaką jest właściwe zrównoważenie łodzi
(Trim.m). Łódź, gotowa do drogi musi leżeć ściśle

---

1!:J

w płaszczyźnie teoretycznej K.L.W. Łódź „siedząca",
t. j. obalastowana zbytnio ku tyłowi, ma szkodliwie
przesunięty środek

wyporu,

mniejszą stateczność

i szyb-

kość.

Łódź dziobiąca,

t. j. obalastowana za bardzo ku przo-

dowi, źle bierze falę i stawia większy opór, co odbija
si<; na szybkości. W obu wypadkach, kujak będzie gor·zcj żL,glowuć. 'fo icż po spuszczeniu kajaka na wod.ę,
należy go starnnnic wyważyć, rnzmieszczając odpowiednio rud1onw.ści.
Należy też uważać, by kajak nie kładł się na burtę
(na bok). gdyż i to pogarsza cechy nautyczne łodzi.

O RODZAJACH POSZYCIA KAJAKóW.
Rodzaj poszycia zależy od przekroju poprzecznego
łodzi.

a

l,

C,

Tiys. 5.

Przekrój prostokątny (rys. 5a) mają lodzie prymitywne, t. zw. płaskodenki; jest to Ludowa typu „scharpie''.
Przekroje h·ójkątnc (rys. 5h) mają t. zw. ,,scharpic
skośnodcnnc", posiadające kil, hardziej szybkie i racjonalne.

-
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Przekroje wiclokąille (rys. }c:) spotykamy przy budowie typu „Skypjak".
Są to najprostsze, a więc najpopularniej~ze typy budowy.
Przekroje okrągłe, V-o,vc, U-we (rys. 5d. e, f), wymagają większej wprawy, choć dziś, przy stosowaniu na
poszycia klejonki, różnica trudności jest minimalna.
W zależności o<l sposobu wykonania poszycia, rozróżniamy bu<lowę {rys. 6a, b. c, <l, e, f):

a

C.

-~

e

a) k l i n ki e r· czyli klepka na zakła<lkt; (klepka
kryje klepkQ, jak przy dachówkueh):
b) kar we cl c·zyli klepka do czoła (na styk);

c) k 1 ej o 11 k o w ą klejon i1h1rkty); ,EHA

poszyoie wygina si<; z arkuszy

Zarządu (. ównego

~iii Marskiej i Holonjaln1

-
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d) s ~ w e <l z k ą p ł ó c i c n n ą - poszycie z. płótna
brezentowego, rozpiętego na drewnianym szkielecie;
e) k 1 q j o n k ,o w o, - p ł ó o i e n n ą - polegającą
na klejeniu płótna na poszycie klejonkowe;
czyli klepkowanie przekątne,
f) cl i ag o n a 1 wykleja s:ię z. krz.yżu,jących
kadłuba
w kiórem ksziałt
się taśm drewnianych.
Łodzie płaskodenne „scharpie", są w budowie najtańsze i najprostsze. Wadą jest duży ciężar. mała szybkość, trudność dobrego uszczelnienia szwów, oraz mała
ładowność i mała stateczność końcowa (wywrotność
przy wi~kszych przechyłach).
Kajak normalny P.Z.K .. konstrukcji inż. Pauley'ego,
(kczka 1) *). jest zmodernizowaną płaskodenką. Przy
zachowaniu prostoty h11dowy, udało się w nim szczę
śliwie zredukować złe strony zwykłych płaskodenek.
Dno hi.inka jest lekko wypukłe. zapewniając lepszą
ładowność. stateczność i szybkość oraz hardziej· estetyczny wygląd.
łJoclzie „scharpie skośnodenne'' są dużo lepsze, jednak do konstrukcji kajaków ten typ mało się nadaje.
Typ .,skyp_jak" dostatecznie rozwiązuje zagadnienie
prostej, tanie_j. mocnej i s,z ybkiej łodzi.
Poszvcie. jak w łodzinch typu .. schnrpie". rohi się
z desek. Komtfll k('ja „skypjak" jest <lość ciężka, to też
używa się jej prz0ważnie do budowy kajaków żaglo
wych, rzadziej do kajaków wiosłowych.
Tego typu będzie opracowywany obecnie mieczowy
knjak-żaglówkn.

Budowa .. klinkcr". mana już przez ·wildng-ó-w. stosowana jest niemal wyłąc7,.nie przez stocznie łodzi.
Poważną jej wadą .rest tn1dność w dobrem dopasowani u klepek, dużv ciężar łodzi przy budowaniu z mater*) Do niniejszej książeczki
{Nr. 1 lub Nr. 2) do wyboru.

dołąc7,11 się

-

.fcllÓw krajowych,
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kłopoif

Z

uszczelnienfom licznych

szwów.
Budowa ,,karweel" jest używana pnwszechnie do ża
g-lówek. Wskutek pęcznienia klepek w wodzie, należy
zostawiać między niemi szpary (s,zwy). obtykane watą,
pakułami, kitem. Z drzew krajowych. najmniej „praCllje" w wodzie dąb.
Jeśli z.budować łódź ściśle na styk, to klepki, po napęcznieniu, wygną się, czyli, jak się mówi, ,,wysadzi"
je. N a kajaki, budowa ta jest zbyt trudna.
Budowa ,.diagonal" - niezwykle mocna, lekka, i absolutnie wodoszczelna - dla amatorów jest za trudna
i za droga. Teg-o typu są świetne kajaki. wyrabiane
przez firmę T. Szomański (typ P 2 ) ; konstrukcji tej uży
wa się powszechnie przy budowie droższych kanadyjek.
Budowa klejonkowa, to dziś na.tpopnlarniejszy iyp
posLycia. Z'lleiA Jest tanioś~. 1,·kkość i wodoszczelność,
wadą stosunkowo mała trwałość.
Tego typu jc>si lrnjak normalny P. Z. K. typu i\. Z. S.
(1c>czka 2).
Poszycie płócienne jest lekkie, łatwe w robocie, wo<loszczelne i tanie. (Kajaki typu T. Fonferki)*).
Budowa kJejonkowo - płócienna łączy szczęśliwie
trwałość z lekkością i łatwością wykonania (ka.tak norma lny P. Z. K. A. Z. S.).

MATERJAf,Y.
N ajważnie_jszyrn mater.talem na ka.taki jest drzewo.
Jest ono tanie, łatwe do ohróhlci. trwałe. Na gorąco dn_je się giąć. Malowane, dobrze znosi szkodliwe wpływy
wilgoci. Pełnię zalet posfada drzewo zdrowe, dobrzp
*) Patrz: T. Fonferko „Jak
bowe". Cena 2 zł. 50 gr.

hudownć

ka_jaki jedno i dwu o~o-
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3 lata.
,vvrośnięte, ścięte zimą, wysuszone przez 2 Drzewo posiada .fące .fesizcze soki. łatwo hntwie_ie. Drzewo mokre, w miarę zsychania, paczv się, pęka. skreca.
Szkielet wvkommy z takiego drzewa. straci kształt

i wvtrzvmałość.
Deski suche są jasnr-, lekkie, uderzone dają ład
nv matowy dźwięk, mokre są ciemniefsze. c1ęzsze
i dźwiceza głucl10. Drzewo na ka.ta ki mnsi hvć zwarte,
.iednolite_j hal'WY, bez smug, skaz, spękań i sęk6w, o sło
,ju równym, niezwichrzonym.
D ą h (szypulkmrniy) ma drzewo ciGżkie. zwięzłe,
twarde, łupliwe. ~porne: nn zmieinne dzinlanie wilgoci,
mało ,.pracujące" w wodzie. a dziQki znwarfości garbnikri - nie hutwie.fące. Do obróbki trrnlne. Dębina ~fanowi nnjleps.zv mater.tal na budowę r.lównvch cz(?Ści szkieletu. jnk kil, dziób, rufo, żebra. Na konstrukcje nadwodne używana rzadko. gdyż zbyt ciężka.
Z gatunków drzew krajowych. najodpowiedniejsza
na wyrób klepek (mnło „pracn.fe").
Sos n a jest 1u1,jpopularniejszym materjnłcm nn tanie
łodz,ie. L~kka, mocna. trwała, nfo luhi zmiennogo działania wilgoci (hutwiC1jc). N ajleps:za .rasino-żółta z sucl1y('h ~:rnntów, żywi('zna, lwz st;ków. Z sosny· buduje
siQ wic;kszość łodzi typu „scharpie", jak również w,szelkic CZGŚci wiązania. Ze względu na łupliwość i łatwość.
h1dwienfa, nie nadaje się na hndowq kiln.
Zaletą so~ny jest jej powszechność, taniość i łatwość
obróhki.
Św i c r k. zbliżony właśchvościami do sosny, jest
jesz('ze lżejszy, lrnnlziej mic;kki, i łatwiejszy do obróbki.
Wadą świel'ka jest łupliwość i mała odporność na bnhvicnic; dn_je sic; · również toczyć robactwu. W wodzie
,.pracuje'' silnie, mimo to, dla swej lekkości, bywa powszechnie używany na poszycie tańszych łodzi regatowych. Nadaje siQ na maszty, pokłady, podłogi, prQty.
1

-
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Jod la jest lżejsza od świerka. Drzewo ma białe,
miękkie, nieżywiczne, bardzo podatne do obróbki. nieo<lporne jednak na wilgoć. Wielką zaletą jodły jest to,
że się nie paczy i nie pęka. Używa się jej na maszty
rejki, wiosła, bosaki i t. p.

Modrzew, najszlachetniejsze z naszych drzew iglastych, jest koloru czerwonawego o brunatnym, zbitym
słoju. Bardzo moony, trwały i odporny na wilgoć, daje
się użyć wszędzie.

J es i o n

ma d rzcwo niezwykle elastyczne, moone
i trwa le, s.ló.r równy, jasny, dość szeroki. Doskonale gnie
siQ na gorąco w parze. W wilgoci łatwo butwieje. Do
obróbki trudny, bo łupliwy. Powszechnie używany na
dc]ikaine. a mocne wiązania składaków, na gięte żebra.
listwy oraz na wiosła, bosaki i t. p.

W i ą z i pokrewny mu hr z os t mają drzewo
twarde, nie paczące się, odporne na działanie wilgoci.
Do obróbki trudne. Mimo zalet, mało używane z powodu
rzadkości i wysokiej ceny.
'
Innych gahrnków drzew, jak: buku, grabu, topoli,
lipy, brzozy i t. d. z różnych względów do budowy ło
dzi n:ie używa się.
Szlnchetnych. ale droµ:ich drzew zag-ranicznych, amator prawie nigdy nie nżywa. Na_jważnie.tsze z nich to
cenny .. teak". pochodzący z Jndy_j, dale.r różne rodza.te
malrnni. cedrów, amervkańskie sosny: biała, żółta,
oregońska, oraz świerk kanadyjski (spruce).
Z drzew tych używamy w budowie domowe_t co najwvżef fornicrów mahoniowych na pokrycie pokładu.
W lrnndln, drzewo sprzedawane _jest w stanie przetartym w formie belek, desek i łat różnej gmbości. Jeśli
tylko warn n ki mie,tscowe na to pozwala.tą, (s.7,ezeg-ólnie
przv hndowic zhiorowei), warto cały mater,tał dać do
ohróbki nn maszyny. Kosztuje to grosze, a oszczędzn
iłużo ,,cznrnej" niewdzięcznej roboty, pomi,jając już

-·
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fakt, że obróbka maszynowa jest dokładniejsza, niż
amatorska.
Klejonka (dykta) ,składa się z klejonych pod dużem ciśnieniem arkuszy drzewa. Jest mocna. trwała,
łatwa do obróbki. Na kajaki należy używać klejonki
wodoodpornej, sklejanej na kazeinę, certus, bakelit, nie
pęczniejącej i nie rozklejającej się w wodzie. Najwyż
szy gatunek, to specjalna klejonka, bakelitowa „Kopak"
samolotowa (w fabrykach i hurtowniach można dostać
wybrakowaną klejonkę samolotową znacznie tańszą).
AJ"kusze powinny być jednakowej grubości, jednolitej
barwy, bez wzdęć, spękań, smug. Kupować klejonkę
nnjlepjej wprost od hurtowrukó,v lub wytwórców. Należy również pamiętać, by podawać przy tem cd, do
jakiego klejonka ma służyć, i ... nie ufać zbytnio gwarancjom sprzedawców. którzy opowiadają o trwałości
i wodoodporności ,,ich" klejonki niestworzone rzeczy.
Nawet najlepsza klejonka nie chroniona farbą i lakierem, w wodzie zczasem zacznie „pracować'', co uwidoczni się w postaci pęcherzy, pęknięć, i darcia się nrt
krawt;clziach. To też klejonkę należy dobrze malować
i 1n kierować, a najlepie.i oklejać płótnem*).
ręczna

Płótno.

Płótno - choć jest doskonałym materjałem na poszycia, z trudem toru.je sobie u nns <lrogG do takiej pop11lamości, _jak w Skamlynawji. Płótna używa się na po*) Konstrukcje klejonkowe były bardzo modne· w Niemczech
w latach 1920 - 1922. Dziś prawic siG ich tam nic spotyka. Prócz

gorszc_j jakości klejonki niemieckiej i niewłaściwego użycia jej,
główny powód niPpopularności klejonki w Niemczech, leży zdaje się w zorganizowanej przez zai11tercsowany przemysł szkutniczy, akcji dyskred ytujqccj. Tani i łatwy do hudowy kajak klejonkowy był zbyt groźną konkurencją. Doświadczenia p0lskie
wykazały wielką odporność klejonki.

-

26

szycia kajaków płóciennych, hądź też do oklejeruu Im- ·
jaków drewnianych.
Na poszyuia bierze się płótno lniane, zwarte, dość grube (1 mm - 1,5 mm)~ do ok.Jcjania - cieiisze, t. zw. surówkę. Dobre płótno jest gęste, ikane równo, hez wę
zełków, plam i ciemneg·o nalotu. Należy kupowa{- je
w sztukach podwójnej szerokości, by uniknąć zszywania. Na żagle używa się tkanin cieiiszyd1, jak np. rnmsruków, specjalnyC'h tkanjn ,,Makko'', .,Kera". Bardzo
dobry jest również koszulowy „shirt". Należy uważać,
by mater,jał nie był zleżały (smug·i, nalot). Na żagle należy używać barw jasnyeh, pogodnych. niekrzykbwych

i niepłowiejących (np, cytrynowa, pomarańczowa).

Metale.
Na wszelkie łąezcnia i okucia używa sit.; wyłącznie
metali nierdzewnych. żclazo, nieC'lironione farbą, zżera
łatwo rdza, niszC'ząC'a ró,vnicż drzewo, próino przenikająca przez farby i lakiery.
Na śruby używa siei'. mosiądzu i ocynkowanego żelaza,
na nity - miedzi, glinu: gwoździki najlepsze .są żelaz
ne ocynkowane (zbyt gładkie g'woździki miedziane czy
mosic:żne łatwo wyłażą).

Na okucia używa się ocynkowanego żelaza (tanie,
lecz brzydkie), mosiądzu (śniedzieje), drogich bial~'ch
stopów, bronzów lub też żelaza chromoniklowanego.
Gotowe okucia można nabyć w specjalnych sklepach
z przyborami żeglarskiemi.

F.\lłBY

T LAKIERY.

Do ochrony drzewa przed szkodliwem działaniem
farhy i lakiery.
Jako podkładu używa się gorącego o1eju lnianego,
którym dw11krotnie nap11s zC'za się przeznaczony do masłużą

1
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Iowa n ia fHZcd m iol. O I c j I n i a n y pow nu en być
.ia!-iny 11r·zcz1·oc·zvstv, milv w smaku. Do oleju (lub pokost u) dodajemy ·czc:sto odrobinę farby (sienny, ochry,
ziemi kassclskicjL aby drzew~o zapuścić kolorem (znhcjc·ownć).

Do malowania należy używać farb trwałych, dobrze
kryjących, nie trujących no i ... tanich. Z białych, najlepsza jest cynkmva (wymaga dużo oleju). Biel kremska . lepiej kry,jąca, jest silnie trująca i gorsza po<l la-

kier.
Z żółtych, tanie i ładne są chromy z brązowych najtrwalsze ~ą ziemiste: ochra, umbra, brązowa kasselska.
Z czerwonych, tania i dobra jest czerwień angielska.
clohrzc łqcząca si{; z inncmi barwnikami.
Z zieleni,

najodpowiedniejsza

jest

zielei'1

ziemista

i błękit ultramarynowy.
Do malowania części narażonych szczególnie na wilgoć, jak i części podwodnej, doskonały jest czarny lakier asfaltowy, trwały, tani i mający tę zaletę, że nie
I l'Zymają się go wodorosty.
Do lakierowania należy używać specjalnych lakforów do łodzi (Bootslack), krajowych lub angielskich.
Do malowania kadłubów używa się trwałych i piGknych farb emaljowych. jak ,.Ripolin"~ ,,Lustrolina",
.. Okolin ", .. Elegantyna'' i t. d.

WARSZT1\ T.

NARZĘDZIA.

Wielkiem ułatwieniem roboty jest wygodny, dobrze
warsztat. Jeśli ktoś nie posiada potrzebnych do budowy narzqdzi, ani miejsca, powinien porozumieć siQ z jakąś stolarnią, aby móc z niej korzystać.
Zakupowanie, kompletu narzędzi w tym celu, aby zrohi(: kajak. byłoby nonsensem. Również budując zbiorowo najlepiej oprzeć sit; na pracowni zorganizowanej.
wyposażony

-
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wykorzystmiu obróbki mechanicznej mówiłem
Jeśli mamy przygotowany materjał, budowa
sprowadza się do przykrawania, obróbki i łączenia poszczególnych części. Ostateczny montaż da się uskutecznić w jakiejś szopie, na strychu, czy nawet na dworze w pogodne dni.
Pracownia powinna być obszerna, sucha, widna, w zimie ogrzewana. W pobliżu powinna być woda i kuchenka (może _ją zastąpić ,.Primus'').
Pierwszą zasadą sprawne,j pracy jest porządek. Każ
de narzędzie powinno mieć stałe miejsce, opatrzone
w znak rozpoznawczy.
Matcrjaly powinlly hyć posortowane i poskładane
w określonych mic_jscach. Okueia, nity. gwoździe rozkładamy wcJług rodzai w pudelka, skrzynki, a nie
wrzucamy do jednej skrzyni, gdzie rohi się ,,p:roch
z kapustą''.
Poniższy wykaz*) obejmuje pełny komplet pożąda
nych narzędzi.
'\V razie konieczności, można go znacznie zredukować. Utrudni to jednak rohotq i przedłuży okres budowy.
O

wyżej.

Piły:

kr a wę ż n i ca (ramowa - średniej wielkoo brzeszczotach: szl·rokim i wąskim), ro z pl at n ie a lub g r z h i e t n i r a i r o z g i n a c z do zę
bów pił.
ści,

Strugi (heble): z cl z i e r a c z, w y g ł a d n i k.
s p u s t, o ś n i k amerykański, k a m i e ń j os eł
k a do ostrzenia, g l ad n i c a (ceklina), p u p i e r
szklany i szmerglowy.
płaskie P//.
(półokrągłe) 1 / ; , 3 / ; .

!)lula:

1",

1

/:.

1

/s",

ż

l o b a k i

*) Nazwy nnrzędzi pocfoję według katalogu narzędzi szkolnych

Min. W. R. i O. P.

-
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}flutki: ciężki 700 gr. i do nitowania 100 gr.

