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WB-Sailsin uusi osoite on Itälahdenkatu 22b C, n. 300 m pohjoiseen entisestä ompelimosta.
Puhelin on sama kuin ennenkin, 09-621 5055, sähköposti info@wb-sails.fi. Verkkosivuja on
päivitetty muuton yhteydessä. Ne löytyvät vanhasta osoitteesta www.wb-sails.fi.
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Suuret ikkunat, jotka
kiertävät koko tilan, tuovat
isoon saliin avaruuden
tuntua.

Uusi uljas
ompelimo
Särkiniementien teollisuusrakennus,
jossa WB on sijainnut viimeiset 10
vuotta, puretaan luksusasuntojen
tieltä. WB-Sailsin uusi osoite on
Itälahdenkatu 22b C, n. 300 m
pohjoiseen entisestä ompelimosta.
Naapuritalossa toimii Harkenin ja
Henri Lloydin maahantuoja SailTech,
sekä elektroniseen navigointiin
erikoistunut Troil Marin. Samalta
kadulta löytyy myös Bonsport, joka
edustaa mm. Sebagon kenkiä ja
Bainbridgen purjekankaita.

Ajo pihaan tapahtuu Itälahdenkadulta rakennuksen eteläistä (vasenta) reunaa pitkin.

C-rappu sijaitsee 22b-talon eteläsivulla takapäässä. Itälahdenkadulla on kaksi
taloa numerolla 22 (a ja b), WB-Sails on siis talossa 22b. Pääasiallinen ajoreitti
kääntyy Itälahdenkadulta, mutta Wavulinintieltä voi myös kääntyä pihalle (kielletty
ajosuunta-merkistä ei tarvitse välittää) ja kiertää talon päädyn ympäri. Päädyssä on
lipan alla lastausikkuna, josta erityisen suuret ja raskaat purjeet nousevat parhaiten
sisään, mutta kaikki normaali asiointi käy helpointen nurkan takaa porraskuilun
sivusta (C-rappu). Aukioloaikamme on arkisin 8-17 (ulko-ovessa on sähköinen
kulunvalvonta), mutta useimmiten väkeä löytyy jo ennen seitsemää ja illalla viiden
jälkeenkin.
Uuden ompelimomme rakennus oli aiemmin Nokian tutkimuskeskus ja on
kaikin puolin laadukkaampi kuin vanha.Vaikka tilat eivät olekaan suuremmat, ne toimivat paremmin. Ergonomiaan ja työntekijöiden viihtyvyyteen on panostettu: tilasta
on suora yhteys ravintola St. Patrick’siin, jossa on asiakasneuvottelutilojen lisäksi
mm. irlantilainen baari. Talon alla olevasta lämpimästä autohallista löytyy varastotilaa esimerkiksi purjeiden talvisäilytykseen.

Muuton yhteydessä WB-Sailsin kotisivuja on päivitetty (www.wb-sails.fi).
Englanninkielisten sivujen rinnalle on tullut myös suomenkieliset sivut, 12 vuoden
odotuksen jälkeen. WB-Sailsin verkkosivut nimittäin avattiin marraskuussa -95,
mutta vain englanninkielisinä. Suomenkielisten sivujen sisältö poikkeaa käytännön
suuntaan englanninkielisistä, jotka sisältävät enemmän teoriapitoista aineistoa.
Yksityyppipurjeiden
tekoa varten on oma
tilansa ompelimon toisella
puolella.Yksityyppiveneiden purjeet ovat aina
olleet WB-Sailsin vahvinta
osaamista ja panostusta
kansainvälisille markkinoille ja Olympialuokkiin
lisätään uudessa ompelimossa entisestään.

Laserleikkaussali

Asiointi sujuu parhaiten C-rapun porraskuilun kautta.

Ajoreitti WB-Sailsiin
on lähes sama kuin ennenkin.
Itälahdenkatu on Särkiniementiestä seuraava, pohjoiseteläsuunnassa Lauttasaarta
halkova katu.

Talvisäilössä purjeesi ovat varmassa
tallessa, se on nimittäin entinen KOP:n
kassaholvi.
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A case for
prebend

Maston esitaivutusta on helppo vertailla
mastoprofiilin pituuteen. Tyypillinen
prebend on reilu puolet mastoprofiilin
pituudesta. Mastoprofiili on tavallisesti
150-200 mm pitkä, jolloin prebend on
suuruusluokkaa 70-100 mm. Sopiva
määrä riippuu kuitenkin isopurjeen leikkauksesta - purjeompelijasi osaa neuvoa.
Arvioi esitaivutuksen määrää rannassa
kiristämällä ison nostin maston taakse
suoraksi.

Jos olet joskus lukenut WB:n
maston viritysohjeita, olet varmasti
huomannut, että niissä suositetaan
pientä esitaivutusta (engl. prebend,
”priibendi”). Käytäntö on osoittanut, että parhaaseen tulokseen
päästään purjeella, jonka etuliesma
”vaatii” mastolta pienen esitaivutuksen. Miksi näin? Tutkimme asiaa
simuloimalla kahta erilaista rikitrimmiä ja niihin sopivaa purjetta.

