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Phobos 25

długość 7,49 m
cena od 97 500zł

W adriatyckim
stylu
Phobosa 25 wyróżnia architektura

charakterystyczna dla większych jachtów
projektowanych do pływania po Morzu Śródziemnym
i Adriatyku. to o tyle ciekawe, że to jacht
o długości 7,5 m i można go prowadzić
bez patentu po... wodach śródlądowych.
Phobos 25

dane techniczne

Tekst Jerzy kubaszewski, zdjęcia Jerzy Pieśniewski
Projektując jacht tej wielkości, konstruktorzy
przewidują niskie kwalifikacje prowadzących
go skiperów. Stąd priorytetem jest uzyskanie
jak największego stopnia bezpieczeństwa
czynnego, objawiającego się dużymi momentami prostującymi przy małych kątach
przechyłu (to dla poczucia bezpieczeństwa)
i przy dużych kątach (dla rzeczywistej niewywracalności łodzi). Ważne są też parametry
ożaglowania, charakteryzujące się mniejszą
niż zwykle spotykana powierzchnią żagli
i niskim położeniem ich aerodynamicznego
środka. tym większe znaczenie dla właściwości nautycznych ma precyzyjny projekt linii
teoretycznych kadłuba. Przesłanki te leżały
u podstawy założeń projektu Phobosa 25
narysowanego przez doświadczonego konstruktora Wojciecha Spisaka, a nie Jerzego
Pieśniewskiego, jak przez pomyłkę podaliśmy w nominacjach do nagrody Jacht Roku
w Polsce (za co bardzo przepraszamy!).
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Kadłub

Linie teoretyczne Phobosa 25 charakteryzują się niezbyt ostrą wodnicą konstrukcyjną
na dziobie, bardzo dużą szerokością w kLW
oraz płaską, szeroką rufą. Stąd płytko zanurzony dziób, przechodzący łukiem w pionową dziobnicę, i łagodnie wynurzająca
się linia stępki na rufie. W przekroju poprzecznym na owrężu dno zaprojektowano
szeroko i płasko. Dało to efekt „pionowych
burt” owocujących koniecznością ich relatywnie większej wysokości, po to, aby
uzyskać wystarczającą stateczność końcową, przy możliwie małym balaście. innym
pozytywnym skutkiem jest powiększona
pojemność wnętrza.
Skorupę kadłuba wykonano metodą kontaktową (ręczną) na formie negatywowej
z monolitycznego laminatu poliestrowo-szklanego. W kadłub wklejone są: wkładka
denna i skrzynia mieczowa.

Pokład

Z powodu wysokiej wolnej burty pokład zaprojektowano dość płasko. Dało to pożądany
efekt architektoniczny, jacht wygląda tym ładniej, że w rzucie z boku, łukiem narysowana
nadbudówka kończy się podobnie ukształtowanym falochronem osłaniającym kokpit.
Znane z dużych jachtów rozwiązanie dobrze
wygląda również na niewielkich jednostkach.
na rufie zaprojektowano sporej szerokości
trójpoziomowy kokpit. Wanna jego jest tak
szeroka, że konieczne było zrobienie przetłoczenia umożliwiającego oparcie stóp przy
przechyłach. W pokładzie wykonano dziesięć
zamykanych otworów. Patrząc od rufy, są to:
– dwa otwory zamykane klapami, na poziomie podłogi wanny kokpitu prowadzące
do achterpiku,
– dwa otwory zamykane klapami do bakist
pod ławkami kokpitowymi,
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– zejściówka do wnętrza kabiny,
– dwa otwierane oszklone luki (skajlajty)
oświetlające i przewietrzające kabinę WC
oraz kącik kambuzowy,
– otwierany oszklony luk nad stolikiem
w mesie,
– otwierany i oszklony luk ewakuacyjny
z dziobowej części kabiny o wym. 50 x 50 cm,
– zamykany klapą luk komory kotwicznej
na dziobie jachtu.
Skorupę pokładu wykonano z przekładkowego laminatu z użyciem pianki Herex
i włókniny Coremat Xri. W miejscach montażu okuć wlaminowano dodatkowe wzmocnienia z blachy duralowej.