Wiertarka ze świdrami 2, 3, 4, 5 mm, k o r b a (świ
dry 4 - 13 mm), ś w i d er e k ręczny 1 - 6 mm,
p r z e b i j a k o średnicy 4 mm.
Klejce (uchwyty) 4 - 10 sztuk. O L <.,: ę g i, k l es z c z y k i, n o ż y c e do h l a c h y. W k r ę t a k,
t ar n i k, p i 1 n i ki, i m a d l o, c y r k i e 1, ką
t o w n i k i m o i a l o w e, p o z i om n i ca, p 1 o n,
u k o ś u i c a r u c h o m a, s p l' a w d z i a n y,
m i a r a (na cm i cale) s t a 1 o w a, t ł u s t a
k re d a <lo znaczenia, smolony s z n u re k, koc i o l e k do kleju, p e n d z 1 e, p u s z k i do:
oleju, pokostu, farby, pudełka na gwoździe, nity, podkładki, okucia i różne drobiazgi.
Do pomocy potrzebny jest mocny stół długości 3-4
m, l'ys. ? lub lawa z oporami i kliłlcami do struganfa
<·i(;cia desek oraz łata montażowa na koziołkach.

Jooo
Rys. 7.

LAT ,\

ao -

.\10\TT.\żOW,\

(l n~LLL\C).

Kajaki montuje sil~. kładąc j<· kilem bądź wdc'>l. hądź
dogóry. O wyborze je_xlnego ze sposobów decydują wymagania konstrukcji ornz względy wygody. szyhkośC'i

i

taniości.

W konstrukcj~lch pt osi ych, niemal wyłącznic używa
s.iQ sposobu budowy kilem do góry, jako łatwiejszego.

Lata montażowa (ł lclling) jest to hal o długości nieco
wi<;kszej, niż całkowita długość lodzi, szeroki 10--12 cm
i gTubości 12 - 14 cm. Bal ten spoczywa na koziołkach.
z kl6rymi jest sztywno związany.

B u e_l o w a k i l e m d o {l o l u. Kil kajaka
jc:,t łukowato wygięty. Aby mógł leżeć całą powicr·zchn.ią na łacie, ta rn,tainia musi miel odpowiednio wyciosane wgłębienie (dla każdego t yp11 kajaka inne) . Buclown więc kilem do dołu może opłacić si<; tylko wtedy.
jeśli

buduje się całą serjQ jednego typu. Koszt łaty rozkłada się wówe.;za~ na kilka lodzi. Bwlujqc jcd ną szt ukG ,

radzimy sobie w inny spos<'>h. Kil w śrndku przykn:;cany
mocno do płaskiego hala lub podłogi, a wyg·i<ccie otrzymujemy podstemplowując co 30 - 50 cm listw<c kilowq
podkładkami
(klockami) o wysokośei<1ch równych
strzałkom wygięc·ia kila w dn 11cm miejscu.
(Wartości
strzałek oclczytujcrny z planu).

llys. 8.

B 11. do \\ n
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ki 1 cm d o góry.

I )o

Ludowy kilem dogÓl'y używamy łaty poziomej, płaskiej (rys. 8),
Zamiasl hala, uwżna użye koryta z desek gr11hości 2 cni.
ohdirnnego dnem ku górze. Lala jest dla różnych iypó\\·
jednakown. Przysl<.;pujqc do montażu, trzeba latq spoziomown<\ zaz.naczyć tłustą kredką wyraźnie środkową
o; laty oraz prostopmllemi do 11iej Jinjami miejsca usinwienia żeber·. opafr11jqc je w C'echy.

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNOśCI.

L{czenie części drewnianych. Czqści drewniane łą
czymy w jedną całość, zbijając je, zcśr11 hownjąc, nitując, lub sklejając.
Najprostszym sposobem łączenia jest zbicie gwoździa
mi. Miejsce, w które mamy bić gwoździe, nakłuwamy
I uh~ przy większych grn bościach, przewiercamy, aby
zapobiec pękaniu drze,va (szczególnie ważne przy drzewac.:11 zwartych, twardych).
Gwoździ należy używać jak najmniej i rozkładaó je
tak, aby płaszczyzna zlc1czcnia była pokryta niemi równomiernie. Unikać bicia gwoździ, zbyt dużych, lepiej
dać cieńsze, a nieco gQściej. Nie należy bić gwoździ blisko brzegu, bo wówczas łatwo drzewo może odprysnąć
(odstęp około 3 grubości gwoździa).
Aby gwóźdź dobrze tkwił, należy go po przybici u,
o ile to jost możliwe, zanitować luh zagiąć.
Zaginanie odbywa się w ten sposób, że opierając
o ,wolny koniec gwoździa kawałek twardego drutu, pobijamy go młotkiem, naginając gwóźdź dokoła opory.
1\Jaslc;pnie przytrzymujemy główkę ciężkim młotkiem.
a 11agic;1y koniec pobijamy, aby włazi dobrze w drzewo.
Często na złączeniach bijemy gwoździe naprzemian
z olrn stron, (ahy połowa główek była z jednej, a polowa z drugiej strony). Siły rozkładają się wówczas

-
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równonuemicj i złączenie jest mocniejsze. Do zbijania
11żywarny wyłącznie gwoździ nierdzewiejących, najlepsze są żelazne ocynkO\vane, miedziane i mosiężne są zbył
gładkie 1 hrite wolno (niezagięte) łatwo wyłażą.
Ześrubo71?yrvanie. Przed wkręceniem śruby, wie;rcimy
otwór o średnicy jej rdzenia. Otwór ten napuszczamy
olejem lnianym i zatykamy mydłem. Olej chroni drzewo od wilgoci, a mydło pozwala wkręcić śrubę bez wy-

sill:u.
Przy śrubuc;h o główkach wpuszczanych, wiercimy
płytkie gniazdka pod główki. Pod główki kryte gniazdku muszą być głębsze. Wówczas, po dokręceniu, wgłę
bienie wypełniamy kitem. Nie należy wlm,cać śrub do
otworów za ciasnych, gdyż drzewo pęka, przy robocie
lub później. Również otwory za oh,zerne są niedobre,
gdyż śruba tkwi luźno, a więc słabo.
Używamy śrub mosiężnych. W miejscach mocno pracujących na ścięcie, lepiej dawać mniej kruche śruby
żelazne ocynkowane, frzymające silniej, lecz brzydsze.

Ailuwunie. Nitowanie jest najczę~ciej używanem połą
czeniem stałem . .Aby nit trzymał dobrze, musi mieć odpowiednią długość, grubość i dobrze zrobioną nakuwkę.
Długość nita powinna być większa o jego średnicę o<l
grubości części łączonej wraz z podkładką. Zbyt długi
koniec gnie się przy nakuwaniu główki, zbyt krótki
trzyma tylko krawędzią. Nit powm1en wchodzić
w otwór dość ciasno. Zbyt duże otwory nie pozwalają
r·ozklepać nitu, gdyż tr·zon jego wyboczy się, - złączenie
takie jest luźne. Za małe otwory powodują przy nitowaniu pękanie i łupanie się drzewa. Przed nakuciem
główki, na koniec nita należy nałożyć podkładkę (z nierdzewnego metalu), która chroni powierzchnię drzewa
pTze<l wrzynaniem się nakuwki. Podkładki można wyc:iqć z twardej blachy, a otwory przebić przebijakiem.

Pl'oce..; .uitowawu jcsL pwsly. Po uaUusz<:zcn iu gniuLda, <lobijamy .uiL doL1·zc młotkiem i na koniec nakładamy podlda<lkf.,;; przytrzymując główkę kawałkiem
rurki, dopychamy po<lkla<lk<t do styku z <lrzewcrn,
obcinamy zL<t<lny koniec: mta i eucrgit:zucm 1 u<le1·zcuiami miotka rozklepuje my go na.krzyż. 1\asiGpwc, L1jąc nieco skośwe <loo.kola, na<laJCillY naku wce ksztaH
kopulasty główki. Po nakuciu, niu·ówuości wyrównywamy pilnikiem. Używa się nitów mie<lziauyc h lub
alumrnjowy ch.

Sklejwlie. Do klejc.u.ia używa się obce.u.ie wodoo<lp01'-

nyd1 klejów kazcinowy d1 np. ,,Cert us". Aby złączenie
było sztywniejsz e, CZGŚci łączone zacinallly na zakla<lkG,
na wpust, i L p.
„Cc!'Lus" ma wyglą<l białej mączki. Powinien być
sypki, wchy, Larwy je<lnoJitcj. Przc<l użyciem, rozprnwa<lzarny 1 CZ<tŚĆ proszku w 1 t:zęści czystej leinicj wo<l y. Wszclkie grn<lki trzeba <loLrze rozgnieść, klej wymieszać. Dobrze rozrnLiony „CcrLus'' ma wyglą<l śmic
iu.uy. Można go używać <lopicro w '.20 minut po rozrnLieniu, raz rozrobiony, z<lainy jest <lo użycia w ciągu
parn go<lzin. Cz<-tści sklejane muszą być sud1c, czyste,
lekko szorstkie. Po sklejeniu, należy je mocno ścisnąć
w klejcach lub zbi6 malcmi gwoź<lzikami (po wysclm.iQciu można je usunąć). Klej iQżcje już po 3 - 4 godzinach (lepiej jednak lrzymać w klejcach całą <lob(J Aby
skleić jakieś CZQŚci powtórnie trzeba siar·y klej zeskrobać, inaczej nowy nie chwyci.
Przed malowaniem , należy usunąć z powierzchn i
drzewa resztki kleju, gdyż farba olejna od zawalanyc h
klejem części odpryskuje . Klejonka napuszczon a „Certuscm" nabiera invalości i wodoodporności"') .
. '') Klej kazeinowy można otrzymać domowym sposobem mieszu-

Jąc świeży iwnróg z gaszouem wapnem na g<;stą pupkc;. Kleić nie
wcześniej jak w pół godziny po rozrobieniu. Zresztą jak „Cerlus",
iłuduwa kajaków drewnianych 3.

~
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Uięcie. Niektóre gatunki drzewa, jak np. jesion, doskonale się gną w wyższej temperaturze. Drzewo suche

1.-

i zgrubsza obrobione naparzamy. Potrzebne do tego
urządzenie jest bardzo proste. Kawałek rury (np. rynny)
zatykamy z obu stron szmatami. Parę dostarczamy gumową rurką z czajnika z wrzątkiem.
' Można również moczyć drzewo w naczyniu z wrząt
kiem (np. w kotle do prania i t. p.) lub okładając mokremi szmatami. Napar·zanie trwa około godziny, dla
części grubych nawet 2 3 godziny.
Gniemy drzewo wzdłuż słoju, na szablonach, w któryc11 pozostaje skrępowa11e, aż do zupełnego wyschnię
cia, puczem zachowuje nadany mu kształt na stale.
Szabiony d.o gięcia robimy we<llug rysunków. Z obu
stron zarysu wbijamy m0<.me gwoździe do ½ długośc1.
Listwę wkładamy w „opłotki'' z gwoździ, gdzie pozustaJe <lo wysduuęcia. Części długie, np. listwy kilowe,
mozna giąć jeden koniec zamocowując, a drugi, uwieszony wo1r10, obciążając tak, aby strzałka ugiGcia była
nieco większa o<l żą<lauej. Zamiast moczyć w kadzi, (co,
ze względu na długość, byłoby trudne), okładamy kil
gałganami, moczouemi w gorącej wodzie zmieniając je
w miarę stygnięcia. Proces parzenia trwa wówczas nieco ctiuzeJ (okolu 2 godzin). Po<lubuie postępujemy nagrnaJąc kkJullkQ,
Pa.raf inorva.nie. Aby zabezpieczyć części bardziej nana skutki dzrnlania wilgoci przed butwieniem,
paczeniem i t. p., można je zaimpregnować, bądź gotuJcl<.; w paL'alinic, Lądź napuszczając gorącą rozgrzaną do
stanu ciekicgu parafiną i prnsując żelazkiem.
Parafiny nie można l'Ozpuszczać nad otwartym
ogmem (pożar); najlepiej robić to przez zanurzenie naczynia z parafiną w garnku z wrzątkiem. Nadmiar paraliuy „rosę'' - należy starannie zmyć benzyną, lub
rażon0

zeskrobać.

Powiększenie

85

i kopjowanie rysunków budowlanych.

By mćc jakąś czQŚĆ wykonać w materjale, musimy jq
dokładni,:! przerysować w nat_uralnej wielkości.

Rysunki powiększamy· bądź mechanicznie z pomocą
prostego przyrządu, t. zw. pantografu, bądź też metodą
kratkowania.
Ilyimnek, który mamy powiększyć np. 10-krotnie, pokrywamy cienką siatką kratek prostokątnych o boku
up. i. cm . ..\last<;pnie na dużym arkuszu przezroczystego
papieru. (szkicówka, kalka techniczna) rysujemy sie{
prostokątów o Loku 10 cm, (10 X 1 cm) i prze1·ysowuJcmy plan kratka za kratką ze skali małej na dużą.
Uduuctzune długości sprawdzamy miarą milimetrową
we<liug puda11yd1 uu pianie wartości licz.ą_owych. KopJowume zu.rysó,v ·ua u1·zc,vo odbywa sic: drngą przetlaczuuia przez kalkę barwną lub przez obrysowywanie
szablonów (tckt urowych, blaszanych).
Przy przenoszeniu rysunku na drzewo należy zwracał uwugc: na kierunek słoju, który powinien zawsze
biec wz<lluż głównego kierunku <lanej części.

Cechowunie.

Mówiliśmy już, że na rysunkach kon-

!;trukcyjnych przyjęto rysować łódź zwróconą dziobem
w pn1wo. Cechując liczLumi, oznaczamy: przez O - nife;, przez 1 - picnvsze tylne żebro i tuk dalej koleJncmi c:yframi pozo!;tate aż du dziuLu. żeberka krzywki,
znaczymy liczbami
przypadające mic:<lzy żtbrnmi,
ulamkowemi: np. 2½ = krzywka m.i<;<lzy 2-1:u i 3-m że
brem, 3 2/ 8 = żeberko między 3-rn i 4-m żebrem, bliższe
4-o żebra i t. p.
Części zwrócone kil przodowi przyjęto znaczyć kolo-·
rem c7erwonym, ku tyłowi - niebieskim. Miejsca połączeń oznaczamy liicrarnj, dużemi i małcmi, znakami
i t. p., aby uniknąć zamiany części i pomyłek przy montażu.
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BUDO\V,\ i 1\lONTAż POSZCZECóLNYCH
CZĘśCl KAJ 1\KA.
J)od~tmvowe

miązania

szkieletu.

kil sporzą<lzamy z laty nieco <lluższej, niż długość
kajaku. 1\micważ prosty, silny kil jcsl najważniejszą
C'.zc.,;ści4 łodzi, p1·zdo należy spet:julnie starannie dobie1 ać maierjal, z którego ma Lyć wykonany. Słój powinien
uyć s L oj ą cy (szlorcowy, w przekroju poprzecznym - równoległy pionowo; nieco gorszy (mniej szty\\·ny) Jest słój l c ż ą e y uwarstwicrue poziome), w ż.a<l
uym za1:; razie nie nadają siQ foty o słoju w przekroju
poprzeeznym skośnym, g<lyż łatwo paezą sic..; i ski·c..;caJq.
;::,toJ musi był 1·ówny, ezysty, bez zgQszezeii, zwichrzeń,
sf~czków i biec wzdłuż. osi łaty. 1tby kil był sztywniejszy, konstruktorzy na<lają mu przekroje kształtu V
lub T. Cz<,:sto, ze wzgl<,:<lu na łatwość wykonania, stosuje si<,: również. kile podwójne z dwóeh łat leżących na
sobie, śeiśle związanych. Wówczas t. zw. kil wewnętrz
ny i,pełuia rolę konstrukcyjną, a kil zewrn;trzny łatwo
\\·ymwnny, jedynie chroni szkielet lodzi przed uszkoLLlCn1crn.
hcrwsz4 czynnością po wyborze o<lpowie<luiej laty,
jest zazuaczcmc osi środkowej kila, przez napiQcic mię
dzy obu ko11eami laty na.smolonego sznurku. (,,Szezypać'' sznurek należy ku górze).
1)0 ul1·wulcuiu osi, według planu (widok boczny), zuZlliH.:za S1G llllCJsea uuuctizc.:zcurn żcbe1· i stew <lziuLu
i lylu, W miLjseueh podziału odmierzamy nast<;pnie sze1-oko~e1 kilu. Odc.:ic.,;te punkty lączy111y miGkką listwą
i obrysowujemy. 1\akrcślona krzywa da mun kształt
1....i·a w<;dzi Loezn y eh kila, Zu pcŁnic po<loLuic wyznaeza
s1~ zarys ścianek bocznych kila (prolil), o<leiuając o<l
górnej powierzdrni, w miejseuch po<lziału, o<lpowie<lnie
grubo~ci (wcdiug· planu). Po narysowaniu kra,vQ<lzi,
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odosu_jc się łntę ośnikiem, wygła<lzn strngiem i papiel'cm ściernym,

Kil, jak już wiemy. ma kształt fu kowato wygięty k11
dołowi. Wygięcie to 11sk11tecznfo się bądź na gorąco.

JeżPH łatn kilown ma przekrój sztywny
(V, T i t. p.) i jest wykonann z clrzewa twardego, niesprężvsicgo (dQlrn). trzebn giąć na gorąco (patrz str. 23).
ł;aty kilowe o przekroju prostokątnym, o słojn leżącym.
z drzewa mi0kkicgo. gniemy na zimno. przy montażu.
Teraz zkolei przystępujemy efo wyżłobienia i wvcię
cin gninzd do połączenia z krzywkami <lziohn i tyłu.
Jest to rohotn wvmag-n jącn spec.ja lnej nwngi i sfarannośd wyknnnnin. · O<l <lokła<lnego związnnia, zależy bowiem ksztn.łt łodzi i Jej .Jinja".
Po wvkonanfo tvch czynności, kil jest gotów do montownnfo. Często wygodnie Jest pasowanie i fączenfo
krzywf'k z kiforn nsknteczninć w czasie montażu. Nn
łaty kilowe używa się <lęhn. rza<lzie_j sosny lnh .iesiom1,
hą(lź nn zimno.