Purjeisiin leikataan niiden kolmeulotteinen muoto toisaalta saumoja muotoilemalla ja toisaalta etuliesman kaarevuutta säätämällä. Periaatteessa on siten
mahdollista leikata samanmuotoiset purjeet niin suoralle kuin esitaivutetulle, kaarevallekin mastolle. Suoraa mastoa varten purjeen etuliesma leikataan lähes suoraksi
ja esitaivutettua mastoa varten etuliesmaan lisätään kaarevuutta prebendin verran.
Kevyessä tuulessa purjeiden muoto on samanlainen, mutta tuulen voimistuessa
syntyy ratkaiseva ero, kuten simulaatiomme osoittaa. Käyttämällä kevyessä tuulessa
esitaivutusta ja leikkaamalla purje sen mukaan, saadaan parempi suorituskyky laajemmalla tuulialueella kuin ilman prebendiä.
Kun tuuli voimistuu, masto taipuu isopurjeen takaliesman ja vanttien paineesta.
Suoraksi trimmattu masto taipuu nopeasti samaan kaareen kuin esitaivutettu masto
ja tuulen edelleen voimistuessa se taipuu lisää. Esitaivutettu masto puolestaan ei
alkuun muutu tuulen paineesta juuri lainkaan - esitaivutus toimii eräänlaisena esijännityksenä. Masto taipuu lisää vasta kovemman paineen alla, kun purjeen takaliesman
kuorma ylittää esijännityksen. Ajattele asiaa vaikka niin, että prebend saadaan aikaan
pelkästään peräharusta kiristämällä. Niin kauan kun peräharuksen kiristys on suurempi kuin isopurjeen takaliesman aiheuttama jännitys, maston taipuma ei muutu.
Kun takaliesman kuormitus edelleen kasvaa tuulen paineesta, peräharus löystyy
maston taipuessa yli esitaivutuksen.
Kaiken tämän lopputuloksena suoralle mastolle leikattu purje on liian litteä
keskituulessa, siitä puuttuu voimaa. Jos purje leikataan niin, että se toimii optimaalisesti keskituulessa, se voi olla liian pullea ja sulkeva heikkoon tuuleen. Käyttämällä
prebendiä mastossa ja leikkaamalla purjeen etuliesma sen mukaan, päästään parhaaseen tulokseen keskituulessa ilman, että tarvitsee tinkiä kevyen tuulen ominaisuuksista.

Tarkastelu rikisimulaattorissa

Artikkeli on jatkoa WB-News 1-05:ssä ja 1-06:ssa esitetyille jutuille rikin trimmauksesta
ja simuloinnista. Niihin voit tutustua kotisivuillamme osoitteessa
http://www.wb-sails.fi/suomi/newsArkisto.

Simulaatiossa vertailemme suoralle mastolle ja esitaivutetulle mastolle (prebend 100
m) leikattua purjetta keskituulessa. Suora masto taipuu 16 solmun tuulessa 115 mm, ja
esitaivutettu 160 mm

Käytämme esimerkkitapauksessamme tyypillisen 36-jalkaisen veneen rikiä,
jossa on kahdet taaksepäin suunnatut saalingit. Ensin viritämme maston laiturissa
kutakuinkin suoraksi (prebend 5 mm). Päävanteissa on jännitystä n. 1300 kgf (kiristetty 30 mm), ja alavanteissa (D1) saman verran. Ylemmät diagonaalit (D2) ovat
löysänä. Kun tuuli nousee 16 kn apparenttiin, masto taipuu 115 mm kaarelle ja
Suora masto

Esitaivutettu

Taipuma
keskituulessa

100 mm
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Isopurje heikossa
tuulessa

Suora masto vs. prebend
tarkasteltuna simulaattorissa.
Heikossa tuulessa purje
näyttää samanlaiselta, oli se
sitten leikattu suoralle tai
esitaivutetulle mastolle, kun
esitaivutus on otettu huomioon purjeen suunnittelussa.
Mikäli esitaivutetulle mastolle
leikattu purje vedetään
suoraan mastoon, se on liian
pullea ja takaliesma sulkee
liikaa heikossa tuulessa.

purje, jonka etuliesma on lähes suora, litistyy vastaavasti. Jos purje on ollut sopivan
pullea kevyessä tuulessa, se on nyt liian litteä ja vene kaipaa enemmän voimaa. Tätä
trimmiä varten peräharus täytyy kiristää 210 kgf:een, jotta keulaharuksen notko
pysyy kurissa, n. 1%.
Esitaivutettua tapausta varten siirrämme mastojalkaa 30 mm taaksepäin,
antaen maston tukeutua takareunastaan hytin kattoon, ja kiristämme päävantit 1600
kgf:een. Kun molempia diagonaaleja vielä vähän löysätään, esitaipumaa syntyy näin
100 mm. Tämä vastaa 0,7% P-mitasta, mitä voidaan pitää melko tyypillisenä esitaivutuksen määränä. Jollissa ja IOR-ajan takiloissa prebendiä käytetään enemmänkin,
usein yli 1%. Kun tuuli nousee 16 solmuun, esitaivutetun maston taipuma kasvaa 160
mm:iin. Prebend-tapauksessa masto siis taipuu 50 mm enemmän kuin suoran rikin
trimmissä, mutta kun lähtöarvona on 100 mm, erotusta kevyestä tuulesta keskituuleen tulee n. 60 mm. Suoran maston tapauksessa erotusta tuli 110 mm, eli prebendin
ansiosta meille jää 50 mm ”hyvää” isopurjeen voiman säilyttämiseksi keskituulessa.

