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Purjeet ja trimmaus
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OneSails Finland
• Purjeneulomo Helsingin Lauttasaaressa
• Palveluita

• Uusien purjeiden valmistaminen
• Puomipeitteet ja lazybagit
• Huollot ja säilytykset
• Köysityöt

OneSails International
• Kansainvälinen purjeneulomoketju
• 53 neulomoa 41 eri maassa

• Suurinosa neulomoista Euroopassa
• Suurimmalla osalla neulomoista on
oma tuotanto

• Perustettu 2007

• Kaikki purjeidemme materiaalit tulevat
Euroopasta

Kansainvälinen OneSails Verkosto

Erilaiset leikkaukset

Membraanit

• Täysin yksilöllinen purje jossa
kuidut myötäilee purjeen
voimalinjoja

Paneelipurjeet

• Valmistetaan leikkaamalla
kangasrullasta paneeleita

Paneelipurjeet

Vaakaleikkaus

Radiaalileikkaus

Vaakaleikatut purjeet
• Edustaa yksinkertaisinta tapaa rakentaa purje
• Yleensä tehty punotusta polyesterikankaasta, joka tunnetaan paremmin
DuPontin markkinointinimellä, Dacron

• On olemassa myös laminaatti kankaita jotka soveltuu vaakaleikkaukseen,
kuten Dimension Polyantin FLEX tai Contenderin MAXX

Dacron
• Tehty loimi ja kude langasta jotka punottu yhteen
• Vahva vain kahteen suuntaan
• Parantaakseen vahvuutta diagonaalisuuntaan
kangasvalmistajat pinnoittavat dacronin hartsipinnalla
jäykistäen kangasta

• Tätä “viimeistelyä” löytyy eri kovuuksilla eri
tarkoituksiin.

• Löytyy “balanssoituja” kankaita joissa on yhtä paljon loimi
ja kude lankoja

• Kuten myös kankaita joissa on enemmän loimi tai kude
lankoja eri tarkoituksiin

• Sopii erinomaisesti pienempiin purjeisiin ja
matkapurjeisiin
Punottu Dacron kangas läheltä

Vaaka laminaatit
• Laminaatti kangas, jossa on monta
kuituverkkoa antamaan vahvuutta moniin
suuntiin

• Käytetään vaakaleikattuna niin kilpa kun

Mylar Filmi

matkapurjeissa

Kuituverkko 20°

• Matkapurjeissa on monesti

Kuituverkko 90° ja 0°

polyesteritaffetta filmin päällä

• Nopeampi ja yksinkertaisempi valmistaa kun
radiaalipurjeet

• Vähemmän vaihtoehtoja kankaissa
verrattuna radiaalilaminaatteihin

Kuituverkko 30°
Mylar Filmi

Radiaalileikatut purjeet
• Paneelit on leikattu paremmin vastaamaan purjeen voimalinjoja

• Radiaalikankaat ovat vartavasten tehty tälläistä leikkausta varten
• Yleensä kangas on huomattavasti vahvempi “pituus sunnassa”
• Löytyy myös kuituverkkoja muihin suuntiin parantamaan kankaan muotokestävyyttä
• Myös Dacron kankaat on valmistettu eri tavalla radiaali leikkaukseen kun
vaakaleikkaukseen

• Radiaalileikkaus mahdollistaa vahvemman ja kevyemmän purjeen valmistamisen

• Pystyy myös paremmin optimoimaan purjeen painoa laittamalla muunmuassa kevyempää
kangasta purjeen etureunaan jossa on vähemmän voimia

Radiaalilaminaatti
• “Uni directional laminaatti”
• Erittäin vahva yhteen suuntaan, huomattavasti
heikompi muihin suuntiin

• Tämän takia kelpaa vain radiaalileikkaukseen

• Cruising kankaissa käytetään monesti polyesteri
kuituja ja polyesteri taffettaa filmin päällä

• Esimerkiksi Dimension Polyantin DCX
Cruising Laminaatti

• Kilpapurjeissa käytetään monesti
eksoottisempia kuituja kuten aramidia tai
hiilikuitua ja puhdasta filmi pintaa tai kevyttä
taffettaa kuten Lite Skin
Esimerkki radiaali leikkaukseen soveltuvasta laminaatista

Leikkaus vs rasituslinjat
cross cut sail

Triradial sail

• Viereisestä kaavasta näkee
kuinka oikeat voimalinjat
purjeessa menee verrattuna
paneelipurjeiden leikkauksiin