Stew v clziohn i rnfv. to ·nn_jcięższe do wykom1nia części szkieletu. Tfo pierwszą rzeczą .fest o<lpowiednh
dohrnnic sło_jn. Słó_j stew powinien hiec równoleµ;Ic
cło 45° cięciwy wygięcin stewy (w widoku bocznvm)
In h też pionowo (sforc). aby wygięcie stewy leżało
w nlaszrzvźnie sło.fu.
Słó_t poziomy (rysnjącd się poziomo w wi<lokn bocz11vm i C'zołmvvm) _jest słnhy i przy uderzeniu deska odf11p11Jc si~ wz,Hnż sło_jn. Tego więc typn nsło_jenia 11ży
'Nnf nic nn leżv. Jeżeli stewę robimy nie z .fedneg-o
kawałlrn, n z kilkn rzqśd. należy zwnżnć. nhy słó,j biegł
zawsze wzdhlż knżclej z części.
KszlnH stPwy ze wzdQ<ln na zmienne grubości
i znwiłv przf'hieg wyżłohień. _jest dość tru<lny do wykonnnin. Nn_tpierw z gmhe_j deski. o dobranym sło_ju, wycinnmy wyg-iQcic stewy. Nnstępnie zaznaczamv oś
symctrji, Offrinamy grubości. ocimm_jemy zgruhszn
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kształt, n wreszcie żlohimy ,vycięcia i dokładnie wykań
czamy kształt stewy, spccralną uwagę poświQcając
rn iejsc11 złączenia z kilem. źle dopasowana stewa .. nie
trzyma pionu''. kładzie się na burtę, w wyniku czego
i całn łódź mn kształt skr~cony, n w jeździe boczy.
Prócz stew wycinnnych z deski. 11żywa się rów111ez stew wvrzvnnnych z kle_jon ki grn bości ok.
20 mm. Są one lekkie. mocne. sztywne i łatwe do roboty.
Przy stewach klc_jonkowych. cnle obrzeże należy
w odstępach 10 - 15 mm obić tnż przy krawędzi mo'iiężncmi gwoździkami nifowanemi clrngosfronnie, aby
wzmocni{, brzeg i uchronić klf'jonk~ przed strzępieniem
i;,ię i rozklc.ianirm.
Stcwv gkie, hnrdzier frmlne cło roboty. spotyka
się frlko w konsfr11kc_jach sklmbkowvch.
Strwy są najmnirj dosfc;pną i najbnrdzie_j narażo
ną nn wnlvwy wilgoci częścią knjakn. Z tych też ,vzglę
clów. należv 11żywnć na nie nie bojących się wilgoci
gnfonków drzcwn (dąb) ornz starannie zabezpieczać
pr7cz pnrnfinowanie lnb nsfnltowanie (patrz str. 34).
Przed monfażcm. w·szystkie krawędzie należy zebrać
szkłem i oczyścić papierem ściernym oraz 7nimpreg-nować. zaciągając goracym olejem lnianym.
Żebra

nndajq ksztnlt knclłnbowi (patrz rys. 9a. b.
one wvglącl sztywnych ram. zamkniętych
lub też otwartych lrn g-órzC' (In.
żebra hvwn ią wvrzvnnnc z dec;;ki. z kl don ki. łączone
7 czc;Ś<>i lnb też g-iefe z listw. Nniprostsze żebra są wy1· z y n a n e z deski (rys. 9a). Ten typ konsfrn kej i spotyka się w prymitvwnych ciGżkich łodziach rybnckicl1. W lekkich łorlzir,ch sportowych konsfrnkr1i tej.
ze wzg-lc;du na duży ci~żar, nic 11żywa siQ. (Aby si~
nie rozlupnĆ, deska m11si być gruba). Nnfomiast sfornjc siq komtrn kcfo zhliżonq. Kszfałt żebra wyrzyna
siQ z dość cicnkie_j (10 - 1~ mm) deski o słoju pozior. cl). Mn.ią
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mym: nhy zapohicc łnpnniu. skleja się takie żebro
z i<lentycznem, lecz wycic;iem z dwóch lub trzech części,
o słojach hiegnqcych wzdłuż brzegów ramy (rys. 9b).

b

C

d

CY
..

Rys. 9.

ż c h c r k l c j o n ko w y c h
20 mm). Sq one dobre, lecz znacznie

Używa si<; równ1cz

(g·1· u hośC'i 1:'j

-

klejonkowe wymag,1ją stosowania spcc·jiilnyd1 sposobów łączeniu z po<llużncmi listwa-

droższe. Poza Iem żehni
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mi i prdnmi. wohcc niemożności wbiinnia g-wo.ź<lzi. ani
wkrQcanin śrub w .. sztorcową'' część klefon ki. Obrzeże
żeh('r kleionkowvC'l1 wzmacnin siq. obiJn_jąc i nitu.fąc
mnłemi g-woźrlziknmi.

W hmlowie rlomowef. na iczęśdei stosu.re sic że hr a.
robione z k i 1 k n c z ę ś c i. sklefnnych i łączonych
na nitv. frn bv. g-woźrlzie (rvs. 9c).
Żf'bra tego tvnll. choć za imu_jące nieco więC'ej cznsu
; klonotlhv·e w bnrlowie„ mara wiele zalet. są mocne.
lekkie, łatwe rlo wvkonnnin i mmrnwv.
Przv wvf'innnin czqści. trzeba zwracRĆ nwng-ę ni'l
kir:rnnPk słorn. sh1rnnnc ohrvsownnie kontnrn, nbv że
hr:1 lwlv Śf'iśl,~ svmefrvC'znr:. Przv robocie. knżrlc żehro
nE1ldv ccf'hmv:ić, nbv nie nomvHf się przy wvrzvmrni11
.g-ninzrl nn porlln;r.n(' cz0foi szkieletu.
Ż

e h r a g i ę t e (z iesion11) (rvs 9rl). 11żvw,rnf'
szczc.<:J'ólnic chdniP w sklnrb lrnrh'. sc1 lekkfo. mocne.
fonie lritw0 rlo rohotv i frwflle. Nie rfo ra sie ierlnri k stosow:ić rlo lmrlowv nn inrostszvch tvnów (wielokatn(':
srlrnrniP. skinrnk). n nrzv monfożn wvrrtrtf!'nrn sz,-ihlonó·w· znstr:nczvch„ co no<lraża koszt w w-vpnrlk11 b11rlowv tvllrn h=~rlnf"<ro kn fa ka.
Żf''hrri tTidP frzrhn nsztvwninr w 7łnrzf'ninch znsfrn1łnmi. inncze1 n-ip trzvmn fa kszfaltn.
1\f:i ws?:vstkid1 onisc1nvch hl czcŚf'1rich s7,ldel0h1 (kil
'-t<'wv. ż0lwn) 711 zmH·znmv nrzP<l montnżPm nionowc1
oś svmdrii orn.z nroston:irlł~ '10 niej (pozioma) konc;fr11°kT·vin:1 liniP ·wo<lnc1 (K. L W.).
W c;7'.vstkiP ('7~Śf'i znnnc;zr.zt1mv <lw11 krofnif' gorąr.vm
nlPirm lnianvm ieszC'ze prze<l montnżem.
Montaż
1
\lonfaż
11skutccz11iarny

.~zkiPh>tu.

na focie montażowej. Przy budowie kilem clog·óry, pierwszą czynnością bqdzie ustawienie wyl'Ównanych do poziomu K. L. W. żeber i stew
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cl ziolrn i rn fy. Konstruktorzy łodzi, aby ułatwić tq
pracę, zgóry projektują łodzie tak, aby bądź górna krawędź hnrty, hą(lź środkowa linja pokładu, leżały w jednej płaszczyźnie. W pierwszym wypadku, marny charakterystyczny pokład opadający (u łodzi prymitywnych), w drug-im - pokład prosty przy znznaczonem
wspiQciu pokładu (podniesiony dziób i rufa).
\V y r ó w n y w a n, i e żeber do poziomu odhywa siq
przpz prowizoryczne złączenie ich z deszczułknmi (zapornocą uchwytów lub przytrzymania paru gwoździka
mi) tn k nby odległości zaznaczonych na żebrach poziomów K. L W. od wierzchu łaty hyły dla wszystkich
przckro_jów .kdnnkowC'•. (żebra na łacie sto_ją na deszcZ11łkncl1, kilem dogóry. rys. 10).
,._

Rys. 10.
żebra 11stawia się na łacie w miejscach zaznaczonych
wecH11g planu. J cśli h11dujemy na szablonach. wymienianych następnie na żebra gięte, stawiamy żebra przednie tuż przed szablonem. żebra iylne foż"za szablonem.
żebro środkowe wymieniamy wówczas na końcu, po
usunięciu środkowego szablonu.
Aby łc'idź ,.I rzyma la" kształt, siewy i żebra, po
ustawieniu na spoziomowanej łacie, trzeba poprawić
w ten sposób, by stały pionowo, kryły osiami środko
wemi (pionowemi) i leżały w płaszczyznach przekro-

42 !ÓW. \V tym celu. między dziobem n rnfą rozpinamy
obC'iążony z ob11 stron S7TI11rek i wedł11g- niego celu.remy.
sprawrlza_jąc pion i krycie. Dobre 11sfnwienie .. w prze-

kro_ju" osiągamy nnhira.iac 1m łniG listewki prosiopa<lle
do osi łaty. Stewy i żebra. po nsfawicnin prowizorycznc,m. związu_tcmy z łntą listwami lub podpórkami.
aby w czasie rohoty nic mogły zmienić położenia. Napięty sznurek kontrolujący pozostnwiamy przez cały
czas roboty.
Montaż rozpoczyna się or1 związania żeber z kilem.
(W budowach prostvch, będzie to kil wewnętrzny, doginany na zimno, z listwy o słoju leżącym). Pierwsze
zwiążemy żebro główne środkowe, skręcając je śrubą
(najlepsza żelazna ocynkowana) ze środkiem listwy kilowej. Zwykle żebro aby lepiej unieruchomić kil„ posiada nań odpowiednie wycięcie. Następnie stopniowo
związujemy z kilem pozostałe żehra. stale kontrolując
ich ustawienie i kryde.
Po ,vmontowaniu kila. podobnie wkla<lamy w odpowiednie gniazda i przykręcamy główne listwy burtowe
i listwy oraz pręty kształtujące poclł~1żne. Do uwiąza
nia dolne_j części szkieletu pozostaje dopasowanie i złą
czenie stew: <lziobowej i rufowej, z kilem i listwami. Stewy z kilem łączy się bąrlź skrc;cając szeregiem
śrub, bądź silnie sklejając, bądź też zwierając jarzmem
o specjalnej konstrukcji. Jest to czynu"ość wymagająca, ,
jak najwięcej uwagi i staranności wykonania. O<l dobrego związnnia stew z resztą szkieletu zależą bowiem zarówno wygląd, jak i zalety nautyczne łodzi.
Przy budowie kilem do dołu, pierwszą czynnością po
ustawieniu kila na łacie (patrz str. 30) jest związanie
stew z kilem. J )opicro mając związane stewy ustawiamy żebra, zaczynając od środkowego, a następnie pośrednie nnprzemian, Io przednie, to tylne.
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Do łączenin poszczeg-ólnvc h części szkieletu należv
nżvwać o ile możności śrnh (żelaznvch ocvnkowanyc h
lnb moc;fożnvch. gmho,Ęci około 3 mm, dług-ości 13 20 - 30 mm): gwoździ (również nier<lzewieiac vch) użv
wa sie tv]ko w konstrnkcfoch mdtańszych. Trzeha pnmietać. że nrzed wkrc,ceniem śru h w drzew n hvarde
Mah, fesion). na leżv 1mrzc<lnio wvwierci~ wiertnrką
otwory o śre<lnicv r<lzenin śr11hv i wypełnić je wałecz
knmi ze zwvkłeg-o mv<lłn.
lPżPli hmlnrcmv kilPm <lo g-órv. heznośre<lnio po wiazriniu dolner czcści szkiPletu nrzvstanimv do na kłnda
nfo noszvcin hnrt. a wiazrmie nokła<ln oc1ło:h7111v nn
dn ls-7.e d:mv rohotv. Ten nnrzą<lPk pozwoli uniknać konie<"'?:nn~<'i o<lwrncnnin lrn_jnka związnneg-o z łatą w cznsie hn<lo,vv.
Przed nałożeniem noszvcin. związane .111ż CZf,'ŚCi szkieletu, a w s7rzcr.-ólności te. które nrzv poszvwnnin 11lcrrna zakrvciu. nafożv zaheznieczvć przed wilgocia. maln j<H' fe szvhkoschnąca. n hard zo trwałą <'Znrna farb[l
s f ri l+ową. Snecrn lnic stnrnnnic na leżv pomn lownć nn 1lrnrrhid nnrażone nn hntwienie połączenia w CZGR<'l
·
rh1nhowcf i rnfowet.
Wia7nnie noklncfo sklncln się z ohrzeżv, łaczącvC'h poszcze!!'ólnP żehrn. Celem lenszeg-o nsztvwnienin. stosnfo
sic również hie~nące skośnie k11 <lołowi od <lziohu i r11fv
roznory.
K onstr11 kriP. nrlklnclu dopełnia_ją listewki ohu<lovrnfM'" włri7 (koknH).
Wszystkie CZGŚci pokfndn są ła.czone na zamki. wycimmC' w drzewie : skr~cnne nn śr~~l-.v.
:

1

Po.~zymanie szkfof(Jfu.

Nn str. 20 omówiliśmy główne typv poczvcia, fernz
;,:kólei nn leżv onisnć frzv dówne tyov kom;tn1kcy_j, spotykanych 11 ło<lzi budowanych po nmaforsku .
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Poszymanie de.c;kami.
W budowach scharpie, skośnodenna scharpie i skipjak, poszywamy kajak cien kiemi 8 - 1O mm deskami.
Nagirnmie i pasowanie desek zaczynamv od kila i środ
ka łodzi. Jeśli się nie posinda g-otowycl1 szablonów, dobrze jest pokryć łódź prowizorycznie płntami tektury,
i dopiero według otrzymanycl1 w ten sposóh wykrojów wycinać kształt desek zostawiając zapas nn 8cisle dopasowanie. Kładąc deskę na szkiekcie, przykrę
camy _ją śrubami w głównvch stykach, poczem co 2 cm
małemi gwoździkami przyhijamy brzeg deski do listw.
Końccr gwoźclzików nitujcmv l11h zaginamy z chngiej
strony, by nie mogły wypadać.
W miejscach zetknięcia z drugą deską pnszycia, nn
szwie, trzeba szczególnie starannie dopasować deski.
by szpary bvły niewielkie i równe. Szwy obtykamy
watą lub miękkim szmnkiem nnsmołowanym, poczem
nakrywamy tłustym kitem. Po zamn lm,vanin szwu farbą nsfaltową, celem jeszcze lepszej ochrony, nabija S1~
na jego wierzch wąską lisiewkq drewnianą. Niektórzy
konstruktorzy dają również listewki ocl wewnątrz
łodzi.

Poszymanie

klejonką.

Do konstmkcyj kle_ronkowych (klejonka grubości
4 mm) nżywa się zwykle kilów podwójnych. Wówczas
na osi kila wewnętrznego przypnda szew główny poszycia. Kkjonlrn gnie się b. dohrze w walec, trudno
nntomiast wzdłuż dwóch osi (w kopnłę). Odcinki klejonki na leży dobierać takiej wielkości, n by dobrze
przylegała do żehcr i listw. W środkowej. hardziej
walcowatej cz~ści łodzi. rnożnn dawać arkusze większe.
w krzywej CZGŚci dziobowej i ru fowe_j należy brać mat('
arkusze, ahy móc je dokłndttic nngią~ do ksztnłi11. Ahy
poszyeic trzymało moC'nicj. żebra i lislwy w miejscach
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styku smarujemy klejem kazeinowy m (,,Certus");
w ten sposób poszycie jest i przyklejon e i przybite. Poszywanie zaczynamy od żebra środkowego. Wzdluż kila,
od środka ku końcom, przybijamy po osi (na klej), kraW<;dź arkusza klejonki, następnie, dobrze naciągając
przybijamy krawędź boczną do żebra 8ro<lkoweg o i pozostałych żeber. Szew arkusza powinien biec wzdłuż
obrzeża żebra. l>asujemy poszczególn e arkusze, przycinając je w czasie roboty ostrym nożem. lm bliżej koń
ców, iem arkusze h<:dą muiejsze. Poszywani e należy
wykonywać z pomocnikie m.
Szpary w poszyciu na stykach oLiykamy watą z kit cm lub usmolowauc m.i puwrózdka mi.
Jeśli nie zamierzam y obciągać klejonki płótnem
(patrz str. 47), należy po zatkaniu szpar kitem przei rzcć całość papierem sciernym, zapuścić dwukrotnie
gorącym olejem lnianym i zagruntować rzadką farbą,
poczcm można nabić na wierzch kil zewnętrzny
c od1rounc listewki burtowe.
Poszywani e klejonką jest bardzo łat we, wymaga jednak uwagi, gdyż wskutek niedokładności łatwo o zepsucie kształtu łodzi i u jej nieszczelność.

Poszyroani e

płótnem.

Do poszywani a kajaków używa sii:: płótna lnianego,
zwarcie utkanego, grubości 1 - 1,5 mm. Najlepiej kupować go w sztukach p0dwójncj szcroko8ci; wówczas
jedną szerokością można poszywać obie burty. Poszy·
wać należy z pomocnikie m.
rozpokajaka,
długo8ci
płótnu
sztukQ
napó1
Złożoną
śro
przez
biegnące
Następnie
ścjeramy i wyciągamy.
napo
i
kila
do
dek płótna załamanie przykładamy
ciągnięciu przymocow ujemy purnrna gwoździkami prowizoryczni e do dziobu i rufy. (Należy używać gwoź<lzi
k<>w tapicerskic h. Wbijając je do pofowy, aby móe

w razie potrzeby lat wo usunąć). 'l eraz, naciągając
z obu burt ku <Joiow1 (:mczynuJąc
od żebra środkowego), przybijamy je do listwy burtowej. Następnie, napinając s1lme płótno (pu przekątm
osnowy), przybijamy je wzdiuż llstwy hu1·towej naprzemmn to z ruty, to z dziobu z obu burt. Gwozdziki
10 c.:m, w zależności o<l krzyw1na_leży wbijać co 5 zny IllWJSCa. l'rzy pokrywaniu płótnem, pomocnik
kleszczami naciąga silnie płótno skośnie, tak, aby JC
możlnvie wygładzać i nic dopuśe1ć do tworzenia się lal<.1.
W ten sposób obciągamy euty kadiub z wyJqtklclll czę
ści dziobowej i ruioweJ.
Gdy piótno leży dobrze, wbijamy prowizoryczne
gwoździki na stale, do giębi, w odstępaeh co 20 mm.
l"'oszycie clziolm i rui y stanowi naJ tru<lnieJszą c.:zęść
pracy. Ytótno przybite do Lud zwisa jeszcze luźno
w cz~śu pr.ze<l.llleJ i tylneJ. l'ornocrn.k wyciąga zlozone
napoi piomo silme do przodu (tl'ZynrnJąc.:: Je zgory do
u.mu). 1\Ju tak nupiętern plotme zuryi:;owuJe t>ię wowezas
k.s.ztult l:itL;.wy ctzwDu (rul y). La1·ys ten :w.z;nueza 81Q
na płótnie olów.k.iern, uodaJe 1Się doń 3 - 5 cm zapa~u
na za.ldadkę. Na.stępmc rnzcina się płótno wzdłuż zagięcia, wycma odc1~m1ęty kształt (parruętając o zakia<lcc) 1 nud.una zakład.kę \V kllny. 'l cru.z, po nasrnarowa111 u 1Stcw g<t;i y m kle Jem lub pociągnięc:iu gruLo lakie1·cm, naciąga :;ię końec płótnu, u zakladkQ przybija
gwoźd.z;ikarn.i do kilu, najpicnv prnwiwrycznie, a po
uskutcezuicniu pupru wek - na 1Stu!e.
W kajakach płóciennych czQŚĆ dziobową i rufową
należy przybić niezwykle staraun.ie trzema szeregami
gwoź<lzików i nie żałować pod płótno lakieru, gdyż
w tem miejscu kajak ,v przyszłości najłatwiej może
płótno jednocześnie

przeciekać.

Po ukończeniu pn1cy mul dziobem i rufą, zwisające
luźno wzdłuż LurL brzegi płótna obcinamy w odleglo-

47 8ci 3 cm od 1i11Ji gwoździków, kra ,v~<lzic list wy Ludo\Vcj smarujemy klcJem lub pociągamy gęstym lakierem
1 zakla<lkę pr1:ylJiJi.llll)' po przy klejeniu zgóry,
Uo uszczelniania kajaków klejonkowych często uży
wa się cienkiego płótnu, L zw. surówki. l'oszywanie kleJonki płótnem wygląda po<lobnie, jak zwykle poszywame płótnem z tern, że klejonkę po<l płótno pociągamy
grubo na całej pO\VIerzchni kleJelll, gęsią farbą Olejną
1

uL lak1 erem.
Właz

( kokpit), burtnica,

podłoga.