Esitaivutuksen rajoja

Kun tuuli voimistuu, masto
taipuu kasvavan takaliikin
paineen ja sivuvanttien vedon
alaisena. Esitaivutetun maston
taipuma lisääntyy vähemmän
(esimerkkitapauksessamme
n. 60 mm) kuin suoraksi
viritetyn maston. Esitaivutetulle mastolle leikattu purje
säilyttää halutun voimansa
pidemmälle keskituuleen.

Keskituulessa
esitaivutetussa mastossa

Keskituulessa
suorassa mastossa

Suora masto taipuu enemmän suhteessa etuliesmaan
leikattuun kaareen tuulen voimistuessa. Sen seurauksena
suoralle mastolle leikattu
purje latistuu liikaa keskituulessa ja veneestä puuttuu
voimaa.

IMS-riki taakse suunnattuine saalinkeineen ei ole ihanteellinen, mitä tuli voiman
säätöön ja ”vaihteiden vaihtamiseen” eri tuulissa. Siinä ei voida käyttää yhtä suurta
esitaivutusta kuin esim. jollissa tai in line-rikissä, missä saalingit ovat suoraan maston
sivulla ja voidaan säätää barduunalla niin maston taipumaa kuin keulaharuksen notkoakin. Tämän kertainen simulaatiomme kuitenkin vahvistaa käsitystä, että myös
IMS-tyyppisessä rikissä kannattaa käyttää esitaivutusta mastossa. Rajoittavana
tekijänä on mastoputken jäykkyys ja taaksepäin suunnattujen saalinkien sallima
pienempi maston kokonaistaipuma (sivuvantit löystyvät maston taipuessa). Myös
purjeiden leveysmitat asettavat rajansa. Kun lyhyiden lattojen aikana ahvenselkää
ei voinut kasvattaa miten paljon hyvänsä, niin nykyisin purjesuunnittelija joutuu
punnitsemaan, kannattaako pinta-alaa laittaa lisää taka- vai etuliesmaan. Veneen
purjehdusominaisuudetkin vaikuttavat: alirikattu vene hyötyy enemmän prebendistä
kuin ylirikattu. Kannattaa myös muistaa esitaivutuksen pieni bonus avotuulissa. Kun
isopurje löysätään, puomi kääntyy sivulle ja purjeen runsas mastokaari, yhdistyneenä
sivusuunnassa suoraan mastoon, tekee siitä pulleamman.

Kuva kaksinkertaisesta Half Ton Cupin
voittajasta Coficasta kertoo, kuinka in
line-rikin prebendit olivat aivan eri luokkaa
kuin nykyisten IMS-takiloiden. Huomaa
myös mastoprofiilin pienet ulkomitat.
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Daniel Birgmark
(SWE 11) saa käydä
kovan kamppailun
maanmiestään Johan
Tillanderia vastaan
Olympiapaikasta.

Photo: Dan Nerney/Rolex

Tähtäimessä Qingdao 2008

Photo:Walter Cooper/Rolex

Olympialaiset seuraavat toisiaan kiihtyvässä tahdissa. Tuntuu siltä, että
Savannah’ssa purjehdittin aivan hiljattain, mutta sen jälkeen on jo käyty
sekä Sydneyssä että Ateenassa... ja aivan pian on edessä Peking ja
Qingdao. Neljän vuoden sykli, joka aiemmin vaikutti pitkältä ajalta, ei enää
tunnu riittävän tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka haluaisimme tehdä. Osittain asiaan vaikuttaa se, että luokkia on tullut vuosien mittaan enemmän.
Nyt WB-Sailsin R&D pyörii säännölliseti Finn-jollan, 470:n, Ynglingin ja
Starin ympärillä - eli kaikkien olympialuokkien, joihin purjeita saa vapaasti
tehdä, Tornadoa lukuunottamatta. Luomme tässä perinteisen katsauksen
asioiden tilaan vuotta ennen Olympialaisia.

Norjan Per Mobergilla (NOR 1) loksahti
viimein kaikki kohdalleen Miamissa. Vuoden
2007 ensimmäisessä
Finn-regatassa WB:n
MAXX-purjeet ottivat
sijat 1,3,7.
MAXX-purjeet ovat
osoittautuneet paljon
pitkäikäisemmiksi (jopa
kaksi kertaa) kuin
radial-purjeet.
Miamissa Nirkko purjehti samalla purjeella,
jolla oli jo purjehtinut
EM:t keväällä ja harjoitellut koko syksyn.

