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Budowę jachtów rozpoczyna się od stworzenia modelu na podstawie projektu jednostki. To właśnie na 

nim wykonywane są formy na poszczególne elementy wyrobu. Proces ten jest niezwykle precyzyjny 

ponieważ od niego zależy jakość produkowanego jachtu.   

Popełnione na modelu błędy są odwzorowywane na formie, zaś z formy przenoszone są na wyrób. Przy 

projektowaniu jachtów wszystkie elementy są ze sobą dokładnie spasowane. Defekt na jednym z detali 

może oddziaływać na wszystkie części z nim związane. Powstaje tzw. efekt domino, który przy 

końcowym zsumowaniu będzie miał wpływ na parametry całego jachtu. Nawet przesunięcie o wartości 

1mm może być znaczące na jakość wyrobu. 

W zależności od używanych materiałów są różne możliwości naprawy. Ze względów ekonomicznych 

częstym rozwiązaniem wśród stoczni jest naprawa samej formy. Polega ona na zeszlifowaniu 

fragmentu z defektem i naprawie w utrzymaniu prawidłowych parametrów elementu. To rozwiązanie 

może mieć różne modyfikacje, ale podstawowe założenie nie ulega zmianie. 

Takie naprawy są często bardzo pracochłonne i niosące zagrożenie dla całego wyrobu. Każda taka 

ingerencja może przynieść zniszczenie, lub zniekształcenie przygotowanej formy. Dlatego 

trudnodostępne miejsca są często pomijane, co ma wpływ na późniejszy wyrób, który za każdym razem 

trzeba korygować.  

Przy samym szlifowaniu często narusza się warstwę żelkotu. Odbudowa nie tylko jest bardzo 

pracochłonna, ale również negatywnie wpływa na jakość i żywotność formy.  

Dobra forma powinna być tzw. monolitem. Przy ręcznych naprawach często traci tę właściwość.  

Rejony z antypoślizgiem są praktycznie niemożliwe do ręcznej, lokalnej naprawy. Zadanie jest tak 

precyzyjne, czasochłonne i skomplikowane, że pełne odwzorowanie można uznać za nierealne.  

Szlifowanie ma niezwykle negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Przy braku odpowiedniej odzieży 

ochronnej pył osiada i pozostaje w płucach.  

Dbając o zdrowie pracowników, a także jakość wyrobów firma długo rozpatrywała inne sposoby 

naprawy form.  

Na pokładzie Nexusa 870 zastosowano innowacyjne rozwiązanie.  

Zamiast standardowego szlifowania formy wycięto cały wadliwy rejon wraz z naddatkiem. Na modelu 

ponownie wykonano fragment formy, który został przylaminowany do reszty w postaci wstawki.  

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko utrzymano jakość wyrobu, zaoszczędzono na pracochłonności, ale 

zadbano o komfort i zdrowie pracowników. 
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Zdjęcie 1 - Forma z wyciętym rejonem 

 

 
Zdjęcie 2 - Naprawiony fragment 

 
 
 


