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OPIS MODELU
Konstrukcja modelu wykonana wykonana jest z balsy 3 mm, z wyj¹tkiem ¿eberek skrzyd³a sklejonych z dwóch warstw
balsy 1,5 mm.Budowê rozpoczynamy od przygotowania materia³u:
Krawêdzie skrzyde³ - odcinamy deseczkê twardej balsy o wymiarach 470x30mm. Deseczkê obustronnie laminujemy
rowingiem wêglowym i wk³adamy pomiêdzy dwie p³yty szklane, pamiêtaj¹c o odseparowaniu laminatu od p³yt szklanych
paskami pergaminowego papieru do pieczenia.

docisn¹æ

p³yta szklana
separator
tkanina wêglowa
balsa 3mm

p³yta szklana

Sposób przygotowania deseczki na krawêdzie skrzyde³
Z tak przygotowanej deseczki odcinamy cztery listewki o szerokoœci 5mm
¯eberka - lamelujemy z dwóch warstw deseczek balsowych 1,5mm a nastêpnie odcinamy gotowe ¿eberka,
¿ebra œrodkowe szerokoœæ 15mm, pozosta³e 5mm, ¿eberka koñcowe bez wygiêtego profilu wykonujemy z listewki
balsowej 3x7mm.
sposób przygotowania ¿eberek pokazuj¹ zdjêcia poni¿ej.

Skrzyd³a - Sposób wykonania skrzyde³ pokazuj¹ rysunki poni¿ej, do klejenia stosujemy klej cyjano-akrylowy œredni.

Budowê skrzyde³ rozpoczynamy od przyklejenia ¿eberek
do krawêdzi sp³ywu (zdj. powy¿ej) nastêpnie przyklejamy
krawêdŸ natarcia, ¿eberko koñcowe i trójk¹ty wzmacniaj¹ce
przy ¿eberku œrodkowym (zdj. po prawej) , analogicznie
wykonujemy drug¹ po³ówkê skrzyde³. ¯eberka œrodkowe szlifujemy pod odpowiednim k¹tem dla uzyskania wzniosu
i sklejamy obie po³ówki.
Miejsca sklejenia przy krawêdzi natarcia i sp³ywu wzmacniamy przez naklejenie pasków rowingu wêglowego lub
cienkiej tkaniny szklanej. Gotowe skrzyd³o przed oklejeniem pokazuje zdj. poni¿ej

Miejsca przyklejenia wzmocnieñ

Krawêdzie skrzyde³ mo¿na opcjonalnie wykonaæ z dobrej jakoœci listewek sosnowych o wymiarach 3x5mm pocienionych
na koñcach skrzyde³ do wymiaru 3x3mm.

Kad³ub - wykonany jest z listewek balsowych o przekroju 3x3mm i deseczek balsowych 3mm.
Budowê rozpoczynamy od wykonania dwóch identycznych kratownic boków kad³uba. Nastêpnie sklejamy kratownice
zaczynaj¹c od œrodkojej czêœci o sta³ym przekroju. Przedni¹ wrêgê sklejamy z dwóch warstw balsy 1,5mm tak aby
s³oje deseczek przebiega³y prostopadle wzglêdem siebie i dopasowujemy do posiadanego napêdu. Wklejamy trójk¹ty
wzmacniaj¹ce oraz bukowe ko³eczki do zaczepienia gumek mocuj¹cych skrzyd³a. W miejscu zamocowania skrzyde³
wklejamy zbie¿ne listewki ustalaj¹ce k¹t zaklinowania skrzyd³a. Sposób monta¿u kad³uba pokazuj¹ zdjêcia poni¿ej.

