
Vitorlakészítés állomásai

Előadó: Kelemen Tamás

Vitorlatervező Hunsails
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Mi a Vitorla?

• A hajó különböző anyagok felhasználásával  készített térbe szabott vagy épített 
része, amely a rigg segítségével leközvetíti a hajóra a rajta kialakuló szél által keltett 
levegőáramlásból kialakuló erőt.

• Szél a légkör (levegő) áramlása. A hőmérséklet és a terep változatossága nyomán 
létrejött nyomáskülönbség kiegyenlítődése. Sok dolog befolyásolja: domborzat, 
földforgás, páratartalom stb. Fő jellemzője a sebessége és az iránya.

• A vitorla által rigg és a hajó uszonyai segítségével előre hajtó erőt nyerünk.
• Rigg: a hajó rudazata és azok tartozékai.
• Uszony: a hajó vízalatti tartozékai, melyek a hull-on (hajótest) rögzülnek, a hajó 

előrehaladásában illetve irányításában van szerepe. Ezek a svert (centerboard, 
daggerboard) tőkesúly, kormány, stb.



Szerepe, összefüggései a 
hajózásunkban

• A vitorla hajtja a hajót
• Kezelése, állítása (trimmelése) nagyon összetett feladat. Elméleti és 

fizikális felkészültséget igényel. 
• A környezet (szélirány, szélerő, hullámzás) folyamatosan változik,  a taktikai 

versenyhelyzet is folyamatosan változik, ezeket a változásokat késedelem 
nélkül azonnal le kell követnünk, ami nagyfokú koncentrációt és 
kondicionális igénybevételt jelent .

• A vitorlakezelést tudatosan elméletileg felkészülten kell végrehajtanunk, 
hogy a legideálisabb, leghatékonyabb eredményt érjük el.

• Tehát tudnunk kell mit miért csinálunk, meg kell tanulnunk a látható, 
kiszámolható és érezhető jeleket egységes átgondolt vitorlaállítással 
megválaszolni.

• A vitorlaállítást be kell illesztenünk a versenyzésünkbe, hajó vezetésünkbe, 
hogy összességében a lehető legjobb sebességet, legideálisabb haladási 
irányt érjük el.

• A vitorla a hajó egy része a többi eszközzel összhangban kell használnunk.
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Vitorla működése rajta ébredő 
erők

• Kialakuló áramlás

• Nyomáskülönbség

• Vitorlán ébredő erők iránya, vektorok

• Látszólagos szél: 

iránya (apparent wind angle, AWA)

sebessége (apparent wind speed, AWS)

• Twist (csavarodás)

• Heel (dőlés)
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Nyomáskülönbség



Vitorlán ébredő erők iránya



Látszólgos szél irány AWA (Apparent
Wind Angle)



Látszólagos szél sebesség AWS 
(Apparent Wind Speed)





Twist







Heel



Vitorla karakterisztikáját meghatározó 
tényezők

• Hasmélység, CAMBER

• Has helyzete, DRAFT

• Vitorla nyitottsága, csavarodása a TWIST

• Belépő szög

• Kilépő szög 
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Vitorla készítés fáziasai
-Vitorla szükséglet realizálása a hajón
-Kívánt vitorla kiválasztása, koncepció kialakítása
-Vitorla rendelés: kategória, tartalom 
-Felmérés
-Tervezés
-Szabás
-öszeállítás: varrás, ragasztás
-Szükséges statikai részek felrakása
-Szükséges szerelvények, funkcionális alkatrészek felrakása 
-Rendelt kiegészítők legyártása, felrakása
-Kézi finishelés
-Műszaki ellenörzés
-Csomgolás
-Átadás



Vitorla szükséglet

• Miért akarunk új vitorlát?

• Mit várunk tőle?

• Melyik vitorlára, vitorlákra lenne pontosan 
szükségünk?