wykonany z ocynkowanej blachy stalowej,
podnoszony za pomocą systemu łożyskowanych rolek, a jego fał wyprowadzono pilersem
na dach kabiny. Dla uzyskania odpowiedniej
stateczności, w dnie kadłuba zamontowany
jest na stałe balast żeliwny 500 kg. Znajduje się
on pod podłogą w mesie i pod koją dziobową.
Urządzenie sterowe rozwiązano tak jak
na większości podobnych jachtów w Polsce.
Laminatowa płetwa sterowa zawieszona jest
w jarzmie w taki sposób, że w pozycji podniesionej można dobić rufą nawet do płytkiego
brzegu. Konstrukcję uzupełnia stalowy rumpel, na którym zamontowano dwie knagi dla
fału i kontrafału płetwy sterowej.

Miecz, balast i ster

Takielunek

Testowaną wersję Phobosa (istnieje jeszcze
wersja kilowa o zanurzeniu 1,32 m i wersja balastowo-mieczowa o zanurzeniu 0,48/1,44 m)
wyposażono w miecz obrotowy o masie 90 kg

długość kadłuba
długość KLW
szerokość całkowita
szerokość KLW
zanurzenie
masa jachtu
wysokość nad KLW
pow. grota
pow. foka
silnik
kategoria projektowa
konstruktor
wytwórca
cena

7,49 m
7,18 m
2,86 m
2,32 m
0,34/1,44 m
2,05 t
11,10 m
17,0 m²
13,0 m²
4,0 – 9,8 KM
C
Wojciech Spisak
Dalpol Yacht
od 97 500 zł

Phobos 25 napędzany jest ożaglowaniem
typu slup bermudzki ułamkowy (sztag mocowany jest do masztu na wysokości 8,6 m).
Maszt usztywnia układ want (kolumnowe
17

Żagle
TeChNIka

luty 2011
test jachtu

Phobos 25

i stenwanty), sztywny sztag do rolowania na
nim foka i regulowany talią achtersztag.
Grot sklarowany w lazy jacku stawia się
z użyciem pełzaczy ślizgających się w likszparze masztu. Rozwiązanie to bardzo ułatwia stawianie żagla, ale przede wszystkim
pozwala go szybko zwinąć.
Podobnie jak grot fok też łatwo roluje się
na sztywnym sztagu, a jego zwinięcie lub
rozwinięcie trwa dosłownie sekundy.

śmy, warto porównać z jachtem Janmor
25 („Żagle” 12/2010), podobnej wielkości
i tego samego konstruktora. Maksymalne
momenty prostujące obu tych jednostek
mają podobną wartość, która wynosi około 7,5 kNm (kiloniutonometrów). Różnica
występuje w stateczności końcowej, która
na Phobosie jest większa.
O dziwo jednak tempo przyrastania wartości momentu prostującego przy małych
kątach przechyłu jest podobne. Bierze się
to stąd, że proporcje szerokości całkowitej
do szerokości KLW są podobne, choć same
wartości szerokości są różne. W obu przypadkach uzyskane przy tym momenty prostujące okazały się więcej niż dobre!

Wykonanie

Dziś trudno cokolwiek zarzucić jakości
wykonania polskich jachtów. Formy, z których robi się skorupy, mają dobrą jakość,
co objawia się wysoką gładkością i kulturą produkcji laminatów. Większą sztuką
jest dobrze zabudować wnętrze jachtu. Tu
wciąż królują tradycyjne szablony. Niewielkie przestrzenie wewnątrz i jednoczesna
konieczność uzyskania sporej pojemności
szafek, jaskółek, bakist wymuszają taką zabudowę, jaką widzimy na prawie wszystkich
łodziach tej wielkości.
Istotny wpływ na te sprawy ma również
przeznaczenie jachtu. Fakt, że ma on pływać
w firmie czarterowej, implikuje w sposób
oczywisty styl zabudowy. Szafki jaskółek mają otwory zamykane drzwiczkami o prostej,
ale masywnej konstrukcji. Narożniki ich są
wykonane w kształcie prostokąta, choć olistwowane zaokrąglonymi profilami. Pod kojami znajdziemy obszerne bakisty na bagaże,
przykryte sklejkowymi klapami.
Obicia materacy wykonano z trwałej
tkaniny tapicerskiej, dzięki czemu są tanie,
łatwe w konserwacji i do wymiany. Lami-

Na silniku

natowa podsufitka ułatwia umycie wnętrza
po turnusie czarterowym. Ważne jest jednak, że całość jest zrobiona niezwykle solidnie, choć przydałaby się odrobina pracy
architekta jachtowego specjalizującego się
w designie wnętrz.