• Radiaalileikkaus on
merkittävästi lähempänä
oikeita voimalinjoja mutta ei
kuitenkaan ole täydellinen

Membraanit
oriented fiber sail:
4T
Vektor2

• Membraaneissa kuitusuuntaukset vastaavat
täydellisesti purjeeseen kohdistuvia voimalinjoja

• Membraanit ovat yleensä laminaattikankaista
tehtyjä

• Osa membraaneista on ns katkeamattomilla
kuiduilla kuten 4T Forte tai Vektor2

• Osa membraaneista vaikkakin myötäilee
voimalinjoja sisältää saumoja muodon
mahdollistamiseksi kuten VantageOne.

Membraanit
• Pystymme monimutkaisilla FSI ja CFD ohjelmilla laskemaan erittäin tarkasti, paljon ja mihin osaan
purjeessa kohdistuu voimia

• Tämä mahdollistaa erittäin tarkan kuitujen asettelun pitkin purjetta, että voidaan optimoida
trimmattavuus, purjeen kestävyys ja paino siihen tarkoitukseen johon se purje tulee

• Tässä esimerkkinä Grand Soleil 45 fokan ja ison
voimien jakautuminen purjeessa 4 m/s tuulessa kryssillä

• Tumman sininen = pienet voimat

• Punainen = isot voimat

Grand Soleil 45 FSI voima laskelmat

Membraanit

Yleiset vinkit trimmaukseen
• Kannattaa ottaa ylös trimmejä eli olosuhteissa

• Trimmipäiväkirjan pitäminen tärkeää että saa ylös kaiken relevantin datan jota voi verrata
myöhemmin

• Köysimerkkien laitto helpottaa trimmien hakemista, seurantaa ja myös nopeuttaa oikean
trimmin löytämistä eri olosuhteissa

• Purjeiden muodon kuvaaminen auttaa analysoimaan purjeen ja maston trimmiä eri
olosuhteissa

• Keskeltä alaliikkia suoraan ylöspäin

• Keep it simple äläkä “ylitrimmaa”
• Ajattele kokonaisuutta yhtenä, kaikkien ylhäällä olevien purjeiden pitää toimia keskenään

Kuvien ottaminen purjeesta
• Softana toimii “Sailpack

Vision”, vain PClle mutta
ilmainen lataus BSGn sivuilta.
Camber
Front
Back

exit angle

Draft

Hanse 320 VantageOne Isopurje

Tuulen vaikutus purjeeseen
Ilman tuulta purjeissa

• Tuulen paine
muuttaa purjeen
trimmiä, tähän
vaikuttaa moni asia
kuten: maston
taipuminen voimien
kasvaessa, köysien
venyminen ja
purjeen muodon
muuttuminen
paineen alla.
Tuulen paine laskettu mukaan

Mastotrimmi
• Maston taipuman trimmaus on tärkeää että saat kaiken irti purjeistasi

• Prepend vaihtelee veneistä riippuen, yleinen prebend eli esijännitys on n. Puolet mastoprofiilin
pituudesta (n. 70-100mm prebendiä moderneissa “IMS” rikeissä)

• Prebend = maston taipuma rannassa “esitaivutus”, eli maston “suorin” tila
• Max bend = maston maksimaalinen taipuma, eli maston “käyrin” tila
• Purjeet leikataan istumaan tiettyyn maston taipumaan

• Jos masto on liian suora purjeen etuliikkiin nähden purjetta ei saa latistettua kunnolla ja pussi tuntuu
olevan aina liian edessä

• Jos masto on liian kaareva purjeen etuliikkiin nähden, purjeeseen ei saa kunnolla syvyyttä kevyessä
kelissä ja pahimmassa tapauksessa tulee massiivinen ryppy skuuttikulmasta maston keskivälille.

Mastokaari

Mastotrimmi
• Diagonaalivantit

• Monella on diagonaalivantit liian kireällä
• Tämä suoristaa mastoa keskeltä muuttaen purjeen muotoa siitä kohtaa
• Pahimmassa tapauksessa masto myös alkaa taipumaan keskeltä tuulen puolelle
• Itse suosittelen että mastoa nostaessa diagonaalivantit on täysin auki, jos niihin laittaa

vaikka “löysät pois” trimmin, siinäkohtaa kun alkaa kiristää päävantteja diagonaalit menee
monesti liian kireälle

• Liian löysätkin vantit on huonosta, tämän huomaa siitä, että masto taipuu tuuleen
keskeltä jos kattoo alhaalta tai masto taipuu liikaa siitä kohtaa vaikuttaen isopurjeen
muotoon latistamalla sitä liikaa keskeltä.

