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ВСТУП 

К      (англ. cutter — «той, хто ріже, розрізає») — невелике легке судно 

(парове, моторне чи веслове) переважно для недалекого плавання. Історично 

катер — вітрильне однощоглове чи гребне судно (шлюпка) розміру меншого, ніж 

баркас. Зараз катерами називають невелике морське, річкове або озерне судно з 

мотором. Від моторного човна катер відрізняється стаціонарним розташуванням 

двигуна, від кораблів — меншими розмірами.  

Катери використовуються також у військових флотах різних країн (ракетні, 

торпедні, артилерійські катери).  

Головна відмінність малих катерів від човнів - наявність мотора в якості 

силової установки, а від моторних човнів - його стаціонарна установка. Спочатку 

катерами (КУТТЕР) називалися легкі однощоглові судна. Втім, зараз широко 

поширені катери з каютами зі спальними місцями, з гальюном; при цьому 

розраховані на установку декількох підвісних моторів, нерідко загальною 

потужністю в кілька сотень кінських сил. 

Даною методичною розробкою хочемо познайомити прихильників 

модельного суднобудування з вдалою розробкою чехословацьких спортсменів. 

Цікаво, що створений ними невеликий моторний катер «Смарагд» спроектований 

на основі досить вдалого корпусу від спортивної «електрички» підкласу Е7. 

Сподіваємося, вам буде цікаво дізнатися, яким чином чисто цільова спортивна 

машина може перетворитися в ефектну напівкопію.  

До речі, крім зовнішніх перетворень, нова модель одночасно отримала і 

інше силове обладнання, набагато більш доступне для рядового моделіста. 

Тривалі експерименти дозволили авторам знайти оптимальне поєднання 

потужних характеристик.  

На основі цієї моделі катера можна створити модель пожежного катера. 

Пожежне судно - корабель, катер, моторний човен для виконання завдань, що 

вирішуються спеціалізованими пожежними службами. Основним призначенням 

пожежних судів є надання екстреної допомоги плавзасобам, береговим об'єктам, 

морським буровим установкам і т. д. під час пожежі. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
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К     «См   гд» 

Тривалі експерименти дозволили знайти оптимальне поєднання потужних 

характеристик. Більшість деталей корпусу виконується з бальзи. 

Застосування деревини виправдано, тому що на невеликій швидкісній моделі 

кожен зекономлений грам маси обшивки, може бути переведений в масу 

енергоносіїв (батареї або акумуляторів).  

Для тих, хто не зможе знайти бальзу, можна рекомендувати технологію 

обклеювання звичайним папером або картоном. Бальза дуже легка лише сама по 

собі: велика частина переваг цієї деревини втрачається після обробки внутрішньої 

і зовнішньої поверхонь.  

У разі ж, наприклад, використання в якості обшивки попередньо склеєних 

на рідкій епоксидній смолі панелей з двох шарів ватману середньої якості, ви 

відразу отримуєте матеріал не тільки водостійкий (смола просочує папір 

наскрізь), але і вже готовий до фарбування без додаткової шпаклівки та 

шліфування матеріал. 

 

 

Рис.1 Шпангоути з носовою кінцівкою 

 

Економиться не тільки маса, але і різко знижується трудомісткість моделі в 

цілому. Правда, аналогічними достоїнствами володіють і склопластикові корпуси. 

Однак технологія вклейки дуже вимоглива до професіоналізму і досвіду того хто 

користується нею, і в повній мірі переваги склопластику проявляються виключно 

при високій точності дотримання тонкощів технологічних процесів (що, на жаль, 

в практиці моделізму середнього рівня практично неможливо).  
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Виходячи зі сказаного, при прочитанні рекомендацій по виготовленню 

моделі катера ви самі зможете внести свої корективи по застосуванню матеріалів. 

Тут надається початковий етап збірки корпусу цілком з  бальзового варіанту. 

Корпус збирається на рівній дошці-стапелі за класичним варіантом «кілем 

догори». 