Suomen purjehdus on edelleen saanut nauttia hienoista tuloksista kansainvälisissä regatoissa, pienistä resursseistamme huolimatta. Qingdaoon ollaan yrittämässä
ainakin Finn-jollissa, Laserissa, 470:ssä, 49erissa, Starissa, Ynglingissä ja purjelaudoissa. Ensimmäinen totuuden hetki on heinäkuun alussa Cascaisissa Lissabonin
eteläpuolella, missä purjehditaan ISAFin olympiapaikoista. Tässä karsinnassa jaetaan
paikat 75%:lle kansallisuuksista. Suomen Olympiakomitea on antanut ymmärtää,
että melkoisella varmuudella jokainen, joka karstintapaikan voittaa myös lähtee
Qingdaoon, huipputason urheilijoita kun eri lajeista löytyy maassamme niin vähän.
Loput 25% jaetaan eri luokissa erilaisin perustein, pääasiassa v. 2008 MM-kilpailujen
perusteella ja sieltäkin voi vielä löytyä meille lisää Olympiaedustajia.
Jocke Wileniuksen ideoima pohjoismainen yhteistyö on toiminut yli odotusten.
Suomi, Ruotsi ja Norja ovat yhdistäneet valmennusresurssejaan siten, että Suomi on
Fredrik Lööf voitti heti
ensimmäisen WB-purjeilla
purjehtimansa kilpailun,
Biscayne-regatan.Tätä edelsi
kuitenkin yli vuoden testaus-,
harjoittelu- ja kehitystyö
Martin Gahmbergin johdolla.
Lööf kuuluu San Fransiscolaisen Philippe Kahnin
”Pegasus”-tiimiin, missä
hänen tehtävänsä on
sparrata Kahnia eri veneillä:
Finn, Star, Farr 40 jne,
Kahnilla on kaikkia useita
kappaleita. Kahn, joka
on myynyt mestyksellisen
softa-bissneksensä, purjehtii
23 päivää joka kuukausi.
Lööf ja Martin ovat saaneet
käyttää Kahnin fasiliteettejä
harjoitteluun Santa Cruzissa
Californiassa.
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Tapio Nirkko osoitti Rolex Miami OCR-regatan avauspäivänä sijoituksillaan 1. ja 4., että
maailman kärki on käden ulottuvilla.

Sari Multalan yläpuolella purjehtii WB:n ex-E-jolla asiakas Solenne Brain. Suurin osa Sarin Ejolla kilpakumppaneista on siirtynyt Laser Radiaaliin. Olympialuokan vaihtuminen romahdutti
E-jollan purjemarkkinan kolmannekseen entisestään.

lainannut Joakim Wileniuksen Finn-jollien valmentajaksi Ruotsiin ja Norjaan. Tapio
Nirkko on hyötynyt hyvästä sparrauksesta ja uutta WB:n MAXX Finn-jollapurjetta
on päästy kehittämään maailman huipputasolla. Vastavuoroisesti Ruotsin Fredrik
Lassenius on jakanut asiantuntemustaan Laserissa Sari Multalalle. Martin Gahmberg toimii Ruotsin Fredrik Lööfin henkilökohtaisena valmentajana pienellä Ruotsin
Purjehtijaliiton ja Olympiakomitean apurahalla. Siinä sivussa WB-Sails on päässyt
kehittämään Star-purjeita. Martin on saanut Ruotsin Olympiakomitealta materiaalista tukea videokameroiden ja tietokoneiden muodossa ja on käyttänyt kuukausia
muodon analysointijärjestelmän sekä purjeen tietokonesimulaation kehittämiseen.
Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut purjeiden ja rikin dynaaminen käyttäytyminen aallokossa, mikä on luonut uutta tietoa ja laajentanut ymmärrystämme
purjeiden toiminnasta. Konkreettisena tuloksena on esimerkiksi Lööfin ylivoimainen voitto (18 pisteen erolla kakkoseen) Miami OCR-regatassa kaikkien maailman
huippujen edessä.

Karin Söderstöm delar coachen Fredrik Lassenius med finländska Laser Radial
seglaren Sari Multala. Trion har arbetat mycket fokuserat under hela 2006. Båda
tjejerna återfinns just nu bland top fem i Radialfleetet.
Fredrik Lööf och Anders Ekström har hjälp av finländaren Martin Gahmberg
som precis som Jocke är både tränare och segelmakare. Ett materialutvecklingsprojekt pågår både i Finnjolle och i Starbåt. Glädjande nog kan vi konstatera att
Lööf/Ekströms har bra fart i båten med sina nya WB segel.”
Star-luokka sai uutta puhtia olympiahankkeeseensa, kun Match Racing-mestarimme Staffan Linberg korvasi Jali Mäkilän Erkki Heinosen parina. Jali ripusti
Olympiahaalarinsa naulakkon ja muutti takaisin kotikaupunkiinsa Turkuun. Lööfin
kanssa tehdystä yhteistyöstä on toivottavasti apua myös suomalaiskaksikolle, jotta
saisimme yhden veneen lisää Qingdaon vesille elokuussa 2008.
Rolex Miami OCR-regatassa kunnostautui myös Sari Multala, jolle sopeutuminen teknisestä E-jollasta askeettiseen Laser Radialiin ei ole ollut aivan ongelma-