W ł a z w pokładzie, oLnuuowujc szeroka list wa,
L zw. L u 1· t n i c a. Jest ona zwykłe zmiennej szern100 mm, a grnLości 6 mrn.
kośoi 30 Wiazy mają kształt prosiokątny lub ostrołukowy; te
ostatnie są zrobwne z listw giętych na gorąco, zebranych
w p.rzc<lruej cz~ści w zwornik.
Listwy Lurtmcy są związane na, śruby z żebrnmi i wią
zaniem pokłac.lu. Lgóry _listwy burtnicy często posrn<lają
wr~Lek hztaHu litery U lub (oc.lwróconego T), <lo obtykania wodoszczelnego fartucha.
W innych znów konstrukcjach, na zewnętrznych
ściankach burtnicy znajc.lują się duże zatrzaski; wówczas fartuch zakłada się zgóry i od zewnątrz.
Nic związana z pudłem kajaka jest podłoga; skła<la
się ona z wąskich listewek drewnianych, poiączonyd1
poprzecznemi beleczkami. Podłoga musi spoczywać na
spodnich częściach żeber i nie może dotykać dna łodzi
(poszycia). Jeśli chcemy kajak ożagfować, należy
wzmocnić kii w miejscu, gdzie wypada pięta masztu,
pncz pl'Z,ykr~ccuie miQdzy odpowiednie żebra <lo kila
listwy (kilson) z gniazdem na maszt.
Kajaki żaglowe wymagają wycięcia w kilu szpary
na miecz i wbudowuu.u skrzynki mieczowej. Kajaki
mieczowe buduje się kilem <lo dołu. Budowa ich jest
hardziej skomplikowana i omawiać jej tu nie będziemy.

-
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MALO W ANIE .
.i1la Iowanie ma na celu ochron<; kajaka przed szkodliwym wpływem wilgoci i słońca oraz nadanie mu cstct ycznego wyglądu.
O farbach i lakierach używanych przy budowie lodzi
była już mowa. Przejdźmy więc odrazu do proc;esu malowania.
Powierzchnia drzewa pod malowanie musi być przygotowana: sucha, bez plam, lekko szorstka.
Samo malowanie połoga nu ki1kakrotncm dokładncrn
pokryciu powierzchni farbą, tak, aby otrzymać ostatecznie powłokc.: twardą, mocno związaną z pu<llużem,
gładką, Jednolitej Larwy, irwalą.
l)rzygotowa.nie powierzchni polega na oczyszczeniu
i usuD1c.:ciu wszelkich nierówno§ci. Zeskrobujemy dokładnie §lady kleju (od „Certusa'' farba odpada), zmywamy szurem mydłem lub sodą Huste i smołowe plamy,
zatykamy kitem (szpachlówką) dziury, szpary, spojeniu, wgłębienia.
Szpuchlówkę

otrzymujemy, rnzraLiając na gęste ciasto: kredę pławioną i pólolej (oloj lmany pól nu pói
z. terpentyną); celem uzyskania szybszego schniQcia, <lodujemy niec.:o sykatywy można też <loclać minji wówczas szpachlówka jest twardsza i trwalsza. Sykatywy
gdy jest minja nie dajemy.
lJo odczyszczeniu i okitowaniu, przecieramy c.:alq powierzchnię p a p, i e r e m
.s c i e r n y m (szmerglowym) lub p urn, e ks cm. Miejsca żywiczne, zasnwlowane pokrywamy cienko szcr1akiern, rozpuszczonym
w spirytusie {lub lakierem).
Gdy powierzchnia jest sucha, przyst~pujemy <lo nakładania „g run tu". Gruntujemy rzadką farbą (niekryjącą), rozpuszczając ją w oleju lnianym i terpentynie ....\lalujemy raz koło razu cienko, równomiernie na-

49 sycując całą powierzchnię „gruntem". Po wyschni<tciu
„grnntu", co trwa 1 - 2 <lni przcciernmy jeszcze raz
całą powierzchnię papierem sciernym luL pumeksem,
a nast~pnie kła<lziemy p o <l ·k i a d.
1.~a podkła<l bierze się farL<t tłustą; kładziemy ją grubiej, zważając, by dobrze kryła.
Malujemy okrągłym pendzlem (L zw. polskim) szczecinowym, o krótkim włosiu. Pen<lzel po zanurzeniu
w farbie, obciągamy na brz<;gu naczynia, poczem energicznie u<lerzając rozprowadzamy farbę podłużnemi
i poprzecznemi ruchami, równomiernie po całej powierzchni, uważając, by nie tworzyły się obłoki i zwichrzenia. Równo pokrytą powierzchnię wygładzamy suchym
pen<lzlem, prowadząc go lekko wzdłuż słoju długiemi
ciągami.

Ostatni etap malowania ma na celu nadanie zewnętrz
nej powłoce gładkości. Po zupełnem wyschnięciu podkładu, całą powierzchnię przeciera się papierem sciernym lub pumeksem, aby usunąć supełki zgrubienia
i, faldy.
Zewnętrzną powłokę malujemy farbą lekko rozc1enczoną w terpentynie, dług·im miękkim pendzlem, cienką warstwą.
Jeżeli na zewnętrzną powłokę używa sic; błyszczą
cych farb emaljowych lub lakierów, to podkład należy
zrobić chudszy, z farby lekko rozcieńczonej półolejem
(olej lniany pół na pół z terpentyną).
Farby emaljowe, (bardziej rozlewne) ldadzie się
pendzlem miękkim, cienką warstwą, wolnemi ciągami
wzdłuż słoju, bez poprawiania wpoprzek.
Lakier kładzie się również miękkim pendzlem, malując w jednym kierunku, bez poprawek, po których
(wskutek szybkiego schnięcia) zostają matowe, chropawe ślady pociągnięć.

Wady malowania powstają:

-
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z pokrywania farbą powierzchni wilgotnych (bąbelki,
farby, plamy) lub brudnych
zacieki),
(plamy
z nakładania farby na niewyschnięty grunt (pękanie,
odpryskiwanie), z malowania zbyt grubo (,,skórki",
fal<ly).
Pierwsze malowania wykonywa się farbami dobrze
kry jącenu. Kolor daje się w ostatniej warstwie.
wzd<;cia, odp1-y.-,kiwanie

maluje się tłustą farbą (ciasto) (pokost z kreFarb<; tę wciera się silnie i równo w powierzchni<,? płótna, aby zatkać dokładnie wszystkie
pory.
Po wysclmięciu „gruntu", przeciera się powierzchnię
papierem seicrnym, maluje cienko chudą farbą (farba
z półolejem) i wreszcie, po jej wyschnięciu - farbą
cmaljową lub lakierem.
Płótno

dą pławioną).

Części metaloroe rdzewiejące, przed malowaniem
gruntujemy mi n ją ołowianą (silnie trująca!), a dopiero na nią kładziemy kolor.
Okucia z białych metali malujemy farbą aluminjową pod lakier, a mosiądz, bronz, nikiel, zostawiamy bez
malowania (czyścimy kredą z amonjakiem, ,,Sido,lem"
i t. d.).
Trudno dostępne, a narażone na brud i wilgoć CZQŚCj
kajaka, jak wewnętrzną część dziobową i rufową, najlepiej malować lakierem asfaltowym, niezwykle trwałym, tanim i chroniącym doskonale od butwienia. Również część podwodną dobrze pomalować tymże lakierem, gdyż prócz wymienionych zalet ma on i tą, że nie
porasta roślinami wodne-mi.
W doborze barw kierować się należy przykazaniami
c e l o w o ś c i, p r o s t o t y i s k r o m n o ś c i. Kolor kajaka powinien harmonizować z otoczeniem, a nie
wyrywać się na pierwszy plan ordynarną krzykliwością. Najładniej wyglądają dyskretne jasne kolory pa-

51 stelowe: jasno piaskowy, jasno szary, seledynowy, cytrynowy, błękitny. Czysty biały wymaga bardzo starannego utrzymania, inaczej kajak jest stale brudny. Poważnie wyglądają kolory ciemne: brunatne, wiśniowe.
Natomiast barwy krzykliwe: czerwone, fioletowe, pomarańc{owe, a szczególnie różnobarwne hnrmonje,
smutnie świadczą o smaku właściciela. Malowanie powinno podkreślać kształt kajaka. Często maluje się
łódź w ten sposób, że burty daje się jasne, a pokład
ciemny ·(drzewo pod lakier), lub też przy ciemnych burtach (,,pod mahoń") - pokład jasny. Należy unikać
pstrokacizn, malowania w szachownicę, meandrów, wywijasów, smoków, i t. p. ornamentów. Napis z nazwą
łodzi umieszcza się na dziobie z lewej burty, tuż pod
do
listewką burtową. Wielkość liter: nazwy łodzi 4 cm, nazwiska właściciela lub nazwy klubu - 2,5 cm.
Litery proste, drukowane, blokowe lub pisane t. zw.
„neonem". Napisy można wykonać z bronzu czy niklu
lub wyciąć piłeczką z drzewa. Maluje się je cienkim
długim 1:Jendzlem t. zw. strychulcem.
WIOSŁO.

Niezbędnem dopełnieniem kajaka jest dwupiórowe
wiosło (rys. 11). Służy ono nie tylko do napędu łodzi,
lecz również do sterowania i hamowania.

Dobre wiosło jest więc niezwykle ważną częścią ło
dzi, to też najlepiej kupić wiosło fabryc~~e *). Wyrób
wioseł jest dość trudny i wiosła domowe są zawsze lepszem lub gorszem prowizorjum.
W i os ł o musi być lekkie (1200 - 1400 g - regatowe nawet 800 g) i w miarę długie (260 - 270 cm); zbyt
długie powoduje silne boczenie łodzi, króikie zmusza
Cena 10 -15 ~l. za parę.
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do rn<;cząl.'.cgo (wysokiego) trzymania rąk. P i ó r k a
średnica drzewca w środku 33 mm, u nasady pióra
30 mm, krawędź zewnętrzna· pióra grubości 10 mm,
(łopatki) długości 40 -- 43 cm, szerokości 15 - 16 cm,
okuta blachą miedzianą (rogi zaokrąglone tępo). Ze
względu na poręczność, wiosło kajakowe winno być
<l w u <l z i e 1 n c. Złączenie obu części robi się z mosiężnych tulejek, wsuwanych szczelnie jedna w drugą,
WIOSŁO
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a okutych na końcach drzewc, Długość tulejki obejmuwynosi 15 - 20 cm. Złączenie powinno umożliwić
ustawianie piór pod kątem prostym (ważne przy jeździe pod wiatr), a jednocześnie być tak mocne, aby wiosła same się nie przekręcały i nie rozsuwały, Stosowane
są w tym celu t. zw, z a m k n i ę c i a b a g n et owe. Od strony garnącej pióra są gładko wybrane
i łopatkowaio wygięte. Odwrotna strona posiada
grzbiet nadający pióru moc, sztywność i sprężystość.
Słój piór biegnie przy desce o słoju stojącym u koś n ie (słój równoległy lub poprzeczny powoduje łupa
nie się pióra). Najlepszy jest s ł ó j 1 e ż ą c y.
W wiosłach fabrycznych pióra, są doklejane do drzewc.
Najodpowiedniejszym materjałem na wiosła jest jodła (lekkość), Drzewca wioseł regatowych są we-

jącej

wnątrz drążone.
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Wiosło należy lakierować bardzo starannie, gdyż jest
szczególnie narażone na namakanie i uszkodzenia.
Wyjątek stanowi rt;kojeść, z której lakier zdrapujemy, aby lepiąc się do rąk -- nie powodował pęcherzy.
Śriekaniu wody wzdłuż wiosła zapohiegają umieszczone na drzewcu pi er ś cie n i e ściekowe z gumy.
Od odparzania i odgniatania rąk chronią gumowe
uch wy ty (nżywane również przez tenisistów na rę
kojeści rnkiet). Aby wiosło pewnie leżało na łodzi.
do burtnicy przykręca się metalowe u chwytki
w kształcie litery U.
Wiosło domomego royrolm będzie miało zasadnicze
wymiary te same co i fabryczne, różniąc się jedynie
prostszą konstmkcją i materjałem.
Można je wystrugać z mocnej deski Jesionowej
(z jednego kawałka), lepiej jednak osobno zrobić
drzewce, a osobno pióra, gdyż wiosła stmgane są zbyt
ciężkie, a lekkość jest konieczną zaletą wiosła.
Robotę wiosła zaczynamy od piór. Z dwóch deszczufok (może bye 1 mm klejonka) wycinamy według rys11nlrn kszfołt piórn. Stronę garnącą lekko wgłębinmy.
Drzew('e rohimy z laski jesionowej. hrzozowej h1h bambnsowe,j o średnicy 35 mm i dług-ości 2.60 mm. W odległości 40 cm. z olrn końców drzewca. wiercimy 10 mm
świdrem otwory i piłką otwornicą wyrzvnamy wzcHnż
clrzrwca szparę grnhości 100 mm i dł11gośei 40 cm.
szp,irę tę wsuwnmy wystmgane piórn: końce <lrzewcn od strony garnącej piórn. ohdnamy (po 20 cm), wiercimy w oclstQpnrh co 1O cm wzdłnż drzewcn otworv
o Średnicy 3 mrn nn nity i znitown_jemy piórn z drze,~cem w _jedną, rnłośe. Celem wzmocnienin połączenia
n nnsady pióra i przy krótsze_j CZGŚ<'i drzewcn. wycinamy w piórze z oh11 sfrnn drzcwcn szpary po 2,5 cm ·przez
które oplatamy drzewce cienkim woskownnYrn szm1rkiem lnianym. Po rozci~('i11 w Śrocllrn drzc'wc~1 i sk11ci11
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tulejek łączących, całość lakierujemy, okuwamy koń
ce piórek i wiosło jest gotowe. Jeżeli drzewce jest
z bambusu, mit;dzy kolnnknmi dajemy oploty z taśmy
jzolacyjnej lub cienkiego sznurka pod lakier.
żagiel.

Żagielek

pomocniczy jest wskazany nawet na naJmniejszym kajakn. Wielkość i typ ożaglowania zależy
od szerokości. wielkości bocznego oporu i konstrukcji
lrn__jakn. Każdy konstruktor, projektując kajak żaglo
wy, dołąc z a do plnnów również i plan ożaglmvania. Poniższy opis ma zapoznać ze sporządzeniem pomocniczego żagla. Opisany żagielek o S = 2 m 2 naclaje się do
każdego kajakn wiosłowego. N~ podstawie tego opisu
można łatwo nszyć i większy żagiel, proporcjonalnie
zwiQkszając wszystkie wymiary. Poniższe tahe]ki poda_ją typy i wvminry ża~1i pomocniczych dła r·óżnycl1
rodzaJów Jrnjakn.
TABEL\ GtÓWNYCJT WYMTAl1ÓW*) żAGLT TYPTT .,l.UGGE11"
powierz<'hnia. n - lik dolny, h - górny. c - nrz,,dni.
tvlny, e - przek11tna pik - hals li 1 - wysoko~{, (nok przekątna e). h? wysokośe
pi,~tn
gafla - przelqtnn c)
S -

cl -

1--s--~
ml

I/

-

~ll

a·

I

gość ,· l i k () '~
h

I

1I-- ,.,~- ~-~

c

I

06

I ,r,,

~.n

20,

135

no

:2 .0

155

150

9'5

'2,'S

174

168

t()!'i

,.o

189

1,5

1

cm

11b

d

260

'240

141

270

lhO
175

*) Wvrniary po:11szyci11; krając :- doli<'zye zapas nn zakładki
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TABELA

""""·i I
k:,jaka

c,::
~

i:l

;;,.,
""O
V
,-,

OŻAGLOWANIA DLA RÓŻNYCH TYPÓW KAJAKA

L

B cm

Clll

I

li

S

m2

~ 2,00

0,62 - 0,68

,,oo

0,76

2,'50

..

0,78

4,'SO

slup lub ket-jol

0,76

2,50

(,.o+ 1.50)

z mieczami

cd
..wj

......
'0

~

a

Jugger lub ket

4,30

4,50

,.oo

lugger, ket

5,20

0,80-0,90

p,oo

.

5,20

0,80- 0,90

5,00

slup, ket-jol, jol

z mieczami

I

ożaglowania

Typ

(2.5

+ 1.5 + 1.0)

j

10 cm. za
środek ciężkości ożaglowania powrn1en leżeć 5 środkiem ciężkości bocznego oporu. Wówczas kajak jest lekko
nawietrzny . Jeśli środek ciężkości ożaglowania leży przed środ
ldern ciężkości powierzchn i podwodneg o bocznego opom, kajak
jest zawietrzny . co jest jego dużą wadq. Cecha nawietrzności

i zawietrzności zależy więc od ustawienia masztu. Miejsce na
maszt jest zwykle zaprojektow ane z góry przez konstrukto ra .
.<!'irodek ciężkości żagla znaj<lujem y łntwo metodą graficzną
(rys. 12). Dla trój kąta leży on na przeci<;cin się środkowych. Dl a
czworobok u {lugger) można zna leźć środek ciężkości pośrednio.
Dzielimy czworobok przekątnią na dwa trójkąty i dla każdego
z nich znanym sposobem znajdujem y środki ciężkości. Łącząc je
z sobq, wyznaczam y prostą 21. Dzielimy następnie czworobok
drugą przekątną na dwa inne trójkąty i podobnie znajdujemy
prostą z •
2

ś r o d C k C i ę ż k o ś C i C z w o r o h o k u h ęd z i e I e ż n 1 n a p r z e c i ę c i n s i ę p r os ty C h Z1 i Z2,
Środek ciężkości hocznego oporu znajduje my bądź
wprost z plam,, bądź też metodą zawieszen ia (rys. 13).
Dla kajn ków wiosłowych nnjodpow iedniejsz ym typem
ożaglowania .fest t. zw. I u g g er, (rys. 14 a), prosty
w konstrnk( 'ji i w nżycin. JeżC'li górna re_jka (rys. 14 b)
lilii pi\tQ (gaf el), ożng1owanie nosi nazwq kc t.

-
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Poniższy opis i rys. 15 podają wymrnry żagla, pomocniczego o powierzchni 2.0 m 2 •
M a t o r j a ł e m orłpowiednim na żagiel jest cienka
s u r ó w k a, n a n s u k, tkanina m a k k o, s h i r t,
wreszcie specjalna tkanina „K er a".

Rys. 12.
Żagiel

w użyciu „w yd mu chuje s 1 ę , tracąc
Krój żagla musi przewidzieć późniejsze zmiany i uwzględnić je, ahy żagiel wydmuchany nie stracił
znlet aerodynamicznych.
Kra wędzie boczne (1 i k i) żagla nowego nie są proste,
lecz wygięte nazewnątrz w kształcie Juków. Dla naszego żagla, S = 2.0 m 2 , strzałki wygięcia lików wynoszą: dla dolnego 50 mm, dla górnego 20 mm, dla tylnego 30 mm i dla przedniego 40 mm,
kształt.

-
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Żagiel zszywa się z wąskich hr y t ów szerokości
40 c·ni. Pollieważ szerokość materjału jest wiQksza, robi
si<-c t. zw. bryty pozorne, przez założenie i zszycie mate1·jnłu. Kształt żagla wraz z łukowatemi wygięciami lików, rysujemy kredą lub węglem na podłodze lub du-

/
I

1-·

l

Rys. n.

nrk11szu papieru. Następnie rozwijamy maierjnł ze
sztuki ,zostawiając zapas 1,5 - 2,5 cm na zakładki
i zszycia (rys. 16 a). Wszystkie brzegi płótna podwijamy, a.by się nie siepały. Rogi, specjalnie narażone na
wyciąganie, wzmacniamy z obu stron n as z y w am i
(rys. 16 h).
żym

-
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Złączenia, zakładki brytów i brzegi żagla podwijamy
pod spód. Dwa sąsiednie bryty wpuszczamy w siebie
zakładkami i przeszywamy podwójnie na okr<,tkę, tak.

