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Jiskra 

Planor scolar Categorie A  

(ATENTIE: aceasta este o traducere automata bazata pe Google Translate) 

 

Dragi prieteni, 

JISKRA este un model de planor școlar din categoria A3, destinat modelistilor aflati la început. Putem 

participa la competiții de modelare cu el. Pentru a o completa, vom avea nevoie de instrumente de 

modelare de bază £ Ferăstrău de modelare, cuțit de modelare, hârtie de șlefuit nr. 180, ciocan, știfturi de 

modelare, perie slabă pentru aplicarea lipiciului, perie moale de acoperire plană, placă pentru construcție 

cu plan de 250x900 mm cu o grosime de cel puțin 15 mm. Trebuie să fie egal, placaj moale, panou sau 

tablă de desen este potrivit. 

Vom începe construcția numai după o cunoaștere corectă a instrucțiunilor și desenului. Curățăm toate 

părțile din lemn cu șmirghel. 

 

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI 

1. CORPUL 

Începem construcția fuselajului prin măcinarea ușoară a capului 1 și a fasciculului de fuselaj 2. Încadrăm 

fasciculul de fuselaj 2 în decupajul din spatele capului 1 și îl lipim. În timpul uscării lipiciului, păstrați piesele 

de pe suprafața de lucru cu folie de plastic pentru a preveni lipirea. Lipiți părțile laterale ale camerei de 

încărcare 4 și în timpul uscării lipiciului le vom oferi cu gâștele de haine. Pinul 6. Adeziv părțile 8 și 9 ale 

patului aripii și părțile 3, 20 și 22 una de cealaltă a suprafeței orizontale a cozii. Lipiți benzile 7 ale patului 

suprafeței cozii orizontale pe suprafața verticală a cozii 6. Cu aproximativ 5 mm înaintea centrului de 

greutate, găuriți o gaură cu un diametru de 2 mm și o adâncime de aproximativ 10 mm în cap. Îl vom lipi 

în cârligul de remorcare 5. Pregătiți și fixați știftul de fixare pe partea inferioară a părții cozii a fuselajului, 

conform suprafețelor orizontale ale cozii 23. 

2.  

Îl lipim pe desenul de construcție la o scară de 1: 1. Pentru a nu deteriora desenul, îl întindem cu o folie 

subțire de polietilenă, de exemplu dintr-o pungă PE mare. Părțile individuale ale scheletului sunt fixate cu 

pini de unelte model pe placa de construcție. Șina de intrare și ieșire 10 poate fi mai lungă decât în desen, 

după finalizare am tăiat-o cu un schelet. Taiem coastele și diagonalele 11 cu un adaos mic până la 

aproximativ 1 mm și le potrivim perfect măcinând. Atașați-le cu ace în timp ce lipiciul se usucă. Aplicați 

lipiciul cu o perie mică. Mai ales pentru secțiuni transversale, tăieturi de-a lungul anilor de balsa, le lăsăm 

să se înmoaie un timp, adăugăm lipici și lipim piesele. Astfel se va realiza o conexiune fermă. Balsa este 

foarte poroasă și absoarbe lipiciul. Nu vom uita lipici armăturile triunghiulare 7. Lipiți știftul de fixare exact 
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în centrul suprafeței orizontale a cozii 24. După ce lipiciul s-a uscat, ștergeți suprafața cozii orizontale cu 

hârtie de nisip lipit de o prismă din lemn și rotunjiți marginile. 

3.  

Este similar în construcție cu suprafața verticală a cozii. Îl lipim pe desenul din benzile de balsa 100 din 

secțiunea transversală 3x5 și benzile de balsa 11 din aceeași secțiune transversală. Tot pentru această 

parte a modelului, consolidăm triunghiurile 7 cu colțuri. Po după uscarea lipiciului, șlefuiește suprafața și 

rotunji marginile. Lipiți suprafața finală a cozii verticale pe carcasa fasciculului 2. Ne asigurăm că este exact 

în axa sa. 

4.  

Regrăm ușor toate părțile. Vom lipi din nou pe desen în dimensiunea reală protejată de folii transparente. 