”Glädjande nog kan vi konstatera
att Lööf/Ekströms har bra fart i
båten med sina nya WB segel.”
Ainakin Ruotsin puolella tunnutaan olevan tyytyväisiä yhteistyöhön ja suomalaisvalmentajiin, vai miten muuten voisi tulkita Svenska Seglarförbundetin toiminnanjohtajan Magnus Grävaren webbisivuilla kirjoittamaa:
”Svenskarna fortsätter att segla bra på Miami OCR, efter tre dagar ligger
hela sex besättningar topp 8:a sin klass. Bäst går det för Fredrik Lööf och Anders
Ekstöm som har fått ordentlig fart på sitt nyutvecklade storsegel och dominerar i
Starbåstklassen.
De fina resultaten på regattan ger en fingervisning om att det nordiska samarbetet med gemensamma coacher och träningsgrupper haft en positiv inverkan på
aktuella seglare. I Finnjollegruppen tränar Johan Tillander och Daniel Birgmark tillsammans med finländaren Tapio Nirkko och norrmannen Per Moberg. Samtliga fyra
seglare ligger för närvarande top åtta på regattan. Gruppen leds av den finländske
tränaren och segelmakaren Jocke Wilenius.

Silja Lehtinen-Maria Klemetz-Livia Väresmaa testasivat Miamissa uutta isopurjetta.
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Maria Saarikallio valmentautuu Qingdaoon Jasmine
Lehtosen kanssa. Maria
Klemetz (kuvassa oikealla)
on ehtinyt olympiadin
aikana mennä naimisiin,
synnyttää esikoisensa, ja
purjehtii nyt Ynglingiä Silja
Lehtisen miehistössä.

tonta. Miamissa Sari purjehti selvään voittoon osoittaen, että uusi luokka alkaa olla
hallussa. Laserissa WB:n panos jää lähinnä sponsoritarrojen toimittamiseen, kun
luokan sääntöjen mukaan purjeiden valmistus on monopoli, kuten myös 49erissa ja
purjelaudoissa. Perusteluna käytetään yleensä kustannussyitä, mutta milloin monopoliasema on parantanut tuotteen laatua tai alentanut hintaa? Sopii vain toivoa
(pitäisikö toimia sen eteen?), ettei ISAF jatka tätä linjaa uusia luokkia valitessaan...
ajatuskin esim. yhden valmistajan tekemistä Finn- tai Star-purjeista kauhistuttaa, purjeet kun pitäisi vaihtaa joka regatan jälkeen.
Yngling-luokka on saanut uutta väriä, kun Vuoden Purjehtijamme Silja Lehtinen miehistöineen Maria Klemetz-Livia Väresmaa on noussut Andrea Borenius &
co haastajaksi. Nea purjehti Miamissa WB:n Ateena-mallisella isopurjeella, kun taas
Silja miehistöineen testasi uutta, radiaaleikattua mallia. Silja & co yllättivät kaikki
Miamissa, ollen välillä regatan johdossakin, päätyen 4. sijalla vain pisteen päähän
pronssista. Ynglingin valmennustilannekin on hyvä, kun Purjehtijaliiton päävalmentajan Chris Winterin lisäksi Siljan porukalla on oma henkilökohtainen valmentajansa
Ville Väresmaa. Alkaa näyttää realistiselta, että Suomesta lähtee Yngling Qingdaoon,
vaikka vielä on kansallisuuksia kaadettava ennen kuin maapaikka on plakkarissa.
Maria Saarikallio parinaan E-jollasta siirtynyt Jasminen Lehtonen on aloittanut
hurjan loppukirin saadakseen paikan Qingdaoon. Taso naisten 470 on kuitenkin
luunkova, eikä paikka irtoa helpolla, vaikka Marialla kokemusta riittää jo edelliseltä
olympiadilta. Vanha konkari Petri Leskinen on lupautunut auttamaan trimmien löytymisessä, ja Janne Gahmberg on ommellut uusia purjeita, jotka tuntuivat toimivan
ainakin ajoittain hyvin Miamissa.
49erissa maapaikan saavuttaminen ei ole helppoa... parivaljakko LönnqvistGrahnqvist hajottua kilpailu on entistä kovempaa. Nuorelle Lauri Lehtiselle ja Heikki
Soiniselle tulee kiire saada vene hallintaan Pekingiin mennessä. Tähtäin onkin toki jo
Lontoossa. Laserissa Roope Suomalainen ei harjoittele vakavissaan Pekingiä silmällä
pitäen, mutta saattaa lähteä tavoittelemaan maapaikkaa Cascaisiin. Ahvenaanmaalta
kotoisin oleva nuori Oscar Dannström on harjoitellut koko talven ahkerasti Australiassa, mutta saattaa olla, että Peking tulee hänelle liian aikaisin.
Lopuksi, ei pidä unohtaa RS:X purjelautaa, jossa Tuuli Petäjä on osoittanut
hämmä’styttävän ripeää kehitystä. Tuulin purjelautakarriääri ei ole järin pitkä, mutta
taustalla on vankka purjehduskokemus mm. 470-luokassa, ja saattaa hyvinkin olla,
että Tuuli nähdään jo Qingdaossa lautailemassa.