Rys. 1-4.

aby nici .przyciskały podwini<.:f y brzeg płótna (rys.
16 c). Brzeg zewnc;trzny (lik) zawijamy dwukrotnie
i przeszywamy mocną lnianą nicią (rys. 16 d), poczern

-
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obszywamy go t. zw. I i k 1 i n ą, czyli słabo skręconą,
miękką linką o średnicy 6 mrn. Liklinę przed przyszy<"icm należy namoczyć i obciążywszy ciężarem - pozostawić napic;ią'\ aż cło zupełnego wyschnięcia, aby
się <lohrze rozciągnctla. Liklinę przyszywamy do żagln
nicią grubszą i mocniejszą (rys. 1.6 e).

Rys. 15.

Po uszyciu żagla, wzdłuż górnego i dolnego liku nabijamy co 15 - 20 cm metalowe oczka o średnicy
dziur· ki
6 mm lub ohrqbianą
wcwnęlrznej 4 '
mocną, lnianą, nicią (rys. 16f).

-
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vV rogi żagln wprawiamy nieco więh,zc metalowe
oczka (rys. 16b); zamiast tego można wp1·awić w rogi
Jjkliny metalowe ucha (kausze, rys. 16g). Przez oczka
wzdłuż lików prwplafo si(; linkc;, którą przywiąrnjc się
żagiel do odpowiednich drzewc. Robi się ją z mocnego
sznurka rolctowego. (Rys. 1?) .

d

llys

l<J.

Pr<'wz opisa11cgo popr-1:ed11io o).aglowunia lypu , lug-~Tr" i .. ket". mo;i.11a zastosow,1{ i II ic('o boga lszc ożaglo

~vn nie,

dodając w I ypie „kei'' do ża:,.)c1 czworokątnego,

-

G1

który w tym wypadku otrzymuj e nazwę ,,grot", trójkątny „fok" będzie to t. zw. slup (rys. 14 c)., lub też
,,bezan", umieszcz any za oparciem tylnego wioślarza.

Rys. 17.

Rys. 18.

-

6~

-

Ożaglowanie to, i. zw. ,,Ket - jol'' (rys. 14 d) jest bardzo praktyczne i cclowszc od typu „slup". Można również dać trzy żagle „fok", ,,grot", i „bezan"; będzie

t. zw. "jol" (t'ys. J4c

j

to

18).

Dla ' przykładu, podaję wymiary klasycznego ożaglowania „jol'' składaków „Kleppera"
grot - 2,5 m 2
bezan _:_ 1,5 m 2
fok - 1,0 m 2 w sumie 5 m 2 •
Tak bogate ożaglowanie nie jest jednak wskazane.
Dla ka,jaków wiosłowych „optimum" wynosi około
2,5 m 2 • ·większe ożaglowanie wymaga stosowania m 1 ee z a i s t a t e c z n i k ó w.

, .. ·.......

"-tOmm

S=fomz.
J
0
..
. .... ···--·· --·

.:;__

.fOmrr,

- 1 5 0 - --

Rys. 19.

Kajak przeżaglowan y idzie źle i grozi przy lada silniejszym podmuchu wywrotką.
Rys. 19 podaje wymiary foka o powierzchni 1.0 m 2 •

-

o3 -

Szycie „bezana" odbywa 1siq podobnie jak grota, należy tylko główne wymiary proporcjonalnie zmniejszyć
(patrz tabela na str. 54).

-<'y-pi~L·a gaf!~

\

\

\

l ~--\\ okuci/9

\\

piąta bom~

\/
\.

bom

Rys. 19.

MASZT I DRZEWCA POMOCNICZE.
Konstrukcję m a s z t u i drzewc pomocniczych
(bom a, gaf 1 a wzgl. lugger r ej k i) dostatecznie'
objaśniają rys. 19, 20, 21, 22.

--

(i4

-

Robota tych częsc1 sprzętu nic przedstawia więk
szych trudności .

.N a ma s z t bierze się drążek jesionowy, sosnowy lub
jodłowy, długości 2 m (
wysokość od kila do podkła
du) o zmiennej szerokości, od 50 mm (u pięty) do

+

45 mm (u topu).

Bom, długości 165 cm. ma średnicę 35 mm w środku
a po 30 mm w noku i. przy pięcie. (Rys. 17, 19, 20).

~

:@J

Rys. 20.

'-~0- '>1 191 tl liłU161,,.r..;)
..

Rys. 21.

Wreszcie gaf e 1 (rejka), długości 155 cm, ma śred
nice 20 mm u pika, 30 mm w środku i 25 mm przy
pięcie. Okucia pięt, bloczki, pierścienie i t. d. najlepiej
kupić

gotowe.

-
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Hys. 22.

OLINO Wi\N IE.
Na ,,fały" (linki do podnoszenia żngli) nndaje się
niezbyt mocno skrGcony sznurek rolctowy (grubości
4 mm. Na ~,w a n ty" (linki usztywniające maszt)-linka żelazna, ocynkowana (grnhości 2 mm) lub też sznurek ruletowy; aby wanty nupiąe stosuje się ściąg ac z c, zacwpianie o pierścienie wantowe (rys. 23).
Na .,szkoty'' (linki do mancwrnwania żaglami)
używa si<; nieskręcających siq linek przędzonych ba6 mm), 3 m długości, takież
wełnianych (gruhośf'. 5 nieco cicr'isze (4 mm) używa się w, cię g ,ł a do steru
nożnego.

Wszystkie linki zakańcza si<; op I ot am i z cienkiej
nici Jn ia nej, (rys. 24), a hy za pohiec strzQpieniu się koń
ców i tworzeniu się L zw. przez mnrynarzy „krowich
ogonów",
splafonia lin objaśniają dosta?posohy wiązania
lCC'ZlliC rys. 25 i 26.
Budowa kajal<ów 5.

-

(-)()

--

a

Rys. 24.

Rys. 23

a

b

d

Rys. 25.

C
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Ż("glarskic pr:;,cdsiawia rys. 27.
,je możnn w sklcpnch ze sprzqtcm żeglarskim
(np. Komisji Dostaw l larccrskich), Warszawa, Traug·utia 2). Zastqpczo można użyć podobnych okuć spotykanych w gospodarshvic domowem (do rolet i t. p.)

Okucia

Nahyć

Rys. 26.

oczko

uc.ho {kausza)

@
Imaga

blok

~
Rys. 27.

la,cznik (szakla)

-

()8

--

Okucia przyk.L'ęcamy na śrnhki mosH;zne (wkrętki).
Okucia narażone na wyrwanie (np. ucha do zaczepiania want) zamocmvujemy na śrnhy z nakrc;ikmni. Jeśli
wkręcamy śruhki nic do wiąznnia szkieletu, lecz do delikatnego poklndn lub powłoki, należy od wewnątrz
podłożyć deszczułkę z twardego drzewa, aby zapobiec
wyrwaniu okucia.

WYPOS_\żENlE

KAJAKA.

Gotowy kajak - to niezamieszkały dom . .Aby zai hezpieczeiishvo, trzcha go urządzić,

pewnił wyg·odę
umeblować.

wiel11 pokolci'i wlóczc;gów sprawiła, że
skromnemi Środkami da się osiągnąć względny
komfort, pozwalający na przyjemne wycieczkowanie
przez wiele tygodni i w każdą pogodę. Wyposażenie kajaka musi zabierać jak najmniej miejsca i być jak najlżejsze. Czc;slo jeden przedmiot spełnia parę funkcyj:
np. materacyk namiotowy w nocy służy do wygodnego
spania, w dzie{1 - spełnia rolce fotela, a w razie wywroiki - jest przyrządem rainnkowym.
Na czele urządzeń należy postawić te, które zapewniajcl kajakowi lwzpicczcóst wo.
W cznsic poważniejszej wycieczki na dnżych rzekach, jeziorach czy morzu. w razie fali luh wiatrn może grozić w każdej cl1wili wywrotka. Przezorność wymaga, aby hyć na przyjc;cie jej przygot.ownnym. Wywrócony kajak nie powinien tonąć, hędąc oLciążony bagażem i załogą. Do utrzymania kajnkn nn wodzie służą
kom or y p o w i et r z n e w postaci skrzynek
wodoszczelnyC'h. - zalutowane blaszanki umieszczane
w dziobie i rufie łodzi, wreszcie najwygodniejsze - dęt
ki gumowe dostateczne,j wielkości, dowolnego kształtu,
mogące jednocześnie na postoju slnżyć do znbnwy.
Pomysłowość

dziś
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Prócz teg·o, ja ko przyrzą<ly ratunkowe służą poduszki na siedzisko, poduszki na oparcia, materacyki z dę
tek (rys. 28 a, b, c). Szczególnie narażone na wywrotkę
są kajaki przeżeglownne: w tym wypadku dobrze jest
wzdłuż burt przypiąć t. zw. state cz n i ki (długości
3 rn) z <h;tck motocyklowych, rozciątych i rozprnstowanych w formę rur (rys. 28 d).

Rys. 28.

70

Poza wzgh;dami hczpicczc11st wa, najwnzll1c,1szq jest
kwestja wygodnego sicclzenia. Złe sic dz isk n powodują bolesne oclpatzenia „siedzenia" i pleców, 1rn;czą
mit;śnic C'alego tulmvia. zmuszają do ciągłych odpoczynków i „kl'{.:c·cnia sit;'', co u I rnd ni a wioslown nic. Bardzo
wygodne do sicdzcllia są dziurkowane ,.talerze". klcjonkowe używane do luzcseł (chudo lakierowai:!). Siedzisko powinno lekko opacluć ku tyłowi (różnica poziomów - ok. 3 cm.).
O par c· i a
łopatek, nrnszą

na

plecy,

li

mieszczone

1w

by<'.: ruchome (olm.1ca{, sic;

wysokości

około osi po-

ziomej), nhy nic uC'iskaly hr·zcgami ciula, i wygiqte
łukowate> (wypukłą slrnnq do plcc6w). Nic powinny
również uciskać kr<;g:oslu pa (najlepiej. gdy w Środku
oparcia biegnie szparn szerokoś('i ok. 12 cm (rys. ~9).

Rys. 29.

Opal'('ia należy skąpo lakierow;_1{. gdyż gc;sty lakiPr
lepi si<; cło ciula i odparza. \V czasie dłuższych wyjazdów, na siedziska i oparcia nakłada się po cl uszki
pneumatyczne, hąclź icż wypchane kapokiem, trawą
morską, sianem lub wlo:-.icm. Poduszki najlepiej obszywać grnbcm plóincm lninncm, (zbył gładkie materjały
odparzają). Ba rdzo 1m.1 kt yczne są m a t c r a c y k i nam ioiowe (1,2:5 rn X 0,60 m), pneumatyczne, lub wy-
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pycliunc. J\lale,·iH')·ki można sporzqdzić łatwo z <lęick
rnwc,·ow,Tli . (4 - 5 cl<;kk 1m materacyk). Materacyki
i opa1Tia. JHZy\\·iązujc s<; do kajaka tnsicmkami,

STER.
Bal'(lzo pożytecznym dodntkicm jest sic r n oż ny.
Zupcwllia Oil knjnkowi "' il:kszą zw rol n ość-, a przy wiezapobiega JH'ZCnH;czcniu rc;ki, zmuszanej przy
trze ,,hoczcniu" kajaka do ciągłego zarabiania ,,silniej''

z jednej strony.

Z d"·ód, sfosowanych syslcmów stopowe1go i orc z y k o w c ~ o ( rys. ,o). pra kt ycznicjszy _jest osfotni.
\\1.i1epszc sq stery ralkowicic mcfolowc z opuszcznną
p 1 c t w q (rys. 31.).
Oprn,rn steru skl.1dn sic; z dwócl,
grnhości 2,5 llllll, dr('\\'llicllle -

ok ł ndz i

11

(metnlowe -

6 llllll). z11itown11ych w .red11q cn-

łość 7 melnlowq w k I n d k q (gnrhości 3 mm). 1\fic;clzr oklndzirn11ni zost.1,, iorrn jest ,ndrHl przps(r-zci'i dln nrcl10111c.f pletwy ste>rowcj.
Cl'llhość wkL1dki po,,i111111 11111ożli\\inć s\\·ohodnr nich pletwy
w pl11szc·z~·źn i<' pio110\\·c·.f· Ple hm ohrncu si1; okol1i' os i po z i om(' j (śrnha z rn1krc;lkq µ;rnl>ości 6 mrn); mi1:clzy okli1dzi11y. " glowq. ornz rwkrc;lkq śrnhy, 11<1lcż~· d11ć rnosic;ż11c podkładki. n po
dokrt;cl'11i11 11<1kn;ll\.i - prz1·ik11q(, wolny koniec Śl'llhy rozczepioną
za w leczkq.

1\rn oprnwic steru nas,Hlzona jest d1·cwniana luh mcs I c 1· o w II i c· c1. od kl{ircj hicgtalO\rn pop1·zcezka -
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ną linki sterowe <lo orczyka, umieszczonego we włazie
pod stopami tylnego ,vioślarza. Orczyk nasadzony jest
na podstawkę, przykr~cm1ą rnotylkowemi śrubami do
,,drahiny'' podłogi.

~aist,ru
Rys. 31.

z kajaka ma korzystać parG osób, orczyk mu<,i
przestawiany zależnie 0<l długości nóg sterującego.
L i n k i s t e r o w c (cięgla) robi się z miękkiej prz<;<lzoncj linki bawełnianej grnboś(.'i 4 mm.
Od sterownicy do włazu linki sternwc biegną ponad
tylnym pokładem, skąd przez otwory w tylnej burtnicy idą do orczyka. Otw,wy muszą być gładkie, aby linka nie mogla si(; zacinać. Xajlepicj rnhić je z rurkowych nitów luh też wprawić porcelanowe izolatorki
(używane do prze,v<Hl<'iw oświetleniowych).
Jeśli

być

-
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Pletw<; steru podnosi siG linką (3 mm) imprcgnownną
(smołowaną). Na środku sterownicy umieszcza sic; nie-

rnchomo bloczki <lla linki plct wy oraz dla szkotów
bezami. przy większcm ożag!mnrniu niezbędne są m IeC' Z C (rys. 32),

Rys. 32.

FARTUCH.
Far/uch, opmany na hnrlnicy chroni wm;trze· kajaka
od wody w czasie deszczll. lnh dużej fali. Musi być
szczelny, lee.z jednocześnie łatwo odpinalny w razie wywrotki. Fa duchy szyje się z cienkiego. lecz gqslcgo nam iol owego płótna, lub specjalnej mai nji gurnmvcllll' j.
Zamocow11jc siQ go, przypinając kryto do' burtnicy dolm~mi zatt·zaskmni (rys. 33a) l11h kż obtykając we
wn;bck ( f'clc). wycic;ly w lisi wie hud nicy ( ry~. 331>. c),
B1·zcg l'rn·ludrn 11111si być sztywny; w tym celu obszywa si<; go lwar-dq, nieciągliwą laśmą (szerokości 3 cm)'

luh leż wzdłuż brzegu szyje sic; pocl1wy, w które ,vcholistewki drewniane (przy ,zapic;ciu za-

dzq cienkie
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trzasko\\·cm (rys. 33d). 1~ c.1 rnguch narażonych szczególnie na rozcLHcic daje siQ naszywy. W faduchn wycic;ie sq otwor·y dla załogi. i\Iają one ksztatł "kominów",
wysokości 20 - 30 cm. "Kominy te" opinajq tulów wioślarza. W iym celu posiadają w górnym brzegu ścią
gaczki gu rnowc lub sznu r·kowc. Pr·<'>cz teg·o, aby fart uch
pr·zy wiostowaniu nie opadał, posiadają taśmy nakłn
clane na karle Z hoku lub zprzoclu (w stosunku do wio.ślal'za) znajdują sic; ksytc zapit;cia (rys. 33c, I') na zatrzaski lub błyskawiczne, (te ostatnie bal'Clzo dobre, jeśli w wyborowym gatunku).

Rys. 33.

Na bagaż k;1jnk posiada wolne m1eJsca w cz<_;sc1
dziobowej i rnl'owcj. Cz<,;sio robi si<; specjalny luk ła
dunkowy, zmnylrnny na zameczek. Bagaż drnhny, podrc;czny, przechowuje sic,; w drodze w s a kw ach, zawieszonych wcwnqt.rz lodzi wzdłuż hurt. Sakwy te,
w poslaci kopcd ,szyje si<,; z nicprzcnrn kalncj mater.ii
i zamyka na guziki, zatrzaski, znpiqcia hlyskawiczne
i t. d. W łodzi nie powinno hyć przedmiotów, którchy
mogły w razjc wywrotki wypaść.
P1·akt yczne są ,.parawaniki" z płótna, rozpinane
wzdłuż hurt, mi<;dzy drahinq rodlogi, a falochronem.
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Za „pa ,.·a wu n" można laclownĆ' bezpiecznie różne więk
sze szt II ki hez oba wy o ich zg11 hienie.
Wyposażenia kajaka dopełniają wyszczególnione mżej przedmioty:

Cu m ka, służąca do przywiązywania ło<lzi im postoju. ( '11mk<;, dl11gośc.i 5 nt. z 6 mm smołowanej linki
konopnej, przymocowujemy (nnj lepiej wpleść na stałe)
do 11 <· li a, umieszczonego w dziobie. Ucho powinno Lyć
rnoc·no wkr<;cone w :·dcwt;. hqdź też pL'zynitowanc do
oku<'ia ,chroniącego przód lodzi. Oboko ucha umocowuje sic; t u I ej k ę n a p r op or c z y k. Oprawka. ws11w;1rn1 w tulcjkc;, powinna umożliwiać pochyleJenie się ,.d,·zcwca" prnporC'zyka w razie znwadzcnia
o p1·zcszkodc;. Najlepsze są oprawki z kawałka sprc;ży
ny lub twardej rnrki gumowej długości ca. 10 cm.
P1·opo1·c·zyk, w fonu ie ]d in n, po\vi n ien mieć u drzewca '.23 cm szerokości; długość - 50 cm. Barwy proporkluhowc lub związkowe. Używanie proporczyka czyków osohistyC'h nic jest przyj<;tc.