• Kitől rendeljük

• Kapcsolat a céggel, tervezővel, hajóosztály 
specialistával
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Vitorla kiválasztása, koncepció

• Vitorlafajták, megnevezések

• Hajónk tulajdonságai

• Mire akarjuk használni

• Versenyzőnk képessége
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Napjaink vitorláinak fajtái

Normál (hagyományos) „puha” 
vitorla

• Nagyvitorla: Gaffos, Roll, 
Latnis, Átmenő latnis, Teli 
latnis, Sqere top (fat head), 

• Orrvitorla: Fock, Genoa, 
Drifter (top genoa, Reacher) 
Code 0 (70% smw alatt)

• Bőszeles vitorlák: Spinnaker, 
Gennaker (assymetrical 
spinnaker), Code 0 (70% 
smw fölött)

• Cableless vitorlák

Szárny (wing) vitorla

• Kemény (hard) wing

• Lágy, puha (soft) wing

• Ezeket kombinálják az orr és 
bőszeles vitorlákkal



Nagyvitorla

Normal Squere Top
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Orrvitorla

Genoa LP>100% Fock LP<100%

21



Code O

Code 0 Top Genoa Code 0/drifter
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Bőszeles vitorlák

Spinnaker (symetric) Gennaker (asymetric)
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Spinnaker (symetric)
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Gennaker (asymetric)
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Polár Diagram
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Sail cross over chart
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Vitorla rendelés

• Kitöl?

• Mire használjuk, kategória, tartalom.

• Mit szeretnénk elérni vele.

• Anyagválasztás
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Kitől?

• Kunzultáció lehetősége!

• Szakértelem

• Árfekvés

• Milyen anyagokkal, technológiával foglalkozik

• Milyen gépeket használ

• Design, designer, verseny vitorlánál eredmények

• Elérhetőség, esetleges reklamációk érvényesítése

• Átadás, bevitorlázás, after sales
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Kategóriák

• Day sailer

• Túra cruising: inshore vagy offshore

• Túra-verseny: inshore vagy offshore

• Verseny: One design, előnyszámos, offshore, 
high-performance
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Tartalom

• Élek 

• Első, alsó él, rendszer

• Reef-ek

• Trimm zsinór

• Ringlik

• Kikészítés

• Zsák, szám stb.

• Átadás, bevitorlázás
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Anyagok

• Forradalmi fejlődés az aramid és karbon szálak 
megjelenésével mind a vitorlaanyag, rigg (vitorlatartó 
rudazat), és a hajótest tekintetében.

• A hajók súlyának csökkenése és a szerelvények 
formatartásának és keménységének növekedésével 
egyre hatékonyabb aero és hydrodinamikai
elképzeléseket tudtak megvalósítani. Eljutottak a 
háromszög vitorláktól a squere-top vitorlákig.

• Nagy szerepe volt a fejlődésben az egyre gyorsabb 
hajóknak surf, katamarán, melyek 
sebességnövekedésük folytán egyre tökéletesebb 
vitolák kifejlesztését követelték.
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Napjaink vitorlaanyagai
technológiái

• Dacron: túra, verseny, OD,

• Dacron, Polyester szendvics

• Fólia vitorlák: Polyester, Aramid

• Aramid-carbonszálas panel vitorlák

• Multiaxiális vitorlák Maxx, Flexx

• Monofilm

• Membrán technológia

• Unique, 3DL, 3Di vitorlák



Tervezés

• Versenyző igényei, konzultáció

• Hajó paraméterei

• Felmérés

• Osztályelőírás!

• Kiválasztott anyag

• Fizikai, matematikai törvényszerűségek

• Rutin, vitorlázó, versenyző tapasztalat

• Programok, software, Smare-Azur, SailPack
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Felmérés

• Több módszer kézi mérőszalag-digitális

• Felmérőlap

• Föbb méretek:I,J,P,E

• Speciális mérések pl. Árbócgörbület

• Vitorla felmérés (ISAF Measurement proces)
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Felmérés
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Adatok nagyvitorla
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Adatok Orrvitorla
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Felmérőlap
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Árbóc görbület
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Kézi mérőszalagos
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Osztályelőírás
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Anyagválasztás

• Gyártótól anyag specifikációk

• Szövés

• Szálak

• Szabás
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Szövés
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Fill/Warp
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High Aspect/Low Aspect
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Szabás fajták
Horizontál                    Radiál
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Szabás
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Terítési rajz
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Ragasztás
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Összevarrás
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Szerelvények
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Kézi befejezés
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Műszaki ellenörzés
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Átadás
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Analízis
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Köszönöm a figyelmet!
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