Maston taipuman vaikutus isopurjeeseen
• Hekkiin kannattaa laittaa
merkit eri trimmiasetuksille,
tämä nopeuttaa ja helpottaa
sen trimmin löytämistä
Paljon mast bendiä (hekki kireällä)

Vähän mast bendiä (hekki löysällä)

Esimerkki liiallisesta maston taipumasta

Esimerkki hekin vaikutuksesta isoon

Hekki kireällä

Hekki löysällä

Etustaagin taipuma
• Etustaagin taipuma (sag) on erittäin tärkeä trimmikohde keulapurjeen trimmauksen kannalta

• Yleinen sääntö on että mitä kevyempi tuuli sitä enemmän taipumaa ja mitä kovempi tuuli sitä
vähemmän, kuinka paljon ja kuinka vähän sitä pitää olla riippuu paljon veneestä,
olosuhteesta, miehistöpainosta, kallistuksesta ym.

• Sagen kasvattaminen puskee etustaagia leehen, syventäen purjeen muotoa ja antaen
lisää tehoa kevyeeseen keliin

• Kun keli kovenee ja halutaan latistaa keulapurjetta, sagesta pitää päästä eroon että
saadaan etuliikki lentämään suorempana vähentäen vastusta ja parantaen nousukulmaa

• Etustaagin taipumaa yleensä kontrolloidaan nykyveneissä hekillä, vanhemmissa
veneissä hekillä ja/tai barduunoilla

Etustaagin taipuma

Isopurjeen trimmaus
• Skuutti ja levanki
• Skuutti on kaikista tärkein, tehokkain ja eniten käytetty isopurjeen trimmausväline
• Twistin kontrolloimiseen levangin ja skuutin yhteispeli on tärkeää, trimmien löytämiseen ylimmän latan virtauslanka on
kaikista tärkein virtauslanka jonka liikkeet kertoo paljon miten ilma virtaa purjeen pinnalla

• Kevyellä tuulella saisi olla paljon twistiä että purje ei sakka ylhäältä, ylimmän virtauslangan tulisi lentää kokoajan
(vaikkakin se voi olla välillä todella vaikeaa, jos sitä ei meinaa saada lentämään ollenkaan yritä keskittyä
kokonaiskuvaan), levankia hieman yli keskilinjan että pystyy löysäämään skuuttia ja lisäten twistiä ilman että puomi
menee alle keskilinjan. Fokan trimmi tulee kans mukaan ja jossain tilanteissa jopa puomin vieminen yli keskilinjan on
hyvästä

• Keskituulella kun tuulenvirtaus on voimakkaampaa eikä purje sakkaa niin helposti voi skuuttia kiristää ja vähentää twistiä
tuoden lisää tehoa, tässä kohtaa ylin virtauslanka kuuluisi lentää noin puolet ajasta. Levankia voi laskea alemmas ja
kiristää skuuttia pitäen puomin keskilinjalla kuitenkin

• Kovassa tuulessa twistiä voi vähentää niin paljon kun veneen kallistava momentti antaa myöden. Tässä kohtaa ylimmän
virtauslangan tulisi lentää kokoajan, mutta painoarvo on veneen kallistuksen kontrolloimisessa, aallokko ja miehistöpaino
vaikuttaa paljon siihen optimi trimmiin, jos on enemmän aallokkoa ja tarvitsee tehoa kireellä skuutilla puomin laskeminen
alle keskilinjan voi olla toimiva ratkaisu.

• Tärkeetä muistaa myös keulapurjeen trimmi kun isopurjetta trimmaa.

Isopurjeen trimmaus
• Kiki
• Kikillä pystyy kontrolloimaan purjeen takaliikin kireyttä eli twistiä sivu ja myötätuulella ja taivuttamaan maston
alaosaa kryssillä

• Asymmetrisillä spinaakkereilla varustetuilla veneillä yrittäisin katsoa vähän miltä spinnun twisti näyttää ja
yrittää saada isopurjeen twistiä yhtenäiseksi spinaakkerin kanssa.