 

Рис. 2  

З’єднання шпангоутів: 1 – кілева 

рейка; 2 – нижній стрінгер, 3- 

верхній стрінгер 

 

Шпангоути з першого по шостий, а також носова кінцівка випилюються зі 

звичайної фонери товщиною 4 мм (Рис. 1). Шпангоути з'єднуються кільовою 

рейкою діаметром 2 мм і чотирма стрінгерами діаметром 2 мм (Рис. 2). 

Закінчений каркас корпусу обшивається листовою бальзою (Рис. 3.1, рис. 

3.2) товщиною від 1 до 2 мм. Зовнішня поверхня обшивки, при необхідності, 

шліфується та покривається лаком. 

  

Рис. 3.1, 3.2 Каркас корпуса, обшитий листовою бальзою 
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Рис.4 Вирізання отвору для доступу до внутрішніх частин моделі 

У палубі вирізається вікно для підходу до внутрішніх обсягами. Контур 

цього вікна обрамляється ззовні накладками товщиною 4 мм (Рис.4). 

Надбудова склеюється з передньої і задньої стінок, перегородок, рами 

переднього скла, задньої рами та горизонтальних обшивок з боковинами рубки. 

Всі ці деталі випилюються зі шпону товщиною 1 мм (Рис.5). 

 

Рис.5 Деталі для надбудови:1 – задня стінка надбудови, 2 – переборка 

допоміжна, 3 – основні переборки, 4 – передня стінка, 5А – задня боковина рубки, 

5Б –передня боковина рубки, 6 – задня палубна частина надбудови, 7 – задня 
рама, 8 – передня рама, 9 – передня палубна частина, 10 – дах 
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При роботі краще дотримуватися такої черговості:  

-спочатку стінки стикують з сосновими стрінгерами перетином 2x2 мм, в 

результаті чого утворюється рамка, яка повинна щільно охоплювати при примірці 

обрамлення палубного отвору корпусу; 

 -потім приклеюються боковини і всі інші деталі надбудови. При акуратній 

роботі вся рубка під час їзди моделі досить надійно утримується на місці тільки за 

рахунок тертя і  додаткової фіксації не потребує (Рис. 6). 

 

Рис. 6 Вище червоної лінії – рубка, 

нижче– рама кріплення до отвору в 

корпусі 

 

Стики між боковинами і горизонтальними елементами корисно посилити 

рейками перетином 2x2 мм. Дрібні копійовані деталі моделі катера нескладно 

виконати із пластику й дроту діаметром 1 мм і товстої бляхи. Імітація кнехтів 

(Рис. 7) добре вийде з алюмінієвих заклепок. Основою силової установки є 

потужний електродвигун (до 60 Вт), що обертає гребний гвинт діаметром близько 

30 мм. 
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Рис. 7 Кнехт 

 

Звичайно, це не єдине рішення, і в конкретному випадку вибір двигуна 

може сильно відрізнятися від запропонованого. Це ж стосується і джерела 

живлення мотора, який на оригіналі складається з чотирьох нікель-кадмієвих 

«пальчикових» акумуляторів ємністю по 1,2 А / ч. 

Що стосується зовнішньої обробки: сам корпус покритий складами, як і на 

спортивній «електричці» (можна додатково нанести тонуючий «корабельний» 

лак), а пофарбована в білий колір рубка доповнена чорною смугою по краю стику 

з палубою (Рис.8). Дрібні елементи моделі і її обробки - також чорні. 

 

Рис. 8 Катер «Смарагд». Вид збоку 

 

 

ВИСНОВКИ 
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Звичайно ж, радіокерований варіант напівкопії швидкісного катера – 

найпривабливіший. Однак і за відсутності апаратури управління модель зможе 

непогано послужити юним спортсменам. Мала маса корпусу при ефективних 

глісувальних обведеннях забезпечить високу швидкість ходи, а точність та 

утримання курсу нескладно підвищити за рахунок демонтажу кільової пластини. 

 До речі, відсутність апаратури і регуляторів ходу різко знизить стартову 

масу катера, тому він виявиться вельми швидкохідним і при невеликій потужності 

двигуна (одночасно це дозволить перейти на доступні сухі елементи живлення). 
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