Vom începe construcția modificând șina de scurgere 140 cu o secțiune transversală triunghiulară. Conform 

desenului, vom marca unde vor fi încorporate coastele și în aceste locuri o vom tăia la o adâncime de 

aproximativ 4 mm. Atenție, bara va fi la dreapta și la stânga! Atârnați șinele conducătoare 12, flanșa 

inferioară a fasciculului 13 și șinele de scurgere pe șipcile de desen 14. Macinăm capetele șipcilor, care 

vor fi în locul cotului aripii, într-un unghi conform desenului, tăiem șipcile în lungime, de asemenea, 

conform desenului. Lipiți crestăturile din șinele de scurgere cu lipici, locuri lipite pe fasciculul inferior al 

flanșei, bara conducătoare și lipici coastele 15, 16, 17 și 18. În cele din urmă, lipiți flanșa superioară a 

fasciculului 13 și placaj triunghiular 19. În acest fel, au terminat aproximativ scheletul aripii. După ce lipiciul 

s-a uscat, cel mai devreme în opt ore, părțile aripii sunt fixate de pe blatul de lucru și ușor șlefuite. 

Rotunjim capetele coastelor 18 conform desenului. Vom trece acum la operația cea mai solicitantă și 

foarte importantă, măcinând coastele de contact 17 în locurile care rup aripă într-un unghi, astfel încât să 

obținem ridicarea aripii necesară. Ambele interfețe trebuie să fie perfect potrivite, altfel îmbinarea va 

avea o rezistență mică. Aplicați un strat subțire de lipici pe suprafețele lipite, lăsați-le să se înmoaie, vopsiți 

din nou cu lipici și lipiciți jumătățile aripii. Strângeți articulația cu gâștele de haine. Ștergeți adezivul 

revărsat cu o cârpă și lăsați-l să se usuce cel puțin opt ore. Apoi, măcinăm orice lipici în exces. 

5.  

Macinăm scheletul modelului, acordăm atenție pieselor de balsa pentru a nu le deteriora. Îndepărtați 

hârtia cu un set de fier de vina pentru a elimina stocurile. Tăiem bucățile de hârtie necesare cu o 

suprapunere de aproximativ 20 mm pe fiecare parte. Vopsiți cadrul de două ori cu adeziv sau lac de 

tensiune. Pentru lipirea lacului Celolesk, care este vândut în farmacii, este de asemenea potrivit. Atașăm 

hârtia pe schelet și o acoperim cu o perie plată moale, înmuiată în lac de tensiune diluată. El trece prin 

hârtie, gravează lac adeziv pe schelet și hârtia este lipit. La aripa acoperim mai întâi suprafața de jos. Pe 

coaste nu lipim hârtia. Îndepărtați orice bobină strângând hârtia în timpul lipirii. Reziduu tăiați cu atenție 

hârtia cu o lamă de ras. Lipiți capacul superior, care trebuie să depășească partea inferioară aproximativ 

2 mm. Oprim capacul de hârtie lipit și îl impregnăm cu patru până la cinci straturi de agent de întindere 

diluat. lac. Ar trebui să treacă aproximativ o oră între paltoane. Lucrăm în aer liber sau într-o zonă bine 

ventilată, fumurile de vopsea sunt dăunătoare sănătății! Vopsiți coca cu o suprafață verticală a cozii cu 
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trei straturi de lac nitro lucios sau Celolesk. Nu trebuie să folosim flăcări deschise, vapori de subțire 

amestecate cu aer sub formă de amestec exploziv! 

Respectăm regulile de siguranță indicate pe vopsea și nitro diluant. Uscând suprafața cozii orizontale, 

fixați-o pe blatul de lucru cu folie și lăsați-o până cel puțin a doua zi. Vom preveni răsucirea ei. La fel și 

aripa. 