NAPRAWY I KONSERWACJA.
Kajakowiec nictylko pofrnfi jeździć na knjalrn, lecz
umie i n a p r a w i ć go, gdy tego zajdzie potrzeba.
Każdy rasowy włóczc;ga jest majstrem do wszystkiego,
nic oglądającym si<; rn1 cudzą pomoc, n rndzqcym sohie
sam.
Naprnwy dzielą si<; ,w doraźne i g 1· H n to w n c.
czasie wyC'icczki. każdy dzict'i przynosi· jakąś przygodę, w kt6rcj knjak może 11cicl'pieć. COflŻicnnc oglę
dziny mnją nn celu wykrycie tyd1 uszkodzc{i i znhezpicczcnic lo·dzi przed cln lszem zepsuciem. Na wycieczce kajnk 1m1si hyć zawsze w .Jormie''.
Najczęstsze 11s1.kodzc11id Io: zł a rn n n i a żeber, listw
szkielet 11, p r z c bici c luh skaleczenie powłoki, wrcsz-
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cie ro z cl arcie żag·li. "\V drodze naprawiamy kajak
prowizorycznie, pmni(ttając jednH k, aby zhyl ,.polową"
naprawą nic zepsuć do reszty uszkodzonej CZ(.;Ści. Pęk
niGte żebro czy listwę wystarczy zbić paromH mosięż
ncmj gwoździkami, owinąć taśmą izolacy jnq, cienkim
szn u r·kiem, a w ci<.:Ższym wypndku - dowiązać drutem „prniezę" z kawałka drzewn lnh metalowej listewki, ahy usztywnić uszkodzone miejsce.
Miejsca p ę k n i G t e zabezpiecza sę od dalszego łu
pnnia, wiercąc z o1m koiiców pęknięcia otworki, zahi,janc 1rnSL(.;pnie kołeczkami z miękkiego drzewa.
Jdeli rnzporządzamy ~zasem, można pc;knięcie, po
<lokłnd nem wysuszeni u skleić na „Certus", ściskając
miejsce sklejenia i zostawiając do wyschnię('ia nu 24
godziny. I )o naprawy CZ<?'.°ici złamanych nadają się również nity i Śl'11hy, kl<'irc irzymnją silnie, a dają się łat
wo zaslosować w drodze.
c b i L ą p o w lok <; drewnianą naprnwiamy
o<l wewnątrz łatkę z klejonki grn hośC'i '.2 - 3 mm; mi<cdzy powlokq, a łaik<; kła
dzicm y wal'slw<; kleju lub Lnhy, aby lepiej uszczelnić
miejsce naprnwy. Od zewnątrz skaleczenie zaklejamy
pr·zylcpccm {leukoplaslcmL szpnchlujemy i znrnalowujcm y farhq. Powłok<; pl<'>cicnną po zacerowaniu ściegiem
żeglarskim (rys. 16h), łatamy od _wewnątrz płótnem, poczcm pokostujemy i malujemy. Zadrapania powłoki
nnjlepicj znmnlmvywu(, ~w noc szybkoschnącą farbą
cmnljową. ,\liejsca wyl,Hle z fal'by, również najlepiej
pomalowaf nul yclnninsl, gdyż nic('hrnniollc fnrhą drzewo butwieje i <'icmnicjc.
Przynnjmniej raz do roku (po sezonie) przeprowadzainy gruntowny remont zimcnvy. Po wyszornwaniu mydłem i splukanin wodą z dodatkiem 2% suhlinwlu (zabija hnkterje gnilne), po naprawie zauważonych uszkodzcii, przcC'icra sjQ cnlq łódź papierem ściernym i lekko

P r

7,

pl'zynilowując gwoździkami
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pociqgnqwszy olejem lnianym, maluje SlQ cienką warfarby, poczem lakieruje.
Kajak nie powinien stnć stale na wodzie. Po przyjeździe do przystani ]n h na postó,j, nakży go wyciągnąć
na ląd, wymyć z piasku i brml11, wytrzeć do sucha
i zostawić w miejscu przcwicwncm, ocienionem.
Słońce niszczy łódź równie silnie, jak i woda. Zostawianie kajaka na lądzie, hez ochrony przed deszczem
i słońcem, powoduje szybkie niszczenie powłoki i paczenie się szkieletu. Kajak się rozłazi, traci kształt
i wkrótce wędruje „na szmelc''.
Żagle należy s]du,foć l11źno, czyste i suche w pokrowce, w zimie (·o pewien czas należy je wietrzyć by nie
wdała siQ wilgoĆ'.
stwą

CHCESZ J\HEć K.AJ.AK ZAWSZE GOTóW DO
DROGI, STOSUJ SII~ DO PONiżSZYCH
WSKAZóWEK.
1) Przed wejściem do łodzi, obmyj nogi z piasku
i Llota.
2) W czasie jazdy nie szoruj spodem kajaka po dnie
(nawet pinsczystcm), nn płyciznach wysiadaj i łódź
holuj lub przenoś.
,) Po przyjeździe na postój, łódź obmyj, obejrzyj, po
wyładowaniu wyciągnij na ląd, wytrzyj i połóż dnem
do góry (ale nic Jwzpośrcdnio na zierrni).
4) Przc<'howuj łódź w miejscu przewi~~vnem, nie za
nie zowilgotnem, nie za s11chcrn, nie za zimnem, stawiaj jej nigdy na dłuższy czas na wodzie luh słońcu.
5) Zauważone l1szkodzenia naprawfaj doraźnie natychmiast (woź w tym celu skrzynkę naprawczą).
6) Po każdej wiqkszej wycieczce i po sezonie, przeprowadź gruntowny remont lodzi.
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SKL\D WYCIECZKOWEJ SKRZYNKI
.N.\PHAWCZEJ.
S i e1 k i e r k a (ma rozliczne zastosowanie w życiu
obozmn·m). c ą ż k i 11 11 i w e r s a I Il e t. zw. elektroteclrn iczne, ś w i d e r e k 2 - 3 mm, n ó ż uniwersalny, t a ś m a izolacyjna (do owijania części
zlmnn n yc-11), p r z y l e, p i c c - lc11 kopii.i st szerokości
3 cm {na laikj), kawałek k I e j o n ki grubości 3 4 mm. ka ,rn lek b I a c li y mosiężnej grubości 0,2 mm,
różne kawałki p ł ó I 11 ,1 do naprnwy powłoki, pokładu i żaµ;li, d r u t mic~kki, mosiężny i żelazny,
OA mm, s z II u 1· c k lniany, 11 i ć żeglarska (szara
nić), i g ł y, n a p ar s te k, I i n ki zapasowe róż
m'.i
grnlHlści.
r u 1· h i.I l'nrnljowa, szybkoschnąca,
i p e n cl z c l, wreszcie różnej grn bości i dlu gości
ś ,. u b k i mosi<:żnc (zapasowe i do rwprnwy dol'aŹ11cj): g w o ź cl z i ki (O.R - 2 cm długośc·i) rnosi<;żnc,
n i I y aluminjowe lllb miedziane, z p o d k ł n dk i.l m i, krblkic i długie (grnhości 3 mm) zapasowe
o c· z k a,
ł q c· z II i k i,
ś c i i.l µ: a c z c,
p n p ic r
ś c j c r· n y. Do mycrn I wybierania wody z łodzi
d11ża

g q h ka.

TABLICA
W ymźary graniczne kajaków klasowych P. Z. K.
Le - całkowita długość, B - największa szerokość,
Rt - prześwitna ( głębokość kajaka);
H - wysokość boczna ( od najniższego punktu kila,
Le do górnej krawędzi burty);
S . - całkowita powierzchnia ożaglowania, P - nor~
malne (pomiarowe) obciążenie.

A) Kajaki

wiosłowe.

Klasa

~

jedynka

·~

dwójka

~

-

I
6,50

eI

=1 ~

~

~

-

I

I

dwójka

I

-

_

i

6,00

-

113_
0 __

0,65 0,23 0,10

,

--·-!

jedynka

'

dowy I.R.K.
-

-

5,00
0,60 0,22 0,10
5,20*) 0,65 0.22 0.10

I I I

długa

H~~!j:a

5,00

I
I

I
I

I
65

1

1

s.20·) o.1~i°'2?10 2.so

130

1

6,00

0,70f 0,24 0,10 2,50 150 1
1

1

1

I
I
0,2310,10 3,00

I100I

~ ~

jedynka 5,00• 0,76
I
dwójka 5,20 ) 0,76 0,24 , 0,10 4,00 ,200

-~
?:

dwójka

1

1

długa

-

65
130

0,6510,23 0,10 2,00
1

~?: dwójka
1
~

I

-

1

---, - -

~ ~

0,55 -

------,

~ iedynka
~ :.Q
dwójka
a;

-IT=Fmiędzynaro- ,

5,20*) I 0,51 !

'""'·~

1

1

1

6,00

1

I0,76 0,24 0,10

1

I

1

I

4,00 ·22~

1

*) Najwiębza długość dopuszczalna do przewozu w wagonach
bagażowych.

80
żaglowe.

B) Kajaki

I
Klasa

TYP

7.5 m' I jedynka
10 m 2

lub

5,20*)

0,901-

I

I

I

I

I
10,00 I

C)

cO

o.
rJl

;:::

khisa międzynarodowa
I. R. K. dwumasztowy
najmniej

B

ciężki

kajak
taglowy

C

wędrowny

I

jedynka
lub
dwójka
dwójka

5,00

I I
o,75 0,2s , -I
I
0,75 \ 0,35i -

-

-

-

-

I I

-

-

-

-

5,00

-

0,80 0,30i -

I

I

5,20 *) I 0,851 0,32

1

Q)

IA

C) Kanadyjki.

:: I l
Cl)

regatowa-

1,351- 0,301!3,00i2001

jedynka
4,83
~.'~Al~ lub
- . ~ NI dwójka
>, -o
czwórka 6,10

::::

C':l

najwyżej

I

.~I
,._o

Q)

1,10
6,00

s (/)

1-2 maszty

I

• ;::: o
~o@

~

Uwag i

1u.:i

rówkę

Q)

f.

p
kg

'

I

I

s

~r

o 201 7,50 150' wycieczkowa

I

naregaty1

13 m 2

I

5,20*) 0,95 0,35 -

..

dwójka
na węd-

I 1:1 I

m~n. i m~n. l : :·,

dwo1ka

jedynka

I ~t

max.
m

I

~

~

I Le

jedynka
jedynka
lub
dwójka

5,00

I
i

I

I

0,80i 0,301 -

ciężar własny

mln. 20,38 kg.
ciężar własny

min. 29,44 kg.

E

~ _ _ _ __fj
N

5,20 ") O 85 O 32 1

I. I. I

7,00 -

F

*) Największa długość dopuszczalna do przewozu w wagonach
bagażowych.

INSTRUKCJA P. U. W. F. l P. W.
PLANY

WYKAZ

BUDOWY

MATERJAŁÓW

KOSZTORYS

"

D0DA1~EK. DO

KSJĄZKI

HEINRICHA

ANTONIEGO

BUDOWA

.

KAJAKÓ\V

1

KAJAK ,:PAU LY'' TYPU DWÓJ KA W ĘDHO\\ N A 11c,
POLECONY PRZEZ PAŃSTWOWY URZĄD WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO
ORAZ POLSKI ZWI.\ZEK KAJAKOWCÓW

WSZELKIE PRAWA PRZEKLADU I PRZEDRUKU ZASTRZEŻONE

Nr 8441/3/l.

Gł6wnu Drukarnia Wnjskowa

Warszawa, dn. 31 maja 1933 r.
PAŃSTWOWY URZĄD

WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA
WOJSKOWEGO

Nr. 251-90/Wyszk.

Zalecam do
Instrukcję

użytku w

organizacach P. W. i W. F.

o budowie kajaka turystycznego „Pauly".

Dyrektor Państwowego Urzędu
Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk.

(-)

Kiliński

płk.

dypl.

WSTĘP.

lnsj rn keja niniejsi'il zapocztli kmn1je cy kl insi rn kcyj
o Ludowic kajaków sposobem nrnator·skim.
Wydnnie tego cyklu ma na celu ro1,powsz<:'drnienic
sport<'>w wodnych, a w szczególności tu l'~·st yki wodnej.
drogą ndostP.pnienjn potrzebnego sprz(;tu. Z tego wzglę

du jnstrukcja podaje tylko iypy kajnków proste. i-auie
j

taj W<' do

w, konania

przez niefachowców.

K.A.J .1 \K TU HYSTYCZ1~ Y ,:P.\ ~JLY".
TYPU DWÓJKA WF,DROWNA 11 C

I. Clwruklerysl yku.
Kajak turystyczny „Pa u Iy''
jest to klejonkowy ka_j11k wiosłowy, przeznaczony głów 
nie <lo turystyki wodrwj. dający siy wykonać. lat)"·o
i niewielkim kosztem. sposobem amatorskim.
Jest lekki i mocny, pojemny. La rdzo sfo i<:fzny i zwrotIl): wC'hodzi dolH·z<' rrn falc. Bardzo tdw\ i tani " bu -dowie.
Dt ugość dostosowana do transportu kolejowego.
Cic;żar około 40 kg.
Nośność użytec-ZJla 250 kg. (2 osoby + i 00 kg bi1gaż11 l11h 3 osohy
:!3 kg bngnżu).

+

Zanurzenie (przy
Długość

Le -

nośno.Ś('i 250

510

kp:) -

12

('Til.

cm.

Najwi~kszi.l szer·okoś{ Re - 80 cm.
Wysokość, burty 11 (od spodu kila do burty) - '.27 <·m.
Kajak .. Pauly''. jako k„1jak t~ powo wiosłowy. można
używa{ pod żaµ;lem tylko z dużcmi og-rani<'zcniami: jedynie przy wiett·zc ztyłu L j. pełnym luh prn"~ie pełnym
i przy zachowani II dużych ostrnżności przy zmianie
halsu, przyczem powierzchnia żagln (grota) nic nwże
prz<'krncza( 2 m~.
2. O pis. Szkielet kajaka składa się z 9 żeber. rozmieszczonych w równych odstępa<'h 500 mm. Dziób ma
długość 15'50 mm (, żchra). cz<;śe środkowa z kokpitem
(wła"'zem) - 21JO mm (4 żebra), rufa - 1430 mm (1 że
bra): najwi<;kszi.l szernkoś{. kokpitu w śi·odku-520 mm.
Tuż za kokpi1em (v.- jego pr·zcdlużcni u ku rufie) znajduje się luk. bagażowy o wymiarach w świetle 4'30/350X
X 360 mm: służy on iw pomieszczenie podręcznego hag„i żu (pieca ka lu h t. p.) i może być ,w k 1·y\\·,rn y spe('jn Iną pokrywą z klejonki lub brezentem.
Poszycie kajaka - ohłożynowe: dno i pokład z kJeJ<mki. hurty z desek. ktr'>re zar1.1zem stanowią wiązanie
wzcltużnc ohok wzdłużników poklud1;;,\-ych i dolnych
(den.ny('h).
Złącza szkieletowe. mianowicie kątnice, Zi.lstosm,·ane
są tylko w czę;ci kokpitowej. W żd łużniki kokpitowe
<}pierają sią \\T S\V<>i('l1 k<)Jlcc1el1 na <l.<>cl,1 tk<)\\i'"~'l~l1 pól110kładnikach.

Dno kajaka ma \\' przekroju poprzceznym wszędzie
jednakową krzywiznt; o promieniu 1140 mm. Kil wygięty. Podłoga.

rozdzielona pośrodku~ może być łatwo

wyjmowana. OrC"zyk skru może być umieszczony zarówno w cl ziohic, jak i pośrodku kajaka.

Rozmieszczenie

obciążenia

uzyskać 11ajwi<:kszą <"hyżość

(zrównoroażenie).

(patrz str

,\by

) i zwroino~ć

9
kajaka oraz zabezpcicczyt go przed zalewaniem podczas
fnli, należv go prawidłowo olwiqża{. Przy dwóch wioślarzach i ·jednakowym ich cic;ża ,·ze. bagaż należy rozmieścić w nastc;pujć!(·y sposób:
2
bagażu umieszczn się w kokpieie, rozdzie/~ C"i{;żaru
Ju,w r·ównorniernie po ohu jego .,drnmwh we wnc;kad1

mit;dzy

t

żebrami,

nmieszC'Zi.l sit; pod pokładem dziobowym.
luku bagażow~m i pod pokładem

eit::żarn

··t, - "

pozost,de
rufowym.
I )zi<'>b tak obciążonego kajaka będzie wychodził z wody. rnL.1 zuś l)(;dzie w niej stale .. siedziała".
,.

JJJ'il('Ofl)Jl

ia

i

IUl/'Z(!dzić.l

\pat l'Z

sfr. ~?).

Za pt·c.wowni{; może służyć każde kryte pomieszczenie
o dłuµ;ości 3 ½ m i szer·okośei 1 m. Potrzebne nn rzę~ zia:
zw~·kły kompie/ stolarski. poza Iem 1 kr·zywy slrng łuh
ośnik. 2 tamiki (plaski i J)(>loknigly). 1 pilnik półokrą
t-.dy. 1 piła płatnica (lisiak). 2 wierilc1 spirnlnc (grubości
1 i '5 mm), płMno lub papier ścierny (nr. O i 2). pendzlc.
Pożądany jest 11ornrnln~· "· . Hsztai stolarski.

4. Budowa. a) c z t; ś c i s k I

1.1

d o w e:

1) Hu 1· I y. Dwie deski grnbości I '5 mm. szerokości
190 mm i długośC'i )000 mm, dokładnie ohmd ron nie wysi rngaĆ' i wygładzić. poczem położy{, na sobie i zhi{
pr-owizo1·~cznie trzPmn cicnkiemi gwoździami (pośrodku
11.:1 koli.cach). Deski rwleży kl,i.ść- rdzcnnemi sj rnmuni
na zewnąt l'Z. HdzemHl si rorn; określa siQ ze szton·u
(przekroj11) deski (st nma bliższa nłzcnia): przy zsyC"ha-

i

ni11 si<: (paczeniu) - duska od sirnny l'Clze1mej daje powicrzdrn ię wypuk lą i dlatego działa ŚC'iąga,ją<'o na d 110
i pokład kajaka.
Na tych µrowizor·yC'znic zhity('h deskach należy \\ yr·vsowaĆ' szablon deski burtowej jak na r·y~unk.u.
\\' hm

('t:>111.

jedncl z kn.l\v{;dzi zlączo11ych desek należ\·

to
shchlo,vac': ró,v no według lin.ii prostej na ost r·y ku nt
(prosfopc1dły do obu stron desek) i nn jednym z km1<·6w
zrnbić poprzeczną r·ys(l. odmiel'zając ocl niej . .rako od
początku. dok ludnie kolejne odległości juk na rysunku
s(ahlonll.
W otrzynrnnych prn1ktnd1 ,vyhdli{ rysy prnsiopadłe do zrównaHcgo boku desek i na nich odmicr·zyć oclpnwiednie wysokości h11f'ly (jak 1w r·ystlllku szablonu).
HYE-iY pon11mcrownć wcdl11g kolejnoŚ<'i przypadajqc·ych
tnm żeber. Połączone końce odmierzonych odcinków dadzą ohrys krzywizny dolnej kl'invqdzi olrn hurt. ~\hy
linja ta była ciągła i płynna, należy rysować ją przy
JHnnoc·~" giqtkiej. równc'.j listewki długości pr·zynajmniej
1100 mrn, kiór·ą pr·zykladmny w odmierzonych punktach, odpm,-icd11io wyginając. Według te_j linji wypiło
wać. de-ski, ol)('iąĆ'. koJJcc i zrównać hchkm. Po 11su ni<,:ci11 prowizorycznych gwoździ, obie de:-;ki burtowe są gotowe cło moniażt1.
~) S t e w y. Na podstawie rysunków w natun1Jnej
wielko;C'i, spor·ządzić clln każdej stewy (przedniej i tylnc,j) swblony: poziomy, odpowiadający widokowi zgó,·~- i pionowy. odpowiadający widokowi zhnk11. ·wedl11g
tych ,...z;_1 blonów rysu,je sit; kon I u,·~- siewy n,1 kawilłknch
jesionowego l11h <lc;bowego klocka (zdrowego. bez p<;kni~ć) o rozmiarnch: 200 X 180 X ?5 mm dla stewy
przedniej, a 1"50 X 140 X T5 mrn dla stewy tylnej. Słoje
dr1.cwnc klocka muszą biec wzdłuż osi µ;ł,1wj1ej t. j. po1.iomo, jak Io jest wskazane na rys11nk11 przekroju podłużnego (sw hlo11 pionowy): hoki poprzeczne obu szablonów muszą :,,1wjdować Sł(( ,v plnszczyźnic prnstopadkj do słojów. Piłką wycina sic: najpierw kontu,· pionowy (prnfil). u potem kontur· poziomy. pocl'em równil się
i kor·yg11je otrzymane kraw(?clzie i płaszczyzny tak. ,r by
wszy st kje wcit;ci„1 i zaz<;hi<'11 in ściśle od powi<1duły ,n-rniilrom jak n,1 rysunku.

11

,) że hr a.