WB-Sails R&D

tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus- ja kehitystyömme osoittaa, ettei fokan
muodon tarvitse muuttua kevyestä kovaan tuuleen.Voiman säätö tapahtuu kokonaan isopurjeen avulla. Oikealla iso on skuutattu kireälle,
vasemmalle skuuttia on löysätty niin, että
ison kierto kasvaa 12°. Huomaa, miten
fokan kuormitus kevenee yhtä lailla,
vaikka sen muoto pysyy simulaatiossa
muuttumattomana. Monissa yksityyppiveneissä Light- ja Heavy-fokan
muoto onkin sama, vain kankaan
paksuus muuttuu.

Martin Gahmbergin purjeen muodon analysointia
kolmella synkronoidulla
videokameralla, tiettävästi ainutlaatuista koko
maailmassa. Kuvista
näkyy, miten dynaamista
purjehtiminen on vähän
kovemmassa tuulessa
ja aallokossa. Stillkamera ei riitä purjeiden
muodon analysoimiseksi,
on käytettävä videota.
Sekä isopurjeen että
fokan muoto muuttuvat
jatkuvasti, joten käytetään synkronoituja kameroita, joilla voidaan tutkia molempien purjeiden
muotoa yhtä aikaa eri vaiheissa veneen kulkiessa aallon yli. Keltainen ja punainen viiva
kuvaavat äärimmäisiä muotoja keulan noustessa ylös aallon pohjasta ja jyskiessä alas aallon
harjalta. Ylirikatun Starin isopurjeen koko yläosa lyö sisään veneen kivutessa aallon harjan yli.
Mielenkiintoista myös, miten invertoiva purje (punaisella, kun keula alkaa painua alas aallon
harjan jäleen) kiertyy alaosastaan enemmän kuin vetävä (keltaisella, kun keula nousee ylös
aallon pohjasta), vaikka paine takaliesmassa on pienempi. Huomaa, miten paljon keulaharus
elää aallokossa.

Star aalloissa (viereinen sivu). Kuvasarjan aerodynaaminen analyysi on tehty videokameroista kaapatuilla, hetkittäisillä purjeen muodoilla. Punaiset värit kuvaavat suurta painetta,
tumman sininen sävy kuvaa negatiivista painetta (purje ”pakkaa”). Aallon harjalla voimat ja varsinkin kallistava momentti ovat paljon pienemmät kuin aallon pohjassa.
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D4-menetelmällä. Elvströmin (alunperin Sobstadin) Genesis oli ensimmäinen,
patentoitu membraanirakenne, jolle 3DL:kin on maksanut lisenssimaksua aina
patentin umpeutumiseen saakka. WB:n asiakkaille jo tutuksi tullut, Contender-kangasvalmistajan MAXX on sekin membraaniratkaisu, joka on toteutetaan leikkaamalla paneleita Laserilla ennakkoon valmistetusta laminaatista.
Laminaatissa on aina tärkeää, miten liimaus onnistuu pitämään rakenteen
yhdessä. Lujimmistakaan hiilikuiduista ei ole iloa, jos ne eivät pysy kiinni matriisissa, joka purjeen tapauksessa on Mylar-filmi. Tässä mielessä MAXX on paras
ratkaisu, koska laminaatti puristetaan valssien välissä 7-8 atmosfäärin paineessa.
3DL-menetelmässä, jossa käytetään fyysistä muottia ja tyhjöimua, puristus jää aina
alle ilmakehän paineeseen. D4 käyttää molempia menetelmiä ja on siinä mielessä
lähes MAXXin veroista. Liimojen kehittyessä delaminoituminen ei nykyään enää
ole ongelma, mutta mitä pienempi liimauspaine, sitä enemmän liimaa laminaattiin
menee. Kun liima edustaa n. 30-40% laminaatin painosta, suurempi laminointipaine
merkitsee keveyempää purjetta, mikä on ensiarvoisen tärkeä ominaisuus HighTechtuotteelle. Kuidun osuus on vain alle 10% painosta, mutta yli 90% vetolujuudesta.
Liimalla ei ole tietenkään vaikutusta vetolujuuteen.

Purjemembraanit
tai membraanipurjeet ovat olleet viime vuosien
kuuma peruna High Tech-purjemarkkinoilla.
Membraanipurjeilla tarkoitetaan laminaattipurjetta,
jossa materiaali leivotaan samalla kun itse purje tehdään. Mylar-filmikalvoon liimataan vahvistavat kuidut
joko käsin tai robotin avulla, ja päälle laminoidaan
toinen kerros mylaria, joka liimaa rakenteen yhdeksi
paketiksi, membraaniksi. Mylar-filmi on esikäsitelty
liimalla, joka aktivoidaan lämmön avulla. Filmiin on
yleensä liimattu etukäteen valmiiksi jonkinlainen
säännöllinen, vahvistava verkkorakenne. Kuituna
voidaan käyttää polyesteriä (Pentex), aramidia
(Kevlar) ja/tai hiilikuitua.

