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SCC nõuded mudelile 

 

1. Mudeli valmistamine  

 

Keremudelid tuleb valmistada 60 millimeetri paksustest Divinycell’i vahu lehtedest 

erikaaluga 100kg/m
3
 või sellele võrdväärsest PVC vahust. Divinycell’i vahtu saab osta DIAB’st, 

kuid on ka teisi PVC vahu tootjaid.  

 

Kuna Divinycell vananeb ja kahaneb aja jooksul, tuleb mudeli suurte deformatsioonide 

vältimiseks vahtu enne kasutamist hoiustada vähemalt 3 kuud (soovitatavalt 6 kuud). 

Deformeerumine väheneb ajaga ja peab peale kuuekuulist hoiustamist olema täielikult 

lõppenud. 

  

60 mm paksused vahulehed tuleb omavahel kokku liimida ja moodustada neist vahuplokk, 

millest on võimalik seejärel töödelda vajalik mudel. Divinycelli suhteliselt kõrge hinna tõttu ei 

ole mõttekas teha mudelit üleni vahust, vaid lõigata välja 100-150 mm ribad ja liimida need 

kokku umbkaudselt kere kujule vastavalt ning jätta mudeli kere sisse õõnsus.  

 

Vahulehtede liimimiseks on sobilik kasutada polüuretaanliimi. Liimimise käigus on vaja 

detaile kokku suruda, kuna polüuretaanliim paisub tahenemise käigus, mis võib põhjustada 

deformatsioone. Soovitatav on hoiustada mudelit vähemalt 1 nädal peale liimimist, et vältida 

edasisi deformatsioone.  

 

1.1 Mudeli freesimine  

 

Liimitud vahuplokist tuleb seejärel välja freesida mudeli välispind. Tavaliselt kasutatakse 

selleks 3- või 5-teljelist freespinki, kuhu mudel paigutatakse tagurpidi, põhi ülespoole. Peale 

freesimist peaks mudeli seinade paksus olema vähemalt 30 mm, et vältida lekkeid. Ideaalne 

seinapaksus on 50 mm. Kõige ülemine vahuleht peab olema laiem või tugevdatud, et mudel 

oleks pikisuunas piisavalt jäik. 2,5 meetrise mudeli puhul võiks kõige ülemise vahulehe laius 

olla kere välispinnast kuni sisepinnani vähemalt 80-100 mm.  

 

Tavaliselt vajab freesitud välispind ka lõpptöötlust, mis viiakse läbi käsitsi. Pind peab olema 

kaetud täiteaine või pahtliga, mis on piisavalt vettpidav. Tavaline polüesterpahtel on piisav ja 

tagab vajaliku veekindluse kogu testiperioodi vältel. Peale käsiviimistlust mudel värvitakse.  
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1.2 Üldine täpsus ja tolerantsid  

 

Freesitud mudel peab olema võimalikult täpne ja vastama ettenähtud mudeli mõõtmetele. 

Tihtipeale ka väidetakse, et mõõtmete viga võib jääda kümnendiku millimeetri piiridesse. 

Paraku ei vasta see enamjaolt tõele. Ainuüksi temperatuuri muutused võivad mõõte 

samavõrd palju muuta.  

 

Alljärgnevalt välja toodud nõuded mudelile järgivad ITTC soovituslikke protseduure ja 

juhiseid (ITTC – Recommended procedures and guidelines): 

 

• Keremudeli tolerantsid laiuse ja sügavuse osas peavad jääma vahemikku +-1,0 mm.  

• Mudeli pikkuse tolerants peab jääma suurema väärtuse, kas +-0,05% Lpp või +-1,0 

mm, piiridesse.  

• Väljaulatuvate osade täpsus peab olema +-0,2 mm ettenähtust ja nende asukohad 

peavad olema +-0,5 mm kaugusel ettenähtust.  

 

1.3 Pinna viimistlus  

 

Mudeli pind peab olema sile ja võrdväärne karedusega, mis saavutatakse 300 ja 400 

karedusega tava- ja vesiliivapaberiga viimistledes.  

 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kõik geomeetrilised omadused, nagu näiteks 

nukid, kerejooned ja ahtripeegli piirid, on täpselt defineeritud. Eriti oluline on see kohtades, 

kus see eeldatavalt mõjutab vee voolurežiimi. 

  

Mudeli väljaulatuvad osad peavad olema sama viimistlusega mis kere. Viimistlustase on 

saavutatav 300 ja 400 karedusega vesi- ja tavaliivapaberiga.  

 

1.4 Pritsmekaitse ja ahtripeegli serv  

  

Mudeli vähendamisega pindpinevusele tekkivate mõjude tõttu on väga oluline, et erilist 

tähelepanu pöörataks pritsmekaitsmetele ja ahtripeegli servale, kust vesi või veepritsmed 

võivad eralduda kere pinnalt. Nende kohtade servad peavad olema väga teravad ja ilma 

nähtava kumeruseta. Need detailid nõuavad tavaliselt oskuslikku käsitööd, et täpsust 

saavutada.  

 

1.5 Mudeli värvimine  

 

Mudel peab olema värvitud toonis, mis annab hea kontrasti veepinnaga ja millel on 

võrdlemisi tuhm pind, et vältida peegeldusi kaamera välklambist. Kõige tavalisem värv on 

kollane, aga ka teised värvid, näiteks sinine, on sobivad. Vältida tuleb valget ja halli värvi.  
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Praktilistel põhjustel on mugav teha mudeli parras paralleelne baasliiniga, kuigi reaalsel 

alusel ei pruugi see nii olla. Seetõttu tuleb ala, mis jääb reaalsest pardajoonest kõrgemale, 

värvida mustaks.  

 

 
Joonis 1. Pildilt on näha kere mudeli korrektne värvimine ja märkimine. 
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