• Vastatuuleen yleinen sääntö missä mitä kovempi tuuli sitä kireämmällä kiki, ihan kevyessä kiki voi olla täysin
auki mutta kovemmalla tuulella varsinkin jos on tehokas kiki pystyy taivuttamaan maston alaosaa latistaen
isopurjetta lisää.

• Jos kiristää kryssillä kikiä kireelle, muista löysätä sitä ennen kun kääntyy myötätuuleen tai levittäjäpoijulle
ylämerkillä!

• Kikiä voi myös käyttää ns “vang sheettaukseen”, eli jos on todella puuskainen tuuli ja levanki on liian hidas
tai ei ole tarpeeksi säätövaraa kireällä kikillä ja skuutilla pystyy löysäämään isopurjetta muuttamatta twistiä.

• Sivutuulessa kiki pelaa tärkeetä roolia twistin kontrolloimisessa ja yleisesti jos ajaa sivutuulta kovemmassa
tuulessa kikillä saa nopeesti ja tehokkaasti avaamaan isopurjeen toppia vähentäen riskiä broachille!

Isopurjeen trimmaus
• Assymetrisillä spinaakkereilla tai genaakkereilla
olevilla veneillä isopurjeen twistin kannattaa
myötäillä spinnun twistiä, sitä voi olla
yllättävänkin paljon

Isopurjeen trimmaus

Paljon twistiä

Vähän twistiä
Vähän twistiä

Paljon twistiä

Isopurjeen trimmaus

Levanki alhaalla

Levanki keskellä

• Tärkeetä muistaa keulapurjeen trimmi jos löysää paljon levankia, että ei tukahduta solaa keulapurjeen ja isopurjeen välillä!
Tämä on tärkeetä kovemmassa tuulessa kun kryssii että muistaa lisätä twistiä tai löysää inhauleria keulapurjeelle että ei
anna liikaa “pakkituulta” isopurjeelle

Isopurjeen trimmaus
• Fallikireys

• Kevyellä tuulella isopurjeen etuliikin kireys ei saa olla liian kireällä, pienet rypyt on ihan ok
• Liian kireä fallikireys aiheuttaa selkeän rypyn pituussuunnassa pitkin purjeen etuliikkiä
• Kun tuulen nopeus kasvaa pussi alkaa siirtymään taaemmaksi ja kiristämällä etuliikkiä saa
pidettyä pussin paikan edessä ja samalla latistamaan isopurjetta vähentäen
aerodynaamista vastusta

• Kannattaa trimmata etuliikin kireys fallilla lensseille ja kiristää se cunninghamilla kryssille
• Kiristämällä fallia ja tuomalla pussia eteenpäin, purjeen takareuna (exit) myös suoristuu joka
vähentää pinnapainetta, vähentäen hydrodynaamista vastusta ja tuoden lisää vauhtia!

Isopurjeen trimmaus

Löysä etuliikin kireys

Kireä etuliikin kireys

Isopurjeen trimmaus
• Alaliikin (outhaul) kireys
• Latistaa/syventää isopurjeen alaosaa

• Mitä kevyempi keli sitä löysemmällä outhaul, myös lenssillä kannattaa
vähän löysää lenssiä lisäten syvyyttä purjeeseen

• Kun tuulen nopeus kasvaa, halutaan vähentää tehoa purjeista, outhaulilla se
onnistuu helposti. Litteämpi purje vähentää aerodynaamista vastusta ja
litteämpi takaliikin profiili myös vähentää pinnapainetta vähentäen
hydrodynaamista vastusta ja antaen lisää vauhtia ja helpottaen purjehtimista
kovemmassa tuulessa.

Isopurjeen trimmaus

Löysä outhaul

Kireä outhaul

Löysä outhaul

Kireä outhaul

Keulapurjeen trimmaus
• Skuutti ja skuuttivaunu
• Kuten isopurjeessa, myös keulapurjeessa skuutin ja skuuttivaunun trimmaaminen on kaikista tärkein, tehokkain ja eniten käytetty trimmiväline

• Skuutti kontrolloi purjeen kohtauskulmaa tuuleen ja skuuttivaunu kontrolloi purjeen takaliikin (twist) ja alaliikin kireyttä
• Skuutin ja skuuttivaunun pitää liikkua yhdessä että pystytään saavuttaa haluttu trimmi

