
DEN 271
Kølprofil?

Sådan gjorde vi på DEN 271!



Hvorfor lave kølen??

Vi har nok alle hørt det - men tror vi på det? 

• Hvor stor er effekten i virkeligheden?
• Er det nødvendigt at afmontere kølen?
• Hvor meget vinder jeg? Fart? Højde?

Inspirationen? Den fik vi fra et kølprojekt, der ligger 
online på den svenske hjemmeside (SWE 756)



Formål med projektet?

Formål og forventninger:

• Bedre højde og fart
• Slut med rust under kølen
• Slut med sprækker i mellem køl og skrog
• Kølen sidder i lod

Måske vigtigst af alt - Ingen undskyldninger ;-) 



Lokation og logistik

Der melder sig en del tanker allerede før man kommer i 
gang:

• Afmontering?
• Transport?
• Værksted?
• Skal kølen stå op under arbejdet? Hvis ikke – hvordan vender vi den så?
• Vægt = 800 kg!



Del 1.
Afmontering!

Hvad skal man tage højde for – og hvordan dælen gør 
man lige….???

• Vægt og håndtering?
• Transport: Trailer, bådkran og løft at kølen?
• Værktøj og materialer?



Del 1.
Afmontering!

Værktøj:

• Hammer
• Kiler
• Nøgler til kølbolte
• Spændebånd til at holde kølen fast
• Løftebeslag og løftestrop



Båden løftes af havnens kran



Kølen skæres fri



Kølen skæres fri



Første kile bankes i!



Hårdt arbejde?



Båden løftes fri



Vælter den? Ikke hvis man gør det rigtigt ;-)



Kølen køres til sandblæsning



Båden overvintrer i sin nye (lånte) ”vugge”



Del 2.
Den første profilering 

(bund og top)

For at undgå rust sendte vi kølen til sandblæsning, hvor 
den også fik et lettere rustbeskyttende lag maling. 

Vi valgte PLX-4 skabelonen. Skabelonen hentede vi fra 
den svenske hjemmeside og fik printet ved en trykker 
(ca.200 kr.)



Del 2.
Den første profilering 

(bund og top)

Fremgangsmåde:

• Skære skabeloner ud i træ
• Slibe metal væk, så der er plads til skabeloner
• Centrere skabeloner
• Påføre spartelmasse (Kemisk metalspartel – Plastic Padding)
• Trykke skabelonen ned i spartelmasse
• Fjerne skabelon, når det hele er tørt
• Finslibe og evt. justere ”småfejl”
• Slibe metal væk i vertikale baner



Del 2.
Den første profilering 

(bund og top)

Værktøj:

•Stiksav
•Fil
•Skruetvinger
•Retteskinne (rethold)
•Vinkelslibere (125 mm og 280 mm)
•Kopsliber
•Spartel
•Svejseværk (ved eventuelle støbefejl/lavdelinger!)



Skabelon skæres ud!



Skabelon skæres ud!



Klar til sort metalstøv??? /



Hjørner slibes til og skabelon tilpasses



Mere tilpasning. Centreret???



Spartelmasse på og tryk til. MEN – ikke for hårdt.



Del 2.
Den første profilering 

(bund og top)

Hvorfor slibe metal væk? Hvad vil vi egentlig opnå?

Kølen er fra sin fødsel for tyk på maven, samt i bagkant og i 
forkant. Derfor vil vi gerne slibe metal væk, så vi kan trække 
diagonale linier fra top til bund.

Hvordan?
Retskinne fra top til bund. Hvis skinnen vipper, så fjerner vi 
mere metal.



Del 2.
Den første profilering 

(bund og top)

Generelt:

Selvom kølen er for tyk på midten, bliver den væsentlig 
tykkere midtfor i top og bund – men samtidig tyndere i 
forkant og skarpere i bagkant.

Ca. 15 mm tykkere i toppen og lidt mindre i bunden!!



Opbygning af ”slibebås”



Retskinnen i brug



Skabeloner på plads. Metal skal væk.



Retskinnen i brug



Lukket af for støvet



Skarpere forkant??



Hvor slibes der mest af? Bemærk bunden!



Kridtaftegning og støvsuger



Del 3.
Behandling og profilering

Næste skridt:

• Rengøring og slibning
• Epoxy-behandling



Del 3.
Behandling og profilering

Værktøj og materialer:

• Roterende stålbørste til vinkelsliber (pas på!!)
• Epoxy (West system)
• Pensler
• Affedtning
• Klude
• Masker og handsker 



Epoxy før spartel



Epoxy før spartel



Epoxy før spartel



Epoxy før spartel



Del 4.
Den første spartling

Spartling i flere etaper.