Valmistusteknologiaa...
Membraanipurjeet tulivat tunnetuiksi North
Sailsin 3DL-tuotenimen kautta 90-luvun lopulla.
Perinteisten laminaattikangasvalmistajien oli
pakko reagoida, kun North vei nopeasti leijonan
osan suurten kilpaveneiden markkinoista 3DL-purjeillaan. Suurista kangasvalmistajista Dimension hankki oikeudet Frasier Sailsin Australiassa kehittämään valmistusmenetelmään, joka sai nimekseen 4D. Membraanipurjeissa onkin kysymys juuri
purjeen valmistusteknologiasta. Perinteisesti purjekangas (tai laminaatti) valmistetaan ensin, ja purje sitten kootaan laminaatista leikatuista paloista yhdeksi kokonaisuudeksi ompelemalla tai liimaalla. Membraanipurjeessa laminaatti valmistetaan aina
yhtä, tiettyä purjetta varten samalla, kun purje tehdään. 3DL ratkaisussa käytetään
fyysistä muottia, jonka päälle purje leivotaan, kun taas 4D:ssä purjeentekijä lähettää
suunnittelemansa purjeen mallin sähköisessä muodossa Dimensionin tehtaalle. Sen
jälkeen robotti rakentaa mallin mukaaan laminaatin tasomaisen pöydän päällä. Purje
tehdään tavallisesti 5-6 osassa, jotka liimataan toisiinsa kiinni yhtenäiseksi membraaniksi. D4 on siis tavallaan yhdistelmä vanhaa ja uutta metodia.
Membraanipurjeiden tekemiseen tarvittavat investoinnit ovat niin suuret, ettei
pikkuneulomoiden kannata hankkia laitteita iteselleen. Tosin saataville on tullut
kaupallisia robotteja, jotka levittävät kuidut purjeisiin ja ovat kustannukseltaan
Laser-leikkurin luokkaa. Monet ketjut, kuten Quantum ja Doyle, ovat investoineet
membraanilaitteistoon, vaikka tekevät samaan aikaan purjeita myös Dimensionin
Finngulf 46 ”Lunan”
D4-isopurje.

So where’s the beef?
Mikä sitten on totuus membraanipurjeista? Ovatko ne parempia kuin perinteisillä menetelmillä tehdyt purjeet? Kuten jo edellä kävi selväksi, kun kaikki
hype- ja mainossloganit unohdetaan, viime kädessä kyse on kilpailevista purjeen
valmistusteknologioista. Perinteisellä radiaalileikkauksella, MAXX-teknologialla, tai
4D:llä voidaan kaikilla tehdä hyviä purjeita. Kysymys on, mikä menetelmä tarjoaa asiakkaalle ”riittävän” hyvän tuotteen ja parhaan hinta-laatusuhteen. Olemme tulleet
siihen tulokseen, että veneen koko ratkaisee. 3DL- ja 4D-menetelmien on tarkoitus
vähentää purjeen tekemiseen kuluvaa aikaa ja sitä kautta alentaa kustannuksia. Aloituskustannus on kuitenkin niin suuri, että näillä menetelmillä tehdyt purjeet ovat n.
15%-30 kalliimmat kuin perinteiset, kun puhutaan alle 40-jalkaisista veneistä. Venekoon kasvaessa 4D:n tuotannolliset edut alkavat näkyä: perinteisillä menetelmillä
purjeeseen tulee niin paljon osia, että valmistusaika kasvaa. 4D-menetelmässä suuri
osa valmistustyöstä ”ulkoistetaan” Dimensionin tehtaalle, purjeen ”läpimenoaika”
lyhenee, jolloin ompelimolle jää enemmän kapasiteettia ja pöytätilaa tehdä pienempiä purjeita (suuret purjeet vievät paljon tilaa). Noin 45-jalkaisiin veneisiin saakka
MAXX on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi, tarjoten hyvää suorituskykyä ja
pitkää käyttöikää kohtuulliseen hintaan.

IMS-mittakirjan tietojen
pohjalta tehty vertailu
isopurjeen painosta (MSW)
kertoo, että laminointimenetelmä todellakin vaikuttaa
purjeen painoon.
Taulukossa vertaillaan kolmea MAXX-menetelmällä tehtyä purjetta (ensimmäiset rivit) 3DLpurjeisiin. Purjeen paino on kiloissa, neliöpaino gr/m2. Ero referenssinä toimivaan Aquavitin
isopurjeeseen on merkittävä. Kuitumäärissä tai filmin paksuudessa ei näissä purjeissa ole
eroa, joten suurin osa paino-erosta selittyy vain liiman määrällä.
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WB-Sails palvelee
Purjeiden huolto
Korjaamme huolella ja ammattitaidolla kaikenkokoisia ja -tyyppisiä purjeita surffilaudoista Maxi-veneisiin. Sopivin aika tuoda purjeet huoltoon on syksyllä, kun nostat veneen
talviteloille. Annamme kustannusarvion ennen työn aloittamista. Puhelimessa voit saada
suuntaa antavan arvion, mutta todellisten kustannusten arvioimiseksi purje on yleensä nähtävä ensin. Kustannusarvio on yleensä maksuton.
Tyypillinen korjausaika purjehdussesonkina on työviikko - jos tuot purjeen maanantaina,
saat sen yleensä viikonlopuksi korjattuna. First come - first served: kun useimmat purjevahingot sattuvat viikonloppuna, kannattaa olla alkuviikosta ajoissa paikalla, jotta purje valmistuu
loppuviikoksi. Kiireisissä tapauksissa voit ohittaa korjausjonon maksamalla kiiremaksun (75€).
Korjaus voi silloin valmistua jo samana päivänä. Syksyllä huolto- ja korjausajat ovat tyypillisesti
kuukausia - huollamme talven aikana toista tuhatta purjetta. Kesällä huoltopalvelumme toimii
myös Hangon Itäsatamasta käsin. Saat yhteyden meihin matkapuhelimella 040 500 4886. Toimitusajat sovitaan tapauskohtaisesti, mutta useimmiten pääset jatkamaan lomapurjehdusta
pikaisesti ilman, että joudut käymään Helsingissä.

