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 Oprava zdevastovaného křídla  modelu pro začátečníky  „vým ěnným 
způsobem“.    
 
 
Při provozu začátečnických modelů   dost často dochází k jejich opakovanému poškozování a  
opakovaným opravám  dílů.   Když  už je například křídlo v takovém stavu (obr.1), že 
začínající modelář si není jist , zda ještě opravovat ,nebo vyhodit a koupit  nové,  tak přijde, 
postaví se s troskami ve dveřích a  mimoděk prohodí: co se s  tím mám udělat?  
Závěr ohledací komise zní: neopravovat, ani  nekupovat stejné náhradní  křídlo.  
 Rozumnější  bude vyrobit  nové křídlo , takových parametrů, aby model bezproblémově lítal 
a nebylo nutné jej  neustále opravovat.  
 Z opravářského  hlediska  už nejde jenom o  opravu,  ale taky o zvýšení výkonů a  zlepšení 
provozních  charakteristik modelu.  
 

              
 
 Obr.1                                                                             Obr.2 
  
 Ve snaze  minimalizovat  náklady na stavbu nového křídla, vytahuji z krabice  hromadu 
různých umakartových   šablon. Jedny z nich svou hloubkou odpovídají  hloubce  křídla 
opravovaného modelu. Bohužel jde o profil ClarkY, upravený na menší tloušťku( cca 9%). 
Je to sice  zastaralý profil, na školní model však použitelný … 
 Protože  čas  tlačí , je rozhodnuto  a za chvíli jsou výřezy  trojdílného,ušatého křídla na stole 
(obr.2). 
 Z pevnostních a provozních  důvodů   jsem pro zhotovení jádra na střední část křídla  použil 
extrudovaný polystyrén. Uši  jsou z  expandovaného polystyrénu. 
 Pozn.  celé křídlo  je možné  vyříznout pouze  z jednoho typu pěny a tomu   přizpůsobit 
výztuhy a skladbu potahu křídla.  
 
Na základě  dlouhodobých  zkušeností z výroby papírem potažených křídel  pro ACES 
combat, jsem k potažení vyříznutých jader  zvolil „combatářskou“  technologii  i materiál.  
  
 Prvotním impulsem  pro odladění dále popsané technologického postupu, bylo papírem 
potažené  metrové křídlo ME 109, které přinesl Dan Pék a které se mě  provedením  vůbec 
nelíbilo.  
 Po nějaké době hledání jsem objevil v papírnictví škaredý , hnědý, balící papír.Koupil jsem 
několik rolí střední gramáže a započal  experiment.  
 Pozn.  papír se  prodává se  v arších  , nebo rolích, pod názvem sulfát nebělený, nebