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Olympic 

Instructiuni de construictie 

(ATENTIE: aceasta este o traducere automată bazată pe Google Translate) 

Dragi prieteni, 

Modelul Olympic are o constructive simplă și nu creează probleme celor care au construit deja 

un model, cum ar fi un planor din categoria A3 Spark. În kit sunt toate componentele, nervurile 

aripilor, elemente ale fuselajului și multe altele. Modelul de zbor odată construit, zboară la fel de 

bine ca și modelele similare din această categorie. Înainte de a începe construcția, trebuie să 

ne familiarizăm cu planurile și desenele tehnice. Pentru a construi modelul, vom avea nevoie de 

o suprafață de construcție dreaptă, cu lățimea de cel puțin 150 mm și lungimea de 1.250 mm, 

blocuri de șlefuit cu hârtie lipită cu dimensiuni de granule 80 și 120, folie de polietilenă 

transparentă pentru protecția desenelor, benzi pentru acoperire . 

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI 

1. Ampenajul orizontal 

Construim folosind  planurile protejate de folie transparentă de polietilenă. Folosind un creion 

moale vom marca locurile de pe desen unde vom face crestături pentru nervurile capetelor. 

Folosiți ace cu gămălie pentru a fixa elementul 36, elementul 34 și lipirea coastelor 38, mijlocul 

37. Lipiți triunghiurile 33 și lipiți fasciculul 35. Tăiați, șlefuiți și lipiți capetele baghetelor care ies 

în afara elementelor 39. Șlefuiți întreaga ramă. Perforați o gaură pentru știftul 17 și lipiți. 

Conform desenului, facem partea 15 și o lipim pe coasta centrală 37. 

2. Aripa 

Construim după desen ampenajul orizontal. Facem tăieturi în elementele 24 și 25. Se fixează 

toate componentele. Componentele trebuie să fir perfect conectate la capetele nervurilor și 

astfel, realizând astfel profilul aripii. Lipiți coastele 28, 29 și 26. Lipiți flanșele superioare 19 și 20 

ale fasciculului principal și placajul triunghiular 33. După ce lipiciul s-a întărit, vom fixa rama și 

lipirea flanșelor inferioare ale fasciculului principal și elementele auxiliare 22 și 23. Tăiați cu 

atenție capetele proeminente ale baghetelor  și slefuiti elementele 29. Lipiți  elementele din 

balsa ale planului central 31 și a părții de placaj 32. Lipiți arcurile de capăt la nervurile de capăt 

30. Slefuim scheletul aripii și acordăm atenție la corectă secțiunii transversale. 

Lipiți urechile către partea de mijloc. Acordăm atenție ridicării incorecte a aripilor. Conexiunile se 

lasă bine să se usuce. 

3. Fuselajul 

Lipiți părțile laterale ale elementului 2 până la 1. Lipiți-l pe fasciculul de fuselaj 3 talie inferioară 

4. După uscare, lipiți fasciculul către cap. Reparați patul aripii 5 astfel încât secțiunea sa să 

corespundă secțiunii din desen. Lipiți patul pe fuzelaj în locul corespunzător și lipiți știftul 7 
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setând poziția aripii și a știftului 6 pentru prinderea cauciucului de prindere. Se slefuieste carena 

în secțiunea A - A. Se lipeste o foaie la partea 11 13 și după uscare se șlefuiește. Să rămânem 

cu partea 12 la carcasa finală, pe care am creat suprafețe de coadă orizontale. Planul orizontal 

suprafețele cozii trebuie să fie paralele cu suprafața din mijlocul aripii! Șleuiți din partea 14 a 

barei și lipeste-l. De pe suprafața verticală a cozii decupăm cârma și facem o crestătură pentru 

pârghia 16. pe care o facem din talia placajului. Lăsați părțile 10, după uscare, șlefuim și 

agățăm cârma pe balamale și apoi levierul 16. 

Lipiți suprafața cozii verticale pe fuselaj și verificați perpendicularitatea acesteia în partea de 

mijloc a aripii. Găuri de găuri cu un diametru de 3,2 mm pentru șuruburile de susținere a 

cârligului de remorcare și găuri pentru trecerea cablului de control al cârmei. Yippee Este bine 

să faceți două opriri ale cârmei din banda de tablă de aluminiu și să le lipiți până la chilă, o parte 

solidă a zonei verticale a cozii. 

4. Acoperirea cu hartie 

Șlefuiți ușor scheletul, suflați sau aspirați rumegușul și scheletul pictați de două ori cu lac 

adeziv. Tăiem părțile necesare ale hârtiei cu adaosuri în jurul perimetrului. Acoperim mai întâi 

partea inferioară. Atașăm hârtia pe schelet și lipim de ea prin lăcuirea cu lac adeziv diluat. 

Hârtia pe care o strângem corespunzător. Acordăm o atenție deosebită părții inferioare a aripii. 

Tăiați excesul de hârtie și acoperiți suprafețele superioare. 

Udați ușor suprafețele acoperite cu apă de la un pulverizator și opriți hârtia. În cele din urmă, îl 

vopsim cu patru straturi de lac de tensiune. Aripă și fixați orizontal suprafața cozii pe placa de 

construcție, astfel încât să nu se răsucească. Părțile se lasă să se usuce aproximativ cinci zile. 

Vopsim coca cu lac lucios, All-gloss vândut în farmacii va fi suficient. Lacul de tensiune nu este 

potrivit, ar putea deforma suprafața verticală a cozii. 

5. Zborul 

Puteti folosi plumb pentru a poziționa centrul de greutate acolo unde este indicat pe desen. 

Atașăm pârghia de cauciuc 16 și de cealaltă prindem capătul în spatele acului de fixare. 

Tragem cablul de la pârghia 16 la cârligul de remorcare. Zburăm fără vânt sau briză ușoară. 

Lansăm modelul și observăm zborul modelului. El ar trebui să zboare continuu, ne reparam 

adăugând sau îndepărtând sarcina, sau tampoane subțiri sub suprafața cozii orizontale. În mod 

ideal, modelul cârmei zboară drept în neutru. Cu oprirea, reglăm virajul la stânga, astfel încât 

diametrul virajului să fie de aproximativ 30 până la 40 m. Reglați oprirea corectă, astfel încât la 

filetarea capătului cablului peste modelul cârligului de remorcare să zboare drept. Legați cablul 

între piesele 14 și 15, astfel încât suprafața cozii orizontale să poată fi înclinată cu aproximativ 

40 °. Introducem un trabuc și încercăm să scoatem modelul cu o linie de remorcare. Practic nu 

zburăm fără un „determinator”, există riscul ca modelul să zboare de la 50 m de linia de 

remorcare de 120 de secunde. 

Vă dorim multe zboruri frumoase cu Olympic. 