Pod pokładem

Jacht przeznaczony jest dla 6 – 8 osób załogi. Wnętrza nie dzieli żadna gródź, dzięki
czemu jest ono bardzo przestronne. To wrażenie potęguje dodatkowo duża szerokość,
nawet na linii wodnej. W dziobie mieści
się podwójna koja o długości bez mała 2 m.
W środku mesy, na skrzyni mieczowej, zamontowano pokaźny, rozkładany stół, a po

Na pawęży jachtu zainstalowano czterokonny czterosuwowy silnik Mercury Sailpower,
używając do jego zawieszenia pantografu ze
sprężynami gazowymi. Silnik, choć wydaje
się mały, dysponuje dostateczną mocą do manewrowania na spokojnych wodach jezior
mazurskich. Jednak Phobos przy tej mocy silnika nie jest w stanie osiągnąć prędkości około 7 w (prędkość krytyczna), a to nie pozwoli
sprawnie pływać na wzburzonych wodach
przybrzeżnych, np. Zatoki Gdańskiej.

jego bokach usytuowano dwie pojedyncze
koje, za dnia służące jako kanapy. W nocy,
po ich rozłożeniu, uzyskuje się dwie koje
podwójne. Trudno wówczas wydostać się
z koi dziobowej, np. jeśli ktoś chce przejść
do toalety. Na rufie pod kokpitem przespać
się mogą dwie osoby na koi poprzecznej.
Na lewej burcie jest spora i wygodna kabina WC wyposażona w toaletę chemiczną
Porta Poti usytuowaną ukośnie, co zwiększa
komfort jej użycia.

Pod żaglami

Test odbył się na wodach jeziora Niegocin
w pobliżu „Korektywy” w Piaskach. Wiatr miał
siłę około 2B, fali na jeziorze prawie nie było.
W zaistniałych warunkach Phobos 25 żeglował poprawnie. Czuło się wysoką stateczność
początkową, łódź się nie przechylała nawet

Próba stateczności

W trakcie testu przeprowadzono próbę
stateczności w zakresie przechyłów 0 – 90
stopni . Znakomity wynik, jaki uzyskali-

o k i e m e k s p e r ta
n Kokpit jest tak szeroki, że wymaga przetłoczenia na
dnie wanny, aby można było oprzeć nogi w przechyle
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n Tu można oprócz talii grota zamontować na postoju stolik w kokpicie

n Luk za masztem służy do oświetlenia mesy nad stołem oraz poprawia wentylację w kokpicie. Mógłby jednak być otwierany od tyłu
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n Koja dziobowa oferuje naprawdę sporo miejsca, można tu wygodnie usiąść,
lecz miejsca na rzeczy osobiste w niewielkich jaskółkach trochę brakuje

n Szafka kambuzowa ma nie tylko kuchenkę i zlew, ale również dostępną od góry
lodówkę. Mimo małych wymiarów kuk ma sporo miejsca do gotowania
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obroty minimalne
1/4 obrotów maks.
1/2 obrotów maks.
3/4 obrotów maks.
maksymalne obroty
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W - wiatr rzeczywisty
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Biegunowe prędkości

90°

0
1

105°

2

120°

3

V - prędkość (w)

165°

ocena
jachtu

Plusy

– łatwe, bezstresowe prowadzenie
jachtu nawet dla początkującego
żeglarza
– duża pojemność wnętrza i dużo
miejsca na bagaż załogi
– dobre jakościowo wykonanie

wysokość masztu od linii wody 11,10 m

30

60

90

kąt przechyłu
(stopnie)

