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Budowa

Budowę modelu rozpocząłem od sporzą−
dzenia planów i zastanowieniu się, jakich
materiałów użyć, aby model był wytrzymały,
a zarazem odpowiednio lekki. Prawie cały
samolocik oprócz boków i niektórych elemen−
tów konstrukcyjnych wykonany jest z liste−
wek balsowych 3x3 mm, a do klejenia uży−
łem wyłącznie kleju cyjanoakrylowego.

Kadłub

Boki w cześć przedniej wycinamy ze
sklejki balsowej o grubości 3 mm. Po wya−
żurowaniu wychodzą bardzo lekkie, zapew−
niając także wystarczającą sztywność. Do
każdego z boczków doklejamy część ogono−
wą, składającą się z listewek 3x3 mm two−
rzących kratownice. Gdy prawa i lewa część
są już gotowe, łączymy je ze sobą także lis−
tewkami 3x3 mm. Wręgę silnikową wycina−
my ze sklejki balsowej 3 mm i przyklejamy
do boczków. W zaznaczonych na planie
miejscach wklejamy wręgi wycięte z balsy 2
mm. Wręgi te są bardzo ważne, gdyż nada−
ją sztywność całemu kadłubowi. Następnie
ze sklejki balsowej wycinamy i wklejamy do

Diabełek Tomek Kalinowski

Ostatnio zacząłem się interesować modelami typu Park Flyer.
Na początku była depronowa „Extra”, później następna i następna.
Zespół napędowy, który posiadałem, miał wystarczająco dużo
ciągu, aby moje depronowe konstrukcje latały w pionie,
więc pomyślałem, czemu nie można by było tak samo polatać
czymś bardziej zaawansowanym technicznie niż model z pianki
ociepleniowej. Postanowiłem zbudować balsowy Park Flyerek
typu Fun Fly. Głównym zamiarem przy wyborze akurat takiego
modelu była chęć poćwiczenia zawisów na śmigle, 
więc musiałem zbudować go naprawdę lekkiego.
Podczas przygotowywania planów wzorowałem się na kształcie
popularnego modelu o nazwie „Diablotin”. Ile razy oglądałem
loty tego dwumetrowego samolotu, zastanawiałem się, jak by
latało coś takiego po przeskalowaniu do 70 cm rozpiętości. 
Teraz wreszcie miałem okazję, by to sprawdzić...

kadłuba półkę do mocowania pakietu oraz
poprzeczki do mocowania serw. Po tej czyn−
ności wklejamy kołki o średnicy 5 mm do
mocowania skrzydeł (będą one mocowane
na gumy). Z balsy 2 mm wycinamy pół−
okrągłe kształtki, które będą podpórkami dla

listewek tworzących „garb”, ciągnący się od
owiewki do ogona. Przyklejamy je w odpo−
wiednich miejscach, po czym przyklejamy
listewki 3x3 mm tworzące półokrągłą część
górną kadłuba. Owiewkę możemy wykonać
z butelki. Ja na przykład wyciąłem ją z bu−
telki 2,5−litrowej. Wklejamy bowdeny, po
czym złożony kadłub odkładamy na bok
i zabieramy się do budowy stateczników.

Stateczniki i stery

Statecznik pionowy, poziomy oraz stery
w całości składają się także z listewek 3x3
mm. Wykonujemy je według planów, wkle−
jając w miejscach, gdzie będą mocowane
dźwigienki do napędu sterów wzmocnienia
z balsy 3 mm. Gotowych stateczników NIE
PRZYKLEJAMY do kadłuba, gdyż będziemy
mieli później problem z ich oklejeniem. Od−
kładamy je na bok.

Skrzydła

W pierwszej kolejności z twardej sklejki
musimy wyciąć szablony profilu, które posłu−

żą nam do wycięcia żeberek. Gdy już żeber−
ka mamy gotowe, możemy przystąpić do
budowy skrzydeł. Głównymi elementami
konstrukcyjnymi są 2 dźwigary główne i 2
pomocnicze z listewek balsowych 3x3 mm.
Do planów mocujemy dźwigar główny, do
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ci przyklejamy w części centralnej poprzecz−
kę (3x3 mm) pod serwo oraz drugą taką
samą, tworzącą szczelinę w pokryciu, przez
którą będziemy mogli przeciągnąć kabel od
serwa. Lotki wycinamy z gotowych pełnobal−
sowych krawędzi spływu o szerokości 5
mm. Krawędzie takie można kupić chyba
w większości sklepów modelarskich zaopat−
rzonych w balsę. W lotkach wycinamy otwo−
ry w celu zmniejszenia wagi.