• Samanlaiset ohjeet kuten isopurjeeseen pätee myös keulapurjeisiin twistin ja yleisen skuuttikireyden osalta
• Virtauslangoista samanlaiset ohjeet pätee, ylimmät virtauslangat on kaikista tärkeimmät! Isoin osa keulapurjeen eteenpäin vievästä voimasta
syntyy purjeen yläosassa, aina trimmaa ylempien lankojen mukaan! Alemmat langat on monesti kuskille ja ylemmät on trimmaajalle.
Kovemmassa tuulessa sisälangat saa vähän elää, tärkeempää on kallistus, aallokko ja vauhti

• Kevyellä tuulella halutaan tuoda skuuttivaunua eteenpäin ja skuuttia löysemmälle, lisäten twistiä ja pyöristäen yleisesti purjeen muotoa että
purje ei sakkaa

• Keskituulella tuodaan vaunua hieman taaemmaksi ja kiristetään skuuttia latistaen purjetta ja samalla voi lisätä twistiä kun purje ei tarvitse
kaikkea tehoaan

• Kovemmassa tuulessa tuodaan vaunua vielä taaemmaksi lisäten twistiä lisää ja latistaen purjeen alaosan varsinkin ihan litteäksi vähentäen

aerodynaamista vastusta, tärkeetä kovemmassa tuulessa on huomioida purjeiden välinen sola että isopurjeen etuosaan ei tule “pakkituulta”
liikaa

Keulapurjeen trimmaus

Perustrimmin löytämiseksi helppo
nyrkkisääntö on kuvitella suora viiva noin
puolesta välistä etuliikkiä skuuttivaunuun

Takaliikin kireys (twist)
punaisella

Keulapurjeen trimmaus

Genoa veneissä twistin tarkkailuun kannattaa katsoa etäisyyttä
shaalinkien päistä purjeeseen

Fokka veneissä kannattaa laittaa teippimerkit shaalinkeihin, täten
pystyy helpommin palata aina vanhoihin trimmeihin ja ylläpitää
trimmi päiväkirjaa

Keulapurjeen trimmaus
• Etuliikin kireys

• Kuten isopurjeessa tuulenpaineen kasvaessa pussi tuppaa siirtymään taaemmaksi ja keulapurjeen fallin
kireydellä pystyy hyvin tuomaan sitä eteenpäin samalla latistaen purjetta ja pyöristäen purjeen etuosaa

• Yleinen sääntö on että mitä kevyempi sitä löysempi fallikireys ja mitä kovempi tuuli sitä kireempi
fallikireys. Fallikireyden havainnollistamista varten kannattaa tehdä köysimerkki. Toinen hyvä vinkki on
tehdä merkki purjeeseen ja toinen foilin alaosaan kans on hyvä merkki ja tällä voi eliminoida köydestä
johtuva venymä ja myös muut veneessä pystyy paremmin havainnollistamaan keulapurjeen etuliikin
kireyttä

• Köysimerkit auttaa paljon varsinkin purjeita vaihtaessa että saa oikean kireyden heti alusta asti,
etuliikin kireyttä on vaikea arvioida ennenkun siihen saa painetta, mutta sittenkun purjeessa on
painetta etuliikin kireyden säätäminen on todella työlästä ja etuliikin kiristäminen kun purjeessa on
täysi paine lisää turhaa rasitusta köysiin, mastoon ja purjeeseen, suositeltavaa on aina löysää skuuttia
ennenkuin alkaa säätämään fallia.

Keulapurjeen trimmaus

Löysä etuliikin kireys

Kireä etuliikin kireys

Keulapurjeen trimmaus
• Inhauleri
• Fokka veneissä on monesti inhaulerit jolla pystytään vetämään purjeen skuuttikulmaa lähemmäksi veneen keskilinjaa
• Tämä parantaa purjeen kohtauskulmaa tuuleen nähden parantaen nousukulmaa

• Myös kevyessä kelissä purjeen alaosaan saa tarvittavaa pyöreyttä ja tehoa
• Kevyessä kelissä siis inhauleri niin kireälle kun purjeet ja vene antaa myöden, monesti inhaulaaminen ja samalla
nousukulman parantaminen vaikkakin parantaen VMGtä voi hidastaa venettä lisäten sortoa, eli maksimi inhaulerikulman
löytäminen voi olla työlästä ja riippua todella paljon aallokosta ja myöskin pohjan ja kölin muodosta.