( l'lern \,·ykonania de11nikbw i pokład
ników ), 1111leży przygotować szablony, Dla wszystkich
de n 11 j k ó \\ wykonywa się jeden wspólny szablon
1

\\. nastc;pujący sposób: pr·zy pomocy sznurka, ołó\vka
µwoździa zabcślu si<; rn1 arkuszu iektury lub dykty
ł11k o prnmieniu 1140 mm j cic;ciwie około 720 mm: na,d(:pn ie z tego sa 1twgo śl'Od ka ZH k reśl11 się drugi Iu k
<> promieniu
1100 rnm. Oirzymaną w kn sposób cz<:śr.
1

pil'rścieniu kołowego o SZl'rnkości 40 mm i 1·ozwadości
W) ci rrn się równo. Wszystkie denniki. wycięfr

i:' 20 mm
według

lego szablon u, będą miały ten sam promiei'i
krzywizny. tylko n>i'.ne ci(:ciwy, r·ówne szf'rnkośc-iom
ki.lja kn w d,rnyrn przek rnj II jak rrn r~·su n ku. I )en II i ki
b(;dą zatl'lll przycięte z pewnym zapasem. który usuWd si<; dopicrn prz~r monl.aż11. I )cnniki f, 2. 4, 5, 6. 8 i 9
w~ ('ina się z deski µ;nihości J '5 mm. znś , i 7 z deski grnho~ci '.23 rn111. Sa deskt;. któn1 powinna być o g(_;slym.
ZWi.1 dym stoj 11, nakłada siG przygotowany szablon tak,
h~- słoje deski hiqdy równolegle do ('ic;ciwy łuku. Po
ulil' ysowH 11i u 11a desce den II ika najd l11ższego (piątego).
bczpośn~dnio pod nim r·ysujcmy drugi, krótszy, poicm

frzcci. jeszcze królszy, tak. by wykorzystać całą sze1·0k();l' deski. Po wyl'ysown11i11 i ponumerowaniu wszyst.kich denników. wycina się je piłką i rrnstt;pnie ·wygła
dza i('h krawc:dzie (z biegiem słojów. hy nic mhi(, za-

(! ;;iorów).
Pok I ad II i ki 111<1Ją różne promicuie kr·zvwizn\·
i dlalcgo wykreśl,1 si(,'. na ickturze szablony dla l~ażdcg~1
pokład ni ka zosohm1 i rrnsicarnie rozmieszcza ckonorniczn il· 11,1 dl·sc·(·, Prnrnicnic zcwnęlr·znc dln poszczególnych
p()k L1 d II i k('i\\· są \\·ska za nc na rysu n ku ,i:chc1·. promienic
\\.C\,·n<.;irz11c h(:dą o -t-0 mm mniejsze. Postc;powanic pr·z~·
1
)

Lknnik Pokładnik

dolna cz<;ŚĆ ż<·bra.
- ~<>ma rzc;ść żebra.
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wykona ni u pokł.nd n i kó,\· jest podobne jak prz ~ \\, k(lna ni 11 <lcnnikó\\. Pokłndniki 1 i ?,1. ze wzµ:lc;clu nn ich
znaczną wypukłość-. trzcha cckm wzrnoc-nicnia 1,rnhi(
albo podw<>jnl' klejone, albo kż z t,rnnkgo drzewa. n,p.
buczyny. o grubości 2:j mrn. \V ten spos6h zapobiega ~it;
p<;kaniu rrn ko,'ic.l("li, g-dzic slojl' idq 11icnrn I wpopnck

luku.
Pod "·<'1.i nc k lcjonc pokład n i ki sporządza sit; nastt.;pupo wyc"'i<.;ci11 pokładnika z deski grnhości f :'j mrn.

jąco:

pod kleju siG go na .. Cert usic" 2-mn deseczkami tej :--amej grubości. stykająccmi siG w śrn.dk11 pokładnika tak.
hy slojP t y<'h desce-zek biegły skośnic do slojó,\· pokl,1d11ika i z nimi si<; krzyżowały; dcse<'zki k znito\\·11je ~H;
opr·<'i<·z tego z pokładnikiem. Po wysdrnit;ci11. \\'\Tlllil :--1<:
clesc('zki według krzy,\ i Ziły pokłnd11ikn.
Ką I II i c· e. służą<"c do usztywnieniu popr·zc·c·/.1H·go.
wycina siG z deski grnhości J > mrn według szc1blrn1<J\\.
podnnn·h na rysunku. JcdyHie kątnice dld żcbrn 7" \\ \C'i11a siG z deski grnbo;ci '.23 mm. Kicnwck słoju drzt·,rn.

w kąt niicc1d1 pow i nic n hit·<· rĆ)\\'110lq.de do lrn l't.
4) K i I wy k011 yw a sit; ja ko I ist \\'G sos110,vą o p1·zl'k roju prostokcitnyrn 40 X 20 1nm. dlugośc·i ok. . ..t.900 mm.
>)

I, is

j

w l? ki I o". ą

\\·yk.ouywa

sit; o przekro,iu

Jrapczowyrn 2 ''/ 1 r. X 30 mm. długośC'i 5000 llllll khrnni <JJlil
dno kaj<1ka 11a C'alej jcg-o dł11goś('i i przyl'zy11ic1 sit; do

11trz~ma11ia kiern11k11 ". C'zasic jazch).
(i) \V z d I u ż n i ki d o I n c są to 2 lisLewki o pr1.ekroju bvadrato,,·ym 1> X 13 mrn. dl11gości ..t.900 111111:
si użą do "·zm<H'n icnia dna kaja ka.

7") \\' z d I II ż n i ki pok ł n cl o wt'. grubości 1"5
są I'(JŻncgo kształt

111m.

i wymiarów: wzdłużnik pokladm, y
śrndkowy przedni ma kształt klinowego Jrnpezu o sz(·1·okości 120 i -W m111 i dl11µ:oś('i ok. 14)0 111111: \\zdłużr1ik
II
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tyJny jest jednakowej s;:ernkości
pozostałe wzdłużniki pokłn
mm;
9"'50
rlługoścj
i
mrn
40
dowe - ~zerokoścj I 5 mm i o długo~ci: dwa przednie ok. 1400 mrn i dwa tylne - ok. 920 mm.
W zdł11żniki pokładowe służą dla poszyC'ia kajaka
i usztywnienia podłużnego. Jcżcli nie dwe sit; mie<: 111 ku
bngażowcgo. wledy wzdłużniki poklado,\ e i ylrH' mw,;:ą
hyć o 385 mm dłuższe: wzdłużnik środkowy powinien
mie{ I 33'5 mrn. pozostałe zaś po I 100 11rn1.
pokładowy środko,"·y

8) W z d t u ż n i k i k o k p i t o w e. o przekrnj 11
40 X 15 mm i długości ok. 2150 mrn. obrnmowują kokpit; ich przedłużenia mit;dzy pokladnikamj ?a i 8, czyli
wzdłużniki III kowe o przekroj 11 40 X 15 mrn i długoś('i
ok. 170 mm - ohrammniją lub hag·ażowy.

i c c (falochrnnY) wvkrawa sit; z klepki jesjonowej I ub dc;bowej grnboś('i 8 mm: :;.zernko<<:
120 111m. ztył11 - <)() mm: dlub11rtni('y: ZJHZ()(ł11 '.2900 rn m.
goś{ 9)

8 u r I

II

h) XI o II t ,1 ż. (pall'Z str. ,6). P1·zy mo11t<.1Żtt. llillcży ściśle pl'zestl'zegać podanej kolejno.ści postępm, ania. P1·zcdcwszystkiem ustawić na pokładzie ~oto,, c
d c ski h II r to we, równolegle <lo siebie, ndpmviedniemi końcami z,vrócone w jedną stronę, proslerni krawędziami wdół, l'<lzennemi stronami nazewnątrz . .\li<;dzy proste kra wędzie obu deflek. w odległości 40 mm od
3-go żebra k11 dziobowi, wstawić na poziomie podłogi
ponh><:niczą rozpórkt; o pl'zekroju '.2'5 X ~5 mm i dł11g·o
śei ??O mm. W sztor·<·e tej rozpórki wbi{ ffoprzez hurft~
po jednym cienkim gwoździu. ~a krzywe kr·aw(?dzie
olrn desek. nu tej ·"" rncj od leµJośC'i, nałożyć eł ru~!:ą rnzp<'>rk<;, L zw. montażową. z 2-ma ,, ycięciami (jak 1w n·-

s11n k11). \\rolne ko11ce ob11 desek hurtowych należy teraz
ściągnąć ku sobie.

L j.

zgiąć hurty.

W tym cd11. wolne

ko11c·e cfosek ohwii:tzat linht na zwykły W<~zeł. p<x·1,e111
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z obu strnn ściągm~ je ku sobie. C11ą<' burty, należy uwai:lby gięły si~ one równomiernie: gdyhy deski były
bnrdzo sztywne. należy je polewać wodą. Tak zgit:te
hurty ustawia się na kobyłkach dogóry dnem. 1\liędzy
zbliżone kofl<·c burt wstawia się teraz we właściwych
krn'irnC'h stewy: przednią i tylną. Koóce desek powi1u1)
dokładnie pasować w zacięcia stew.
rn-;ki zacięć, smal'lljc sit.; szpa<'hl{>wką (] ub b. gęstą farbą olejną) i każdy
z końców hurt przymocowuje się do stew 3 wkrętkami
(30 X <> mrn) o plaski('lt lcbk,1ch. Po zmo<"owaniu koi'iców burt, linki zd.rąć.
Teraz należy wstawić przygotow;_rne d e n n i k i
\\- odpowiednie miejsca między hurtami tak. aby śrndek
przekrnj11 sztorrowego każdego dennika znalazł się na
odpo,viednicj rysie deski burtowej.
Sz1orf'e każ(lego dennika muszą by(, tak przyci(,'.k. bv
dennik ciasno wchodził rniqdzy ,vygięie deski hurtowe
i hy sztorce całą swoją płaszczyzną przylegały do deski
Denniki należy wstawiać micidzy budy tak głęboko
jak to pokazane jest na rysunku żeber. Tak wsta,,·ionc
den11i ki hc;dą rnzmicszczone równolegle do siebie w drn·n yd1 odstępaC"li os.iowy('h = 500 mm. Odstępy osiowe
między denniknmi należy sprawdzić. ,v szC'zcg-ólności
odstęp mic;dzy , i 7 dennikiem, który nie powinien przekracza( 2000 mm: odstęp ten hc~dz~e pokryty jednym ark uszern klejonki tejże długo§ci; na żebrach 3 i 7 wypi.HlHcl łączenia tcp;o arkusza z dziobowym i rufowym pła
tem klejonki. Co do kolejności wstawiania <lenników. to
pi<.•nvszy ustawia siG dennik 5, nastcamie 4 i 6. a polem
resztę kolejno k11 siewie p1·ze<lniej i tylnej.
Ustawiolle dcm1iki przymoC'owuje się tymczasowo do
desek burtowyclt cienkicmi gwoździami i nastc,pnie
sprawdza wz;a,icmnc krzywizny denników zapomocą
cienkiej długiej łatki, któr·ą kładzie si<; wzdłuż kajdka
rw dc"Ilnjkach. zgrna się ją do ko6<'owych denników
Żi:l{,

,v

15
pl'zes11 wają('. wpopr·zek - pa trzy si(;. czy który z dcnnih,w swojq krzywizną nic tworzy garhu lub wklęśni<;
cia. Wadliwy dennik op11szczn si<; lub podnosj, odpowicd ni o podst 1·11{;:11jąc go, a lho też podst ruguje si<; są
sicd nie. Po sprnwdzcni11 krzywizn, przyrno<'ow11jc Sil,!
denniki w1 stale wkręi kami 50 X 6 mm, wwier('oncmi
w i<-h sztor('C, nieco pochyło, poprzez deski lrnriowe
(prnwizorycznc gwoździe wyjmuje si<;).
Po zmocowaniu denników. JH'zymo("o,n1je si<; ki L
I ym cel II odm icr·z,1 się dokłnd nic śrndki ł11 kó,v
wszystkich denników i robi się rw nich wyciGcia o szcroko.~ci 40 mm i glGhokości .20 mrn. Po wysnwrnwaniu
wycie:{ szpaclilbwkc1. wpn1wia '-i<; kil. przymoco\\·ujtlc
go cło każdego dcnnika \\·kn;I ką 35 X 4 mm. K'or1<·(' kila
przygina .się (<.w<~ll t ua In ie n icco obci nnjąc) i wstawia
"''. dolne znz(;hicnia stew, do ldó1·ych, po upl'zcdniem
wysma1·owc111iu zazc;bici'1 szpa<'hlówką, przykręca się je
dwiema wkn;tka111i. rozmiesz('zoncmi rwukos. K raw<;dzie wy('i<;c: ścilla si<; rw ,-.;zerokość i gł<;bokoś{ 3 mm. jak
nn rysunku, aby w ten sposób stworzy(, na dnie kajaka
przetok dln wody. kt<'>rą b(;dzie można lnhro ,\·,czerpać.
Po wprc1wie11iu kila, należy wprawjl oLa w z d 1 u żW tym celu przepołowi(, obustronnie
11 i k i d o lu c.
luki de1mik(iw. zawarte mi<;dzy knnvc;dzią kila a krawc;dzią deski lmdowej. \V micjs('ach tych zrobić zaci<;cia 15 X 15 mm. Zaci(;('ia, jak rtnn1icż sz1rnr·y, utworzo-

·,r

ne JH'z~· stcw,l('h mi<;dzy kilem a deską hurtową. wy::;zpacli lować. poczcin wprawić w nie wzdłużniki, odpowiednio je wyginajqc i W{'i-,kając w wyrnic11ione szpary, i przymocować je do denników ornz stew wkr<;tkamj 35 X 4 mm. Tak przygotowa n~ szkielet dna spnrn <łza się ostatecznie na ciągłość krzywizny poprzecznej
zapomocą gic;tkiej listewki i ścina wyslające krawędzie
wzdłużników, jak również zewnętrzne krawędzie obn
desek h11rtowy('h. \V len sposbh zabudowa dna jest
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j

szkielet

lli.lleży

O<hvn'wit

IHI

kohyJh.ci<'h

,lnem nndół celem zabudowy g-óry.
P o k ł a cl n i k i wsławia sit; według lllllllC1· .. icji.
podobnie jak denniki, ciasno mi<;dzy de:-;ki burtowe i p,>
~kont rolowaniu łatką krzywizny przyt wicrd zn do <ksek poprzez dcsk~ hurtową wkn;tkami >O X 6 mm
wkn;C'onvmi w ~ztorce. Poktadnik ?a wstawia się "' <><1lcgłości 120 mm o<l żebra ? w kicrnnku rufy.
Po nmo<'owaniu pokładników, wprawia się w z d ł n ż
n i k i p o k ł a d o w <·. nnjpicnv środkowe potem
in11t\ w taki sam spos<>b. jak wzdlnżniki dolne. Wszystkie wycit;cin pokładników mnją 1'5 mm gł<;hokoś('i. szerokości i('b znś różnią si<: w zależnośC'i od szernkośC'i
,vzclł11żnika ( 11 wzdłużni ka środkowego przed niego szerokość ta zmienia si<; stopniowo od 120 mm na 1 pokłn<l
niku do 40 mm lld ,;,;tcwie przedniej.
;\Ta pokładniku 7a nic rnhi si<; wy('i</ lid \\ /(ll11żniki
(wzdłużniki koń('zą sit; na pokł,Hlniku R) chyba. że r·ezyg··rrn.ie si<; z III k II bagażowego.
Po wprawieniu wzdł11żników pokładu,, yd1. pl'zymocow11jc się ,,. t Y<-h miejs('a('lt. gdzi(' niema pokłndnik6\\.
k <1 t n i c c zapoin1wą dwó('h ,, k rc;iek 30 X 6 m,u poprze~ desk<; hurtową . K.ątnicc muszą pokrywc1Ć' si<, dokładnie z W('wnęirzną krawt;dzią deski h111'iowej. CPIem 11nikni<;cia odrywania d11a ka,jnka od hllf·t przy pa<"zeniu sit; desek hur·towych. należy zosluwi{ mi<:dzy doł(_'m kątnicy a dennikiem luz około .20 mm.
W zaznaczone ,w szablonach w<'i<.:cia kątnic nu leży
ll'rdz wstawi{ w z d ł u ż li i k i ko k p i t o ,v e. pl'zykrt;caji.!C je do ką tnie wkręt karni "fi X 4 mm. Kml('C'
tych wzdłużnik<>W nagina sict do środka tak. aby wp1-:roclzic. L zn. przy 1 żebrze. były oddalon<· od siebie
". ś,viet le o '.Z40 rn m (li<'ząc po cięci wie dolneg·o ł11 ku
pokładnika). wt~ le zaś. przy pokłudnik11 7a. odleµ:lo,ś{
fo wynosiła 420 mm. Kori<·(· te przyrn"co\\ 11.JC ~1ę \\ kr~t-

kami do specjalny<"h p ó ł pok ł a d n j k o w. wycit;tych wc·dług luków pokładników. ([ J njka sit, przez to
.rnci<;{ na pokłacJ11jkacl1 a przez to ich osłabienia). Słoje
p6łpokłndników powinny biec równolegle do ich łuh>w.
Pólpokladniki łą<"zy si<; z pokładnikami

na

.. ( 'edu~··

i oprócz tego znitowuje: wzmacnia to bardzo słabe koń
pokładnik<',w. ogrnniczających właz. \V przedłużeniu
\vzdłużników kokpitowych ku tyłowi przymocowu_je się

<'l'

w z, d ł 11 ż n i ki J u k o w c podohnie ,jak kokpitowe
do półpokładników przy pokladujkach ?a i 8. OdJcg-łość
,P:dtużnikbw luko\\·ych ". świetle przy 8 żehr-ze powinrw wynosić 340 mm.
\Vzdłuż,njkj kokpitowe i lukowe powinny w miejscu
.-;1 yku z pokładnikiem leże<': "- jednej piaszczyźnie z nimi. W!-iz,ysikie wystające krawędzie wzclłużnjków oraz
g<>rne krawc;dzie desek burt0vvych nnleży zcstrngać tak,
nb) lą,·znie z lukamj pokładników j kątnic dawały
plyrlllq krzywizn<;. jako podkład pod klcjonkc; poszyc·w\vą.

Tak zmontm,·an )- szkielet kajaka należy zagruntowu{
fa r·hą olejną. zwracając szczególną u wagQ na 1-izforce,
wcic;cia i połączenia, <'Z<;ŚĆ: zaś dziobową j rufową należy pomalować dwa razy (po pokry<'i u klejonką nie hQd zie do ni('h dostc;pu).
W <·zasi<' scłini,~cia szkieletu należy przygotować gniazdo i jarzmo d In maszt 11 m·az łożyska dla orczyka stcrnwego o ile chce się go nueć w dziobie kajaka (steru.je
pierw.szy wioślarz). Na jarzmo dla masztu wycina się
w środkowym przed nim wzdłużniku pokładowym
ot wór o średnicy 40 mm w od legł ości 80 um1 od osi 3-go
żebra, zaś na górne łożysko orczyka sterowego otwór
o średnicy 20 mm w odległości '.200 mm od tego żebra.
Cniazdo maszt.u w kształcie klina o długości 240 mm,
wycina siQ z deski grnhości 25 mm; gniazdo ma otwór
3"> X 20 mm, w który wchodzi stopa masztu. Na końni
Docłalek

do Budowy Kajaków 2.