6. PREGĂTIREA PENTRU ZBOR 

Atașați aripa la fuselaj cu cauciucul atașat; atașați suprafața cozii orizontale cu 2 bucle - primul fir de pe 

fuselaj între suprafața verticală a cozii și patul suprafeței cozii orizontale din părțile 3 și 22, al doilea cârlig 

al acestuia la capătul din spatele piniului 24. Fixează suprafața cozii orizontale pe Poziția de zbor cu a doua 

buclă de cauciuc înfășurată în jurul pinilor 23 și 24. Dacă mai adăugăm firul legat de coca și la celălalt capăt 

cusut prin centrul suprafeței orizontale a cozii, limitând înclinarea la aproximativ 30 de grade în sus, putem 

dotați suprafața cozii orizontale cu un determinator de trabuc. Turnăm împușcături 21 în focar pentru a 

ajunge la poziția prescrisă a centrului de greutate. Modelul acceptat în acest punct trebuie să fie poziționat 

orizontal sau cu capul ușor înclinat spre sol. 

7. Zborul  

Alegem vreme calmă, fără vânt sau vânt ușor. Aruncăm modelul de la mână ușor la sol împotriva vântului 

și îi urmăm zborul. Modelul simetric alunecă lin, fără rotire. Dacă se întoarce, aripa este sau suprafața 

răsucită a cozii verticale. Putem rezolva acest lucru prin încălzire, de exemplu cu un uscător de păr. Se 

poate întoarce doar ușor. 

Dacă zborul se înfășoară, introduceți o placă subțire sub șina conducătoare a suprafeței cozii orizontale. 

Dacă modelul zboară abrupt spre sol, acoperim bara de scurgere orizontală a cozii. Remorcăm modelul cu 

un fir lung de 25 m cu ochi de sârmă la capăt. Un breloc mic este potrivit. Inel îl prindem de cârligul de 

remorcare 5, cel care ajută să pună modelul cu capul în jos, la un unghi de aproximativ 15 ° până la 20 °, 

operatorul de ridicare chiar și ajutorul va rula - cablul trebuie să fie tăiat - iar ajutorul va elibera modelul . 

El ar trebui să se ridice în sus, în vârful zborului încetinim încet rulajul, modelul intră într-o alunecare și 

inelul liniei de remorcare cade. Dacă modelul se transformă brusc în timpul ascensorului, vom reduce 

imediat viteza de rulare. Dacă o încetinire vine la timp, modelul se aliniază în direcția corectă și putem 

continua remorcarea. Dacă nu, lăsăm modelul să se deblocheze. În caz contrar, există riscul de accident. 

Putem agăța cârligul de remorcare în lateral spre partea în care se întoarce modelul. Remorcarea unui 

model necesită experiență, așa că nu ne grăbim. 

Vă dorim multe zboruri frumoase cu ajutorul dvs. Spark. 

 

1 Cap de placaj 1 

2 grindă de coajă de molid 1 



4 
 

3 paturi coadă orizontală, zone placaj frontal 30x15 mm 1 

4 fețe ale placajului camerei de încărcare 2 

5 sârmă de oțel de remorcare 1 cârlig 1 

Fag de 6 pini 1 

7 balsa triunghiulară din placaj 1 

8 paturi cu aripi placaj 2x25x125 mm 1 

9 pat de armătură triunghi balsa triunghi. 5x5x265 mm 1 

10 balsa coada bandă balsa 3x5x490 mm 2 

11 benzi de coaste ale suprafețelor cozii balsa 3x5x490 mm 2 

Balsa cu 12 aripi 5x6,5x420 mm + 5x6,5x215 mm pre-sol 1 + 2 

Molid 13 grinzi de flanșă 3x5x500 mm 4 

14 benzi de scurgere aripioare de balsa 3x12x420 mm 2 

15 balsa coast 16 

16 coaste din aripa centrală a balsei 1 

17 coasta de rupere a aripii de balsa 4 

18 capăt balsa extrem 2 

19 placaj triunghiular de balsa 20 

20 paturi placaj orizontal coada placaj 15x10 mm 1 

21 sarcină împușcat 40 g 

22 șină de susținere molid 3x5x30 mm 1 

23 ac de fixare a molidului orizontal de suprafață a cozii 3x5x30 mm 1 

24 pin de fixare orizontală coadă de suprafață molid 3x5x30 mm 1 

25 hârtie acoperită 2 foi 

26 curea de cauciuc 3x1x500 mm 1 

27 clei 1 
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28 vise de hârtie 1 

29 set de desene și instrucțiuni 1 