• Tärkeetä on myös huomioida isopurjeen ja fokan sola, joskus kevyellä kannattaa nostaa isopurjeen levankia niin että
puomi menee hieman yli keskilinjan että saa inhaulattua lisää

• Vanha purje jota ei ole suunniteltu inhaulaamiseen tai purjeen takaliikki on pyöristynyt todennäköisesti antaa liikaa
“pakkituulta” isopurjeeseen että pystyisi tehokkaasti inhaulaamaan paljon.

• Kovemmalla tuulella inhauleria kannattaa löysää juuri tuon solan ylläpitämiseksi, mutta vasta silloin kun on kaikki muut
latistuskeinot käytetty fokassa ja isopurjeessa.

Keulapurjeen trimmaus

Inhauleri löysällä

Inhauleri kireällä

Keulapurjeen trimmaus

Tiukka inhauleri Landmark 43 kevyen kelin fokalla. Huom iso twisti että isopurjen etuosa ei ala sakkaamaan

Spinaakkerin trimmaus

Symmetrinen Spinaakkeri

Asymetrinen Spinaakkeri

Spinaakkerin trimmaus
• Symmetrisen spinaakkerin trimmaaminen
• “Perinteinen spinaakkeri” eli jos keskeltä katsoo purje on identtinen molemmin puolin

• Lennätetään spinaakkeripuomista jonka toinen pääty tulee kiinni mastoon
• Matkapurjehtioiden elämän helpottamiseksi voidaan nostaa ja laskea sukassa

• Sama pätee kaikkiin spinaakkereihin, mitä löysempi sen parempi, anna skuutin “elää” kokoajan niin että purjeen etureuna on juuri romahtamaisillaan
• Symmetrisellä spinnulla puomin trimmaaminen tärkeetä, ideaali trimmi on että puomi on kohtisuorassa tuuleen nähden

• Puomin nostaminen syventää purjeen etureunaa ja laskeminen latistaa etureunaa
• Puomin nostaminen myös lennättää purjetta kauempana veneestä, tämä vaikuttaa purjeen mahdollisuuksiin alkaa kallistelemaan venettä
• Barberilla kontrolloidaan skuuttikulman korkeutta, yleinen nyrkkisääntö on että jos ajaa lenssiä niin trimmaa barberilla skuuttikulman korkeuden
samalle korkeudelle kun spinnupuomin kulma, täten maksimoidaan projisoitu pinta-ala, jos päästää kulmaa korkeemmalle voi purjeen liikki twistata
tuulta pois

• Sivutuuleen ajaessa tilanne muuttuu, varsinkin tiukemmassa kulmassa muuttuu purjeen idea, tuuli ei niinkään mene palloran sisälle takaa ja
alhaalta pois, vaan se alkaa toimia kuin siipi, sivulta sivulle. Tälläsillä kulmilla twistin lisääminen on erittäin suositeltavaa että saa ylimääräistä
painetta pois purjeesta ja purjeen muodon hieman enemmän asymmetriseksi!

Spinaakkerin trimmaus

Spinnupuomin trimmaaminen kohtisuoraan tuuleen nähden

Spinaakkerin trimmaus

Barberi kireällä

Barberi löysällä

Spinaakkerin trimmaus
• Asymmetrisen spinaakkerin trimmaaminen
• Asymmetrinen spinaakkeri tai yleisemmältä markkinointinimeltään “Genaakkeri” on purje jonka kaksi puolta ei ole symmetrisiä
• Purjeen käsittely on monesti paljon helpompaa kun perinteisellä symmetrisellä kun ei tarvitse puomia tai gaijoja sun muita viritellä
• Nykyään löytyy myös rullattavia genaakkereita, kuten IFS kaapeliton rullagenaakkeri joka helpottaa käyttöä entisestään ja
pienentää kynnystä nostaa purje ylös

• Voi myös käyttää perinteistä spinnu sukkaa

• Purjetta käytetään kiinnittämällä halssikulma kiinteästi veneen keskilinjalle tätä halssikulman köyttä kutsutaan nimellä “tackline”
• Voi olla myös spinaakkeri puomista lennätettävä mutta niitä ei nykyään enää paljoa näy kun purjeiden designit on kehittynyt sen
verran ja mitta sääntö antaa luvussa huonoa

• Tän sanoneena monet matkapurjehtijat voivat saada lisää myötätuuli kulmaa lennättämällä spinnupuomin päästä assya

• Yleensä kiinnitetään ankannokkaan tai pukspröötiin mutta kumpikaan ei ole pakkolista

Spinaakkerin trimmaus
• Asymmetrisellä purjeella on
tärkeetä tietää mitä kulmaa tulee
ajamaan ja tehdä purjevalinta sen
mukaan

Spinaakkerin trimmaus
• Asymmetrisen spinaakkerin trimmaaminen
• Samalla tavalla kun symmetrisellä anna skuuttia löysää sen verran että purjeen etuliikki “kuorii” eli on romahtamaisimmallaa, mitä
löysempi sen parempi!

