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I denna studie redovisas resultatet av formgivningen av en ny botten för roddbåtar.
Den vanliga föreställningen är att den traditionella skrovformen med tunna ändskepp
skulle vara det optimala för roddbåtar avsedda för motion och sport. Den här studien
visar att det går att skapa mycket mer lättdrivna och sjövärdigare skrov än de vanligt
förekommande.
Vid jämförande prov i blankvatten visar det sig att den nya skrovformen är omkring
20 % snabbare än den traditionella formen. I grov sjö kan skillnaden vara ännu
större. Det innebär att den nya båten kan ros med ungefär en knops högre fart med
samma energiinsats. Detta kan vara avgörande för en lyckad överfart på öppna
vatten.

Den traditionella formen är en långkölad båt med underskurna tunna höga ändskepp
och en hjärtformad akterspegel. Ofta betecknas den som en variant av en Whitehall.
Båten var ursprungligen ritad som arbetsbåt för att vid behov kunna ta mycket
varierad last med bibehållna acceptabla egenskaper.

Whitehall
Om båten är utrustad med rullsäte förflyttar sig den totala tyngdpunkten högst
väsentligt, särskilt vid lätta båtar där besättningens vikt är en stor del av den totala
vikten. Vid varje årtag rör sig båten därigenom med mycket olika hastigheter genom
vattnet. Därför går det inte att fullt ut använda vedertagna beräkningsmetoder för
vanliga båtar. Det krävs praktiska prov för att kunna bekräfta de förväntade
egenskaperna.

De testade båtarna är byggda i spantlös ribbkravell med glasad ut- och insida. De får
ungefär samma viktfördelning långskepps och därmed liknande gyrationsradie. Detta
kan vara viktigt för hur båtarna uppför sig i sjö.

Långkölad traditionell form

Ny utvecklad form med fena

Båda de jämförda båtarna har samma totala vikt, samma längd i vattenlinjen, samma
våta yta och samma tvärskeppsstabilitet. Den stora skillnaden ligger i
deplacementsfördelningen,
långskeppsstabiliteten,
tyngdpunksläget
och
utformningen strax ovanför vattenlinjen, särskilt i aktern. Båda båtarna var i övrigt lika
utrustade med vanligt rullsäte och kolfiberåror. Båda båtarna byggdes och utrustades
av Båtbyggeriet i Tunarp. Där genomfördes också testerna sensommaren 2011.

Proven gjordes i ett skyddat vatten. Provsträckan var omkring 3500 meter. För att få
ett godtagbart medelvärde kördes sträckan ett flertal gånger under likadana
förhållande. Rodden genomfördes av samma roddare med 20 – 22 slag per minut.
Resultatet registrerades med GPS var tionde sekund.
Slutsatsen blev att båtarna kunde ros med en medelhastighet av 4,5 respektive 5,4
knop. Skillnaden var något större än vad de preliminära beräkningarna visade. Den
stora skillnaden går bara att förklara med att båtarna har helt olika former.

Dessutom har prov genomförts för att få klarhet om båtarnas sjövärdighet i öppen
sjö. Dessa prov gjordes på Vättern och i öppet vatten i skärgården utanför Västervik
sommaren 2011. Även här har den nya båten visat sig ha mycket goda egenskaper

För den som vill bygga en båt i plywood har det tagits fram ett alternativ som i det
mesta motsvarar den nya båtens form och egenskaper. Skrovet har ett trapetsformat
nollspant, ett slag längs hela fribordet och en noga utformad akterspegel. Det
längsgående slaget gör att båten får större dynamisk stabilitet och går torrare i sjö.
Båten kan byggas med endast en lång laskad plywoodskiva.

För tävlingsbruk i klassen för kustrodd har det skapats en båt som bygger på
ovanstående koncept. Den har ett cirkelsegmentformat nollspant för att få mista
friktionsyta. De rundade sektionerna i förskeppet lyfter i mötande sjö. Det flacka
akterskeppet skapar en minimal häckvåg. Dessutom har hela övervattensdelen
formgivits för att ha så litet vindfång som möjligt. Den rundade aktern minimerar den
våta ytan och vertikalerna vid det skarpa slaget kan göras rakare och därmed minska
vågbildningen ytterligare något. Naturligtvis skulle dessa linjer kunna konverteras till
en plywoodvariant utan att egenskaperna skulle ändras nämnvärt.
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