Minusy

– mało finezyjna czarterowa
zabudowa wnętrza
– silnik o zbyt małej mocy
typ jachtu
L (m)
B (m)
Lklw (m)
M (t)
Mb (t)
Zan (m)
Pż (m²) maks.
Grot (m²)
Fok (m²)
Liczba koi
Moc silnika (kW)
Kat.a projektowa
Konstruktor
Cena

135°

4
5

Porównanie jachtów zbliżonych do Phobosa 25

Wykres momentów prostujących

VMG - na wiatr VMG - z wiatrem

jachtu Phobos 25
KNm
przy prędkości wiatru 4-7 w (2 B)
8
7
optymalny kąt żeglugi
6
na wiatr - około 48°
5
4
15°
3
5
30°
2
4
1
45°
0
3
60°
2
75°
1

Phobos 25

150°

optymalny kąt żeglugi
z wiatrem - około 22° (158°)

Wykres głośności

(Poziom hałasu podczas pracy silnika
dB (A) przyczepnego Tohatsu 5 KM, dwusuwowy)
90

Phobos 25
7,49
2,86
7,18
2,05
0,5
0,34/1,44
30,0
17,0
13,0
6+2
6 – 15
C
W. Spisak
97,5 tys. zł

Janmor 25
7,49
2,53
7,23
1,75
0,45
0,31/1,34
27,0
15,5
11,5
5+1
4 – 9,8
C
W. Spisak
80 tys. zł

aquatic 25
7.49
2.88
6,95
1,9
0,5
0,33/1,4
29,5
18,0
11,5
6
4–6
C
J. Pieśniewski
78 tys. zł

oznaczenia: L – długość całkowita kadłuba, B – szerokość maksymalna kadłuba, Lklw – długość jachtu w konstrukcyjnej linii wodnej, M – masa jachtu, Mb – masa balastu,
Zan. – zanurzenie, Pż – powierzchnia ożaglowania podstawowego
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Grupa testowa
Jerzy Pieśniewski
Jerzy Kubaszewski
W teście udział wzięli:
Tomasz Palion
Tomasz Stryjewski

S pro sto wanie
W grudniowym numerze „Żagli”
z 2010 r. w teście porównawczym jachtów do 7,5 m długości wkradł się błąd.
W ramce „Ocena jachtu Phobos 25” podaliśmy złą długość koi – w rzeczywistości wynosi ona 182 cm. Przepraszamy!

70

w niewielkich – tego dnia – szkwalikach. Sterowność jachtu zadowalająca. Promień skrętu
nie przekraczał półtorej długości łodzi.

60
50
40

mesa kabina kabina kokpit
dziobowa rufowa

obr./min

Podsumowanie

Na rynku konstruktorskim trwa ostra walka
o prymat w zakresie łodzi 7,5 m. Nic w tym
dziwnego, przecież jachty o tej długości stają
się jądrem flotylli czarterowych na polskich

obroty minimalne
1/4 obrotów maks.
1/2 obrotów maks.
3/4 obrotów maks.
maksymalne obroty

wodach śródlądowych. Przyczyna tkwi
w przepisach, które umożliwiają prowadzenie jednostek o tej długości bez uprawnień
żeglarskich. Jest popyt – jest podaż...
Konstruktor Phobosa 2 5 w ostatnim roku
narysował kilka jachtów tej wielkości. Inni
też nie zasypiali gruszek w popiele. Powstało
tych konstrukcji sporo! Na tym tle Phobos
wyróżnia się architekturą charakterystyczną

dla większych jachtów projektowanych
do eksploatacji w basenach Morza Śródziemnego i na Adriatyku.
Z drugiej strony – wymagania czarterodawców wobec takiej konstrukcji skutkują sprawdzonymi, trwałymi i – nie da
się ukryć – szablonowymi rozwiązaniami
architektonicznymi wewnątrz kabiny.
Trochę szkoda...
reklama

Wykres prędkości

w (silnik przyczepny Mercury 4 KM)
6

filip pawelec na podstawie rys. konstruktora

długość maks. 7,49 m
szerokość 2,86 m

5
4
3
2
1
0

obr./min
obroty minimalne
1/4 obrotów maks.
1/2 obrotów maks.
3/4 obrotów maks.
maksymalne obroty
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Wykres momentów prostujących
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