18 gniaz<l,1 nabija si~ stopkę z pólkolistcm ,vycięcic,n
o ś,·ednicy 25 mrn 11a ki·ilwQdzi, kt6ra łącznie z przymocow,mem ruchomcm chomątkiem służy za dolne łożysko
dla sto ja ka OITZY ka skrowcg·o. Tak pl'zygotowa ne gniazdo przybija si<; do kila.
c) poszycie (pnt1·z sir·. 19 i 44). l pl'zednio zp·11hsza pr·zy('i<;tc u ,·k 11s1(' k kjon ki 11n leży pomc1 low a~ gru 11towną Farbą pokostową o<l strony upatrzonej na wewrn;frzną i poszywnć niemi dopiero po wyschnit;ci11.
Klejonk<; należy krnie t.1k, hy słoje jej zewrn(trzncj
sklejki po przyhi<"iu c·iągn<;ły sit; wzdłuż kajaka, a nie
wpoprzek 111 h na ukos. Do przyhiC'ia klejonki używa siG
gwoździ grnhości 1,3 mm i długości 23 mm o możliwie
duży('.li płaski<'h lcbkdd1. Cwoździc wbijd siG <·o :,o
40 nun jeden od d rngiego.
Wszystkie krc.1wQdzic. na któ1·ych wypadną styki są
siednich ar·kuszy klejonki, a ,d<;c kraw<;dzic h11I't.
wzdl11ż11ik6w kokpitowych oraz odpowiednich pokład
nik<JW i dcnnik6"-- wr·esz<'ic zc.1cit;cia siew -- muszą hyf
dobrze wysnwr·mvanc szpachlówką ('cłem osiąg:nięcia
i.J l>sol 11 i rwj wodosz('z<'I 110Ś('j szwów.
~ajpicnv po.-;zyWi.1 si<; dno kajaka. Ark11sz klejonki
dlugośl'i 2000 mm i -;znokości do 900 mm umieszcza sit;
na ś_ rodk11 dna luk. by krniicc a1·k11sza wypadły dokład
nie na śrndk11 dennikó,v 3 i 7, poczcm przybija się go
do kila a nasl<;pnie r<>wno~zcśnic do oh11 desek htll'1owy<'h. zaczynajqc od '5 żclmi.
Cdyby klejonki.I JH<;żyla si<;, 1wlcż~ ją od zcwuątr/
zmoczy{: gonv·ą wodą i cz„1sowo p1·zykn;p,rn-c.1ć d,~ hul'I
cienką linką. \Vski.lZi.lJIC jest „pI'zyf'astr·ygO\rnuic,, lli.ljprz<Jd kilkoma gwoździami całego płatu. Hby si<: przekc~nać, ('ZY nic da on fald przy przyhija11i11. Na st.yka('h
krnwędź klejonki •m11si hyć h. dokł.idnic 1:równa11a
i ~:ladko JH·zyhiJu. Po przyhi('it1 śrndkowcgo 11r·k11szc1.
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)ll'zyhijc1 si<; ark11sz dziohow~· i rufowy. \\·pasow11Jć!C Je
w od powieclnic wcięcia stew.
Podohni~ poszywa się pokład. a 1w pasy między burfom{ i burtnicą m11<=,ż~- nżyć odcink6w bocznyd1 ze środ
kowego dennego arkusza klejonki.
Po JHzyhici u kle_jon ki. wysfojc1c·c jej k l'il wf;d zie olwina sit; zgrnhszn piłką n następnie strug-iem równa się
z hoknllli hurt. Zn'i\\ 1w11e kraw(;dzie klejonki należy
dohrze zal rzeć sz1wch lóffl~ą lub rzadkim kitem. poczcm
odr·.tz11 pr·zyhić ocln'OTlllC p6łokrągłe listwy de1111e i hurtowe o wymiarach 15 X 8 mrn) wzdł11ż <·ały<'h hm·t. jak
to jest pokazane na rysunku.
\V klejonce pokładmn\j. leżącej na dziobie, wy<'ina się
01\,·c'ir na maszi. otworu zaś nad siojnkiem orczyka' sterowe_!.!'<> wycinać- nie nnleży. Otwór· w pokładzie na
maszt wskazane jest opnirzyć pierścieniem z hlm·li y mosH:z11ej. Po przyhfri11 klejonki. należy skontrolowni~
tehki wsz~·sikich gwoździ i wkrc:lek. wystając<' podobijać rnloikiern i podociNn{ pilnikiem do głndzi po" ierzclrn i klejonki.

• cl) ,v y k o Il cz e n i e. Do wzdłużników kokpitowych i l11kowycl1 na leży przymoC'O'WćlĆ h II r t n i c ę.
Dolrrn jej krawc;dź powinna hicc rnnówni z dolnct krn\\'<:dzją wzdłużników. Nn burtnicę używa sit; klepki dt:bowej lub jesionowej o gruhości do 8 mm i szerokoś('i
160 mrn. Dt11goś( lrnl'ini<"y wynosi 2930 mm. a jeżeli 11ie
d1ce się mic{ III ku bngażowego - iylko 2550 mrn.

,v przcdnil'j

cz<:ści kj klepki rnhi się wkh:sle wycięci(',
odpowiadające wypukłości pokłMh1: kr<'>t tego wycic:;f'ia "-idoczny jest na przekroju po(!lnżnym. W-ycit;cie
to rnbi sit;, stopniowo dopasowujclC i zp;inając koII<·c kk~
pek tak. ahy zeszły si<; na środku p1·zc<lnicgo pokładu.
Odpm,·icdnic wyC'j1:C'ia należy zrohić także nad pokl,l(lnikiem ca i w części tylnej, zachodzącej na tylny pokład. Po dopasowaniu~ hm·tniC'c; pn;ykręca SH.: wkl'P.tka-

20 111i 20 X 7i mm co IOO t50 mm do wzdłużnikó\v kokpi
towyd1 i lukowych. lhi<>h burtnicy, utworzony prze,
obie klepki. l'moeo,villlY. wkrętkami w trójkątnym łc1u
niku. powinien Ly{- nachylony ku dziobowi ka.raka
i mieć wysokość- 110 mm nad przednim pokL.idem: wysokoś{ burtnicy nad t.ylnym pokładem P°'vinna wynosi{ 50 - 60 mm. Po przykręceniu burtnicy, g·órne_j jej
krawt~dzi nada.re się krzywy spadek od przodu ku 1y
łowi: najlepiej możnu to uzyskać przykładają(' cie11kc
listewkę na odpowiednich wysokościach zprzodu i ztyl,
wzdłuż boków bur1nicy i odpowiednio ją wyginają<',
Sze,v między zewnętrzną stroną hurrnicy a pokładem
należy pokryć, przybijając ćwierćokrągłe listewki o wy1n iarach 10 X 10 mm. Celem usztywnienia hoków hurt
nicy od wewnątrz. wstawia się od wnętrza włazu roz
p<'>l'ki z takiej samej klepki, przyrno('owane wk,·GtkanH
do pokładników 3, 7a i 8. nadając tym rozpórkom krzy"·i zn<-: pokladnik<>w.
Po przymocowani u burtnicy, miQdzy jej bok.i wstawiamy op a r c i a dla wioślarzy. Oparcie przednie
umieszczu sit; w odległości 80 mm ku przodmvi od że
bra '5. opa1·<·ie tylne - c> tę samą odległość k11 tyłowi od
;i,ehrn ?'a. Oparcia te powinny mice'- nwżnoś{ obracaniu
."i<,; w swych oprawkach i zdcjmow.rnia. W tym celu
j{~dna z oprnwck powinna mieć otwór, 1·ozcięty 1w całą
s:;zernkość wgórt, ku przodowi (jak na rysunku). Opra,,
ki wycina si1.; z deski o zwięzłym słoju. grulm~('i 15 mm
i p1·zyrno(·ow11jc t,·zcrna "-kl'<;lkami JO X 1 mm do hul'tn icy od strony zcwnGtrzuej.
Oparcie sporządza sic; z popl'l:eczki o przekroju
;o X 30 mm i długości: przednia - ok. 330 mm. t ylna - ok. 470 mm, z końcami wyrobionerni \\. czopy
o średnicy 25 mrn, oraz kawałka kle.Jon.ki o wymial'ach
.:no X 150 mm z zaokl'ąg·lonemi l"Og"arni, przykrqconeg-o
do poprzeczki, wyrobionej w tcm mie_jscu w lekki wk~t;~

Pod ł o g <; 11c1 leży rohif z dw6t'h C'zc;ś<'i. si ykających
si~ pośl'Odk11 kHjaka ,w 3 żebrze. Spo1·ządzn si~ ją z deszC'z11lck ;.!Ttilm~ci ok. S mm. szerokoś<'i 100 mm lnh liste,n.·k szernkości "50 llllll. pozoslawidjąc mi(;dzy niemi
SZ<'Zt'li11y szernkośc-i około 10 mm. lkszC'z11lki l11h lislcw
ki pl'zymoc·m,,11n• są \\-k,.<;tkami l11h g,voździnmi do po-

jHzec·zny('lt prng<'i\\· wysoko~ci 20 mm, przylegają<'ych do
de1111ik<>\\· lak. ah~ obie ,·zc;ś('i podłogi nic mi.dy rndiów
\\·t yl l11h nap!'zód. \"i.i prze,dni<'.i polo\\·ie J)Odlogi. tuż za
3-ll'm Ż<:·l,r·cm. przymo<'0\\'11je sic;, w 1·azie u rzcidzeni,1
sternwania w Śl'odk11. stopkt; wr·az z l'll('lionwm C'lwmąt
kic111 j,1 ko łożysko cl la Of'f'ZY ka st c1·m,Tgo. Jeżeli sicro,,-a nie przC'widzianc
wyC'iąf.

zdc1

jest

zprzod11.

,wieży w

podłodze

odpm,icdni olwÓI' dla stopki. p1·zyhikj do

g11ic1-

lllilSZfll.

,S i c d z i s k ,1 ( p,d l'Z sir·. 70) o odpo,, icd nim kszia tC'ic " -~ci,w się z klejonki i pl'zybiji.l do dwóch wkl<:slych
po1n·zcc·zek. znwc-m, a 11 ~ C'h w k l't;t kami z deska rn i podło
gi. Położenie siedzisk określa sit; w każdym indywidu
aln~ ,n ,,·,padk11. rnnjqc rw 11wc1dz(' "·~·{-!·od(; wioślarza.
Klejo11k,: 1rnlt>ży odpowicd11io ,,yci,l{ ztyl11. t1hy 111e

11g11iat,1L1 \\·1oślarz,1.
\'ast(:pnct <?ynrwś('ią jesl nwlm\illll(.' (pitll'z st!'. 48),
Po \\-~ malowuniu i ,,·ys('li11i(;C'i11 clI1a. pl'z~ mocowuje
koniec
si~; do 11iogo I is I ,,. ę k i I o ,v q. I hiobmn
listw~· 11c1leży cloklud11ie Wpilsmrn{- w dolny wyst<;p slc"Y prz<'d11icj i wyl'iqc~ <·,tlą listwc: \\zdt11ż dnn .ŚC'iślt' po
jeg·o śrndk11 lnk. al,~, pr·z~ leg,ila dor'i sz<'zclnic rnlą swoją podslawq: gdyh~· li.shrn nieC'o siG pn;żyła. 11n leży ją
podżlohi{ ,, ,,-~ puklejszy<'h miPjs<cH·h dna. \Vysokość
1'11 fm, <'.J ('Z(; .Ś('j j i.si\\' ~ 11,l leż~ Il ieC'o zdjąć si rngic;II stor11 iO\\'() Lik. h~ 11c1 stewie tylnej doszła do '.20 mm. Tak
dopasmrn 11ą I ist W(; 11<1 leż~ . po wysmarowaniu jej podsunn lakicl'elll ... \sfa]t''. pr·zyrnoc·owa{ wkn;tkami
45 X 6 111111 pop1·zc•z klcjo11 k<; do ki la ( \\' k n.;t ki \\- odst(;-
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pach 250 mm). Główki wkrętek muszą być zagłębione
w listwie na 5 mrn i albo zabite kołeczkami na „Cert usie" a !ho szczelnie zn kitowane. l)oJ ny występ stewy
przedn.icj należy teraz dłutkiem i tarnikiem odpowiednio ohrnhi{:, aby twOl'zył z listwq juln<l caołść.
Po p1·zymo(·ow,rniu listwy kilowej. pokrywa się poraz drugi cate dno wraz z listwą lakierem ... \sfalf', który powinien , zakryć dobrze szc·zclinę między kJej<mkowem dnem a listwą kilo"\\'ą.
Stew(; przcdnic:1 wraz z przednią częścią listwy kilowej na długości około 600 mm można okuć, mosieżnym
sztabikiem gr11 hości 15 mm i szerokoś('i 10 - 12 mm.
e) W i os 1 a (patrz str. 51). Drewno na wiosła musi
bez s<;ków i równosłoiste. w przcC'iwny11.1 razie trzon
pęknie, n pióra skn;cą sit;. Sa kor'1c,wh laty o przekroju 40 X 60 mm i długości około 1000 mm, przcznaczon<:j na t rzo11. do kle.ja si<; kleje1n .,Certus'' po obu jej
stronach kawałki drzewa o przekroju 60 X 60 mm
i dług-oś('i około "500 mrn. Po .24 godzinaC'h wycina się
z tego i wyżłabia wiosła o kszl,tlcie pokazc.1nym na rysunku. Trzon wiosła powinien mieć w środku Śl'edni('Q
30 mm. n przy nasadzie piór '.25 mrn: pióra muszą mit:'Ć
wklc;s jak nn rysu n ku, wspi<;;cic końca pióra względem
osi trzorw powinuo wynosić 20 mm. grubość pi<ll'a na
końcu 6 111m, szerokość 150 mm.
\Vioslo po ohrt,lwc powinno mie<-: dług;oś( 2800 mm.
Począł kowa L_mr obr·óbki wiosła (sklejanie) pokazana
hyć

jest na rysunku linją kreskowaną.

Gotowe wiosło po ,,-yszlifowaniu ścierniwem należy
pokry{ dwukro1nie pokostem. c1 potem lakie1·emt oraz
okuć końce piór blachą miedzianą lub mosi<:żną.
) . SkL,U r z ą cl ze n ie s t e r o w e (pairz str.
<Li si<t ono ze steru, linek sterowych i orczyka sterowego. Orczyk sterowy może być 11mieszczony albo
w c·z<;ś('i dziobowej kajaka (ohsl11g11je g·o wtedy przed-

...
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ni wioślarz), albo w środku kajaka tuż UJJ<łen-iilf
przedniego wioślarza. Tak w pierwszym jak i w d:rug·im
wypadku~ może być użyty ten sam orczyk. Orczyk robi się z beleczki kwadratowej 30 X 30 mm, długości
ok0ło 275 mm. o końcach· zaokrąglonych o średnicy 20
mm na długości 15 mrn: do beleczki tej przymocowuje
si<; wkn~tkami poprzeczkę czyli pedał z deseczki gruhości 15 mm, szeroko.~ci 100 mm i długości około 400
mm; na obu końcach pedała wkręca się metalowe
uszka, do których przyczepia się linki sterowe. Takie
same uszka należy przykręcić do kątnic 5-go żebra, aby
Jinki nie zwisały (o ile orczyk jest umieszczony w dziobie). W tylnych rozpórkach hnrtnicy (przy pokładniku 7a i 8) należy zrohić specjalne otwory. przez które
przepuszcza się linki sterowe: w otwory te wskazane
jest wprawić miedziane rurki.
Do mnicszczcnia orczyka sierowego w środku kajaka poirzehna _rest jeszcze oprawa górna, jak na rysunku. ld6rn opiera si<-.; w gniazdach przyhitych do burtnicy.
Jcżc1i mnieszczcnie Ol'czyka sterowego przewiduje się
tylko w środku kajaka, prostszem urządzeniem będzie
to, które pokazane jest na rysunku jako drnga alternatywa, gdzie orczyk wstawiany _jest w l11lcjkę, przymocowaną do podłog·i.
Ster. skadający się z pletwy sterowej i sterownicy,
wykonywa się z drzewa: pletwa z deski sosnowej o gruboścj 10 mm, o kształcie wskazanym na l'ysunku, zawieszona jest na stewie tylnej za pomocą znwiasów; na
pletwie osadza się sterownicę z deseczki grubości 15
mm i do jej koiiców przywiązuje linki sferowe.

KOSZ'rORYS.
KalkulaC'ja obejmuje l kajak z dwoma wiosłami:
Drewno sosnowe według wykazu

. zł 1 J . -

..

.JCSl<)IlOWC

,, 10.-

Klejonka . . . . .

11.-

...,

Wkrętki żelazne ocy11kowune

•)

Gwoździc

3.-

Klej „Cedus".
Farba gruntowa, kryjąca

., - .70

(>(!kost

:- . =j()

Lakie1· ,,Asfalt" . .

Szpaehlówka (kit) .

,, -

Hazern . .

zł

,50

4~.:20

Przy użyciu wkrętek mosiężnych i gwoździ miedzianych kosztorys podniesie się do zł 69.20.

Przy wykonywaniu większej ilości l'Ów11ocześni('.
kosztorys redukuje się do zł 45 za jeden kajak z wiosłami, względnie zł 65 (przy wkrętkach mosię1,nych
gwoździach miedzianych).

Ster drewniany z okuciem i linkami -

około zł h.

WYKAZ

MAT ERJ AŁÓW .
Wymiary

llość

R od zaj

w mm

o•-.)
_--.--i.
~ -~ ~
~ ~~
bll..o
;;
1

~

·

Przeznaczenie na

'c.,)

'~

'
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---------------1---~~--;---:------------D eski sosnowe

2 5000
4000

190 15

burty

200 15 denniki, pokładniki
kątnice

2000

lub bukowe
De ski sos now e

200 25

8 podłogę

6 3500

100

5000

JO

SOOO

30 2~

5100

..i.o 15

Łaty sosno we

"

20

kil
listwę kilową
wzdłużniki kokpitowe

i

pokładowy środkow y

tylny
3 5000
Deski sosnowe

I '.WOO

J·r/,,-2

taty sosnowe

3000

2 2500
Klocek

t esionowy

K!r-·~\~i

jesionowe

luh dębowy

400
2

abiki jesionowe lub dębowe
I

abiki jesionowe

2

lub

żelazne

stewy

8 bmtnice

t60

8 listwy ochronne
r

10 listewki maskujące

4

poszycie

poszycie, oparcia
i siedziska

6 łaczenie hurt, denników,
pokładników i kątnic

ocynkowane

45

6 przymocowanie listwy
kilowej

ocynko\va11c

100

35

4

p1·zymocowanie kila,
wzdłużnik.(,w i or(_'zy ka
sterowego

ocynkowane

100

20

3

pl'zymocowan1c burtnicy.
podłogi i oparć

60

mosic;żne

\\Tkrętki

lub

żelazne

180 7'5

o r czy k

50

ocynkowane

mosiężne

Wkrętki

luh

żelazne

wiosła

60 60 , wiosła, o p arc ia
sterowy

2000 1500 - 4

mosiężne

Wkrętki

lub

żelazne

60 40

1500 150)

"
Wkrętki

200 15 wzdłużnik pokładow y
Środkow y przed ni, p e dał y
sterowe i ster

tO

111

wzdłużniki doln e

i pokładowe

15

24 m
?

- •e j onka olchowa w arkusza<'li

3500

15

t5

mosiężne

\

Gwoździ żelaznych ocynkowanych lub miedzianych z płaskiemi łebkami 25 mm
• . . . . . . . . . . . 1 kg .
długości, 1 ł mm średnicy do poszycia . .
Gwoździ żelaznych montażowych 50 mm dług·ości ~ mm średnicy .

. 0.2

!'

Kleju „Certus" . . . . . . .
Farby pokostowej gruntowej

Farby pokostowej

kryjącej

J "

J „

Pokostu . . . . .
Lakieru „Asfalt" .
Szpachlówki (kitu)

....

J

'.l"

Ogólne warnnki techniczne mat.erjału: drewno musi być suche, wysokiej
o zwadym, prostym słoju (w sosninie nic mniej niż 4 słoje na jeden
cm. długości), bez sęk(,w i włoskowatych PGknięć t. zw. llHOŹnic (zwłaszcza
u dębiny lub jesionu). Klejonka olchowa O czystych powicrzniach , mark i
,,Olsa" lub „Kopak ".

jakości,
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