Spodni¹ czêœæ przodu kad³uba oklejamy bals¹ 1mm. Podwozie modelu wyginamy z pojedynczego kawa³ka drutu 1,5 mm
lub sklejamy z prêcików szklano wêglowych o œrednicy 1mm. W zale¿noœci od wersji podwozia w kad³ubie nale¿y wkleiæ
odpowiednie wzmocnienia. Przed oklejeniem nale¿y pamiêtaæ o wklejeniu elementów do mocowania wyposa¿enia.
Stateczniki - sklejamy z listewek balsowych 3x3mm,
trójk¹ty wzmacniaj¹ce wykonujemy z balsy 3mm. Do klejenia
kad³uba i stateczników u¿ywamy kleju cyjano-akrylowego
œredniej gêstoœci.
Kad³ub modelu i stateczniki przed oklejeniem pokazuje
rysunek obok.

Oklejanie modelu - do pokrycia modelu u¿yto "air-spanu"( jest to rodzaj bibu³ki termokurczliwej znanej równie¿ pod innymi
nazwami) . Oklejanie modelu rozpoczynamy od pokrycia konstrukcji modelu w miejscach przyklejenia pokrycia cienk¹
warstw¹ kleju "balsa lock" . Po ca³kowitym wyschniêciu kleju przyprasowujemy "air- span" przy pomocy ¿elazka do
przyklejania folii modelarskich (osobiœcie do tego celu u¿ywam stacji lutowniczej z specjalnie spi³owanym i wypolerowanym
grotem), lub ewentualnie turystycznego ¿elazka do prasowania.
Temperatura ¿elazka powinna wynosiæ ok. 200 stopni C. Nastêpnie
odcinamy pozostawione brzegi bibu³ki i dok³adnie przyprasowujemy
krawêdzie. Naprê¿anie bibu³ki przeprowadzamy identycznie jak
folii modelarskich, przy czym "air -span" ma gorsze w³aœciwoœci
kurczenia siê. Pokrycie modelu mo¿na naci¹gaæ przy pomocy
¿elazka lub elektrycznej opalarki.
Skrzyd³a modelu oklejane s¹ tylko od góry i podczas naprê¿ania
powinny byæ przypiête do deski monta¿owej, w przeciwnym razie
zwichruj¹ siê. Stateczniki i stery modelu pokryte s¹ z obu stron.

Sposób oklejania (u góry) i czêœci modelu po
oklejeniu (z prawej).
Z "air-spanu" mo¿emy wykonaæ naklejki i napisy, w tym celu na kawa³ki bibu³ki nanosimy z jednej strony cienk¹
warswtê kleju "balsa lock", nastêpnie wycinamy wzory i przyprasowujemy do pokrycia modelu.
Wyposa¿enie modelu rozmieszczamy tak aby uzyskaæ
w³aœciwe po³o¿enie œrodka ciê¿koœci bez stosowania
balastu.

Szczegó³y konstrukcji

Podwozie modelu wykonane
z prêcików szklano
wêglowych o œrednicy 1mm

drut 0,8mm

Start modelu wyposa¿onego w narty

Podwozie wykonane
z drutu stalowego 1,5mm
Œmig³o modelu wykonane z dwóch warstw balsy 1mm.
s³oje deseczek przecinaj¹ siê pod k¹tem 10 stopni.
dŸwigar œmig³a wykonany z prêta wêglowego o 2,5mm

Sposób mocowania kó³ka

Mocowanie skrzyde³

Start modelu

mocowanie serwomechanizmów

¯yczê udanych lotów
Mariusz Wrona

skala
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Ko³ek do mocowania
gumek buk œr.4mm

Rozpiêtoœæ 900mm
ciê¿ar 200-250g.
Napêd 260-280 z przek³adni¹ 4:1

Miejsca po³¹czeñ skrzyde³
przy krawêdzi natarcia i sp³ywu
wzmocniæ paskami z cienkiej
tkaniny szklanej lub rowingu wêglowego

Model samolotu z napêdem
elektrycznym “26”

PROFIL SKRZYD£A

¯eberka skrzyd³a lamelowaæ
z 2 warstw balsy 1,5mm

Rowwing
wêglowy

Krawêdzie skrzyd³a balsa twarda 3mm
oklejona od góry i od do³u rowwingiem wêglowym