Purjeiden talvisäilytys ja pesu
Otamme talvisäilöön niin omia kuin muidenkin valmistamia purjeita. Talvisäilytysmaksu
on 15€ WB:n ja 20€ muiden valmistajien purjeista. Tarvittaessa purjeet kuivataan ja laskostetaan ennen säilömistä. Usein purjeet kannattaa käydä läpi ja tehdä pikkuhuollot samalla. Lisätöiden hinta ei sisällä talvisäilytysmaksuun. Keväällä noudosta on hyvä ilmoittaa etukäteen,
jolloin ehdimme saada purjeet esille säilöstä ja luovutus tapahtuu joustavasti.
Purjeet likaantuvat vanhemmiten, etupäässä sadeveden mukanaan tuomasta noesta ja
ilman saasteista. Kudotut Dacron-purjeet voi pestä, laminaattipurjeita ei. Emme suosittele
kovin uusien purjeiden (alle 3 v. vanhat) pesemistä. Pesukustannus on n. 4 €/m2. Purjeet
voivat homehtua alle viikossa, jos ne laskostetaan tai rullataan kosteina. Laminaattikankaat
homehtuvat herkemmin kuin perinteinen Dacron, koska filmin vuoksi laminaatti ei hengitä
lainkaan. Home ilmenee mustina täplinä, yleensä ensin lahellä vahvistuksia ja saumoja, jotka
kuivuvat hitaammin. Suoritamme homeen poistoa pyynnöstä huollon tai talvisäilytyksen yhteydessä. Kustannus on arvioitava tapauskohtaisesti, usein käsittely täytyy toistaa parhaimman
tuloksen saavuttamiseksi. Tiedustele uudesta homeen estostamme!

Rikin viritys
Oikea rikitrimmi on yksi tärkeimmistä venevauhdin tekijöistä. Voimme auttaa veneesi
rikin trimmaamisessa paitsi antamalla teoreettisia suosituksia, myös käytännössä kiristämällä
ja mittaamalla vantit paikan päällä veneessä. Purjeittesi toimiminen parhaalla mahdollisella
tavalla on meidänkin intressimme. Se lisää purjehdusmukavuutta ja -turvallisuutta myös matkapurjehtijalle. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi rikin viritykseen liittyy koepurjehdus.

Koepurjehdukset
WB-Sailsin henkilökunnasta löytyy asiantuntijoita lähes kaiken tyyppisten veneiden virittämiseen ja käsittelyyn. Koepurjehduksella asiantuntijamme voi auttaa niin rikin virityksessä
kuin purjeiden trimmaamisessakin. Koepurjehdus liittyy usein rikin viritykseen. Taitavinkaan
trimmaaja ei voi virittää rikiä täydellisesti rannassa. Purjeiden muoto ja leikkaus vaikuttavat
ratkaisevasti siihen, miten vantit ja harukset on kiristettävä. Koepurjehdus on paras tehdä 6-7
m/s tuulessa. Sille on valittava riittävästi tilaa ja aikaa, jotta voidaan ajaa samaa halssia rauhassa
15-20 min. kerrallaan.

Suorituskyky analyysit
WB-Sails tarjoaa eritasoisia suorituskyky analyysejä auttamaan veneesi trimmauksessa
ja parhaan vauhdin löytymisessä. Veneen nopeutta koskevat analyysit perustuvat yksinkertaisimmillaan BoatBaseen, mutta tarvittaessa voimme toimittaa täydellisiä VPP-analyysejä
in-house VPP-ohjelmallamme. Täydellisen VPP-ajon kustannus on n. 600 €. Tavoitenopeustaulukot (vieressä) auttavat löytämään parhaan ajokulman ja nopeuden eri tuulissa. Tällaisen
taulukon kustannus vaihtelee 100 €:sta 500 €:oon, riippuen lähtötietojen tarkkuudesta ja
saatavuudesta.
Paitsi suorituskykyä voimme analysoida myös rikivoimia ja vanttijännityksiä. RigSimin
tiedoilla voit säätää vantit ja harukset oikeaan peruskireyteen. Rikianalyysien kustannus on
tyypillisesti joitain satoja euroja.Voit lainata Loos-gauge jännitysmittarin neulomostamme, tai
voimme tulla virittämään rikisi RigSim-analyysin mukaisesti
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