1.etape: Lave de diagonale linier fra top til bund 
(metalspartel).

2.etape: Fylde ud mellem diagonalerne med Hempel Profiller

3.etape: Slibning, mere spartling og MEGET mere slibning -



Del 4.
Den første spartling

Værktøj og materialer:

• Kemisk metalspartel
• Hempel Pro filler (epoxyspartel)
• Polysterspartel (finslibning)
• Diverse størrelser i spartler
• Sandpapir i forskellige korn
• Slibebræt (bøjelig/hårdt)
• Slibeklodser
• Tape
• Affedtning og klude



Diagonale tværlinier



Udfyldning i mellem diagonaler



Udfyldning i mellem diagonaler 



Udfyldning i mellem diagonaler



Del 5.
Slibning, spartel og atter 

slibning

Slibearbejdet er nok den største del af arbejdet. Man kan 
blive ved med at finde nye huller og sprækker.

Obs:
• Pas på ikke at slibe ind til metallet og dermed bryde 
epoxylaget
• Vær tålmodig
• Hellere en gang for meget end en gang for lidt



Slibning med langt bræt



Slibebræt (hårdt)



Hvordan vender man 800 kg. Køl?



Den ene side grovslebet



Finslibning med Polyesterspartel



Finslibning med Polyesterspartel



Det begynder at ligne noget



Det begynder at ligne noget



Det begynder at ligne noget



250 mm øverst – 6 mm nederst!



Klar til Primer!



Del 6.
Primer og transport

Nye problemstillinger:
• Hvordan transporter man 800 kg nyspartlet køl? 
• Hvordan monterer vi?

Løsninger
• ”Smeden” laver et stativ, hvor kølen kan stå.
• Alliere sig med en bådebygger.



Basis for stativet.



Basis for stativet



Første tilpasning



Tilpasning



Primet og klar til transport



Klar til transport (se bort fra totalvægt ;-))



Klar til afgang



Del 7.
Montering

Som omtalt, havde vi allieret os med en bådebygger. 
Sammen med ham skulle vi:

• Rette kølen op (gennem måling)
• Montere 
• Spartle



Del 7.
Montering

Værktøj og materialer:

• Sikaflex (MASSER af sika!)
• Diverse skraldenøgler
• Spartel
• afstandsstykker/skiver (til opretning)



Båden løftes hen over kølen



Klar til montering



MASSER af sika!!!!!



Kølen på plads



Kølen på plads



Del 7.
Montering

HUSK:

• Afstandsstykker eller store skiver
• Ikke at spænde kølbolte helt til, før sikaflexen er tør



Del 8.
Glasfiber i ”sprækken”

Det evigt tilbagevendende problem – Sprækker mellem 
køl og skrog!

Vi lavede det da vi købte båden og laver det selvfølgelig 
igen.

MEN, MEN, MEN…… ET LAG ER IKKE NOK!!!!!!



MEGET mere glas skal til



Del 9.
Den sidste spartling og 

kosmetik.

Det hårde spartelarbejde ligger i virkeligheden i 
overgangen mellem køl og skrog!

Ikke mindst pga. kulde, dårlig arbejdsstilling og skæve 
vinkler – som også var grunden til vi afmonterede kølen, i 
stedet for at lave den på havnen.



Lige??



Primet, spartlet og klar til bundmaling



Primet, spartlet og klar til bundmaling



Primet, spartlet og klar til bundmaling



Primet, spartlet og klar til bundmaling



Skarp bagkant



Bundmaling



Bundmaling



Mere spartling?



Bundmaling



Færdig arbejde……..



Del 10.
Værd at bemærke og 

kolde facts

Arbejdstimer? = Ca. 100-120 timer

Pris? Hmm….



Hvad ville vi gøre 
anderlede, hvis vi gjorde 

det om i dag?

Hvis vi gjordet i dag, så ville vi spartle de hele op i West 
System, som har mange varianter af hårdhed på deres 
epoxyspartel. Så er man helt sikker på det hele spiller 
sammen -



OG, OG, OG……???

Så spørger man nok sig selv – ”Var der besværet 
værd”???? 

Selvfølgelig var det da det…… -
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