• Löysäämällä skuuttia purje tulee esiin isopurjeen takaa ja alkaa “rotate to weather”, eli kääntymään tuuleen ja syventäen etuliikkiä
entisestään.

• Löysemmillä kulmilla voi kokeilla löysätä halssikulmaa eli tacklineä jotta purje lentäisi hieman kauempana veneestä ja pyöristäisi
etuliikkiä entisestään

• Assylla vauhti ja kulma on kaikki kaikessa, venettä ei lenssillä ikinä ajeta suoraa linjaa vaan pinnamies on siinä mielessä trimmeri
myös, kun tulee lisää painetta tai aalto lasketaan kurssia, kun paine katoaa nostetaan kurssia, vauhti ja apparentti tuuli on kaikki
kaikessa!

• Trimmerin ja kuskin kommunikaatio on todella tärkeää
• Barberin käyttö ei ole välttämätöntä, nykypurjeiden skuuttikulmat melkein trimmaavat itseään oikeelle kulmalle ja kun ajaa syvempiä
kulmia isopurjeen puomi toimii monesti “barberina” pitäen assyn skuuttikulmaa oikeella korkeudella.

• Barberit on silti hyvä olla, varsinkin jos ajaa tiukempaa sivutuulta on hyvä saada twistiä kuriin että saa lisää tehoa purjeeseen.

Spinaakkerin trimmaus

Nyky asymmetriset spinaakkerit ovat todella syviä ja niillä pääsee ajamaan yllättävän alas. Huom suuri isopurjeen twisti

Erikoispurjeet
• Code0
• Code0 on entisestä yleisempi purje nykyään niin matka kun
kilpapurjehtijoiden keskuudessa

• Erinäiset mittasääntö rajoitukset on muuttanu purjeiden mittasuhteita vuosien
saatossa

• Yleisin käyttöalue 50-100 TWA

• Materiaalina yleisin radiaalileikattu CodeZero Laminaatti, mutta löytyy myös
punotusta nylonista ja jopa yksiosaisia membraani vaihtoehtoja

• Käytännössä aina käytetään rullalaitteen kanssa jossa päättymätön köysi,
ilman sitä nostaminen ja laskeminen olisi todella haastavaa

• Kaapelittomat IFS purjeet ovat laajentaneet purjeiden käyttöaluetta ja
helppouta

• Ideaalipurje matka tai kilpapurjehtijalle spinaakkerin ja keulapurjeen välille
Code 0

Erikoispurjeet
• Jibtop
• Käytännössä vain kilpapurjehtijoille
• Tehty keski ja kovan tuulen
sivutuuliajoon

• Yleensä fokan kokoinen

• Voidaan nostaa pukspröötin päästä
code0 rullalaitteen kanssa tai
normaalisti keulapurjeen foilista

• Muodoltaan sopii paremmin
4T Forte JibTop J122sessa

sivutuuliajoon, korkeampi skuuttikulma
mahdollistaa paremman twistikontrollin

Erikoispurjeet
• Spinaakker staysail
• Tehty lennätettäväksi spinaakkerin kanssa
• Käytännössä vain kilpapurjehtijoille

• Toimii niin symmetrisen kuin
asymmetrisen kanssa. Yleensä
symmetrisen kanssa halssikulma on
keskilinjasta luun puolella

• Yleensä rullalla että pystyy helposti
rullaamaan pois

• Parantaa virtausta isopurjeeseen ja pitää
paremmin painetta keulalla

Erikoispurjeet
• Staysail
• Joskus myös kutsutaan kutteripurjeena
• Kovan tuulen purje joka laitetaan
etustaagin takapuolelle

• Voi olla rullattava tai omalla staagilla
hakasilla

• Kilpaveneissä voidaan käyttää

“tuplaslottauksena” toisen sivutuuli
purjeen kanssa

Kiitoksia kuuntelusta!