Teraz po zbudowaniu wszystkich części
modelu możemy przystąpić do oklejania.
Przy oklejaniu skrzydeł należy uważać, aby
folia była naciągnięta równomiernie i nie za
mocno, w przeciwnym razie możemy je
zwichrować lub pokrzywić delikatne żeber−
ka. W miejscach, gdzie stateczniki będą po−
łączone z kadłubem, wycinamy folie i przyk−
lejamy je. Obydwie połówki steru wysokości
łączymy drutem 1,5 mm. Stery i lotki przy−
klejamy za pomocą taśmy klejącej, jednak
w przypadku sterów lepszym rozwiązaniem
byłoby zastosowanie małych zawiasków.

którego kolejno przyklejamy żeberka, uwa−
żając, aby były one przyklejane prosto. Nas−
tępnie przyklejamy drugi dźwigar główny od

góry oraz od przodu krawędź natarcia, też
z listewki 3x3 mm. Do końcówek żeberek
przyklejamy krawędź spływu z listewki bal−
sowej 8x5 mm. Należy teraz uważać, aby
przyklejając krawędź spływu, wszystkie że−
berka przykleić równo. Po tej czynności mo−
żemy przykleić dwa dźwigary pomocnicze.
Następnie do obydwu dźwigarów głównych
między żeberkami przyklejamy prostokąty
z balsy 1,5 mm. Są one bardzo ważnym
elementem skrzydeł, gdyż w dużej mierze
nadają im sztywność. W następnej kolejnoś−

Drut 2 mm

Sklejka balsowa 3 mm
Wrêgi z balsy 2 mm

Balsa 3 mm

Balsa 2 mm

Statecznik poziomy

P³oza z drutu 1,5 mm

Drut 1,5 mm

Poprzeczki pod serwaSklejka balsowa 3 mm

"
Diabe³ek"

Waga pustego: 145 gram

D³ugoœæ: 80 cm

Rozpiêtoœæ: 70 cm

Projekt: Tomasz Kalinowski



Wyposażenie

Ja w swoim egzemplarzu zastosowa−
łem zespół napędowy składający się z silni−
ka MIG 280 racing + przekładnia 4:1 +
śmigło GWS 10x4,7. Taki napęd ma ok.
300 gramów ciągu statycznego, jednak
śmigło o dosyć małym skoku nie pozwala
rozwinąć większych prędkości. Uważam, że

na tym śmigiełku był trochę za wol−
ny, a lepszym byłoby 9x6.

Resztę wyposażenia stanowił
pakiet 8−calowy Sanyo Twicell 750
mAh, regulator JES 050, 3 serwa
HS−55 oraz odbiornik MPX Pico
5/6. Niestety nie udało mi się
osiągnąć mojego celu, aby model
wisiał na śmigle, gdyż waży grubo
ponad 300 gramów a dokładniej
ok. 370 gramów. Do lotów „piono−
wych” proponowałbym jakiegoś
bezszczotkowca − odpowiednik
„czterysetki”.

Własności lotne 
(przy wyżej 

wymienionym napędzie)

Model ze względu na swój
dość duży opór lata w miarę wol−
no, jednak do bardziej akrobacyjne−
go latania potrzebuje trochę więcej
prędkości. Duże powierzchnie stero−
we sprawiają, że jest naprawdę
czuły na stery. Co jest ważne, trze−
ba uważać na odpowiednie wywa−
żenie modelu. Środek ciężkości po−
winien się znajdować na dźwigarze
głównym lub trochę przed. W pier−
wszych moich lotach był on przesu−
nięty trochę do tyłu, co spowodo−
wało, że model był mało stabilny
i posiadał tendencje do przeciąg−
nięć. Raczej nie polecam początku−
jącym modelarzom, a tym bardziej
jako pierwszy model. Mała waga,
rozmiary i prędkość sprawiają, że
jest podatny na podmuchy wiatru
i trzeba co jakiś czas wprowadzać
poprawki kierunku lotu, za to
w bezwietrzny dzień prowadzi się
„za ręką”.

Podsumowywując, „Diabełek”
jest modelem dla osób, które nie

mają możliwości lub chęci jeżdżenia na od−
ległe lotniska z dużą ilością wolnej przes−
trzeni. Jest on alternatywą dla bardzo popu−
larnych ostatnio modeli depronowych. Być
może balsa nie jest tak odporna na uderze−
nia jak depron, jednak po oklejeniu kon−
strukcji folią transparentną z pewnością pre−
zentuje się o niebo lepiej.
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Rozpiêtoœæ: 70 cm

D³ugoœæ: 80 cm

Waga pustego: 145 gram

"
Diabe³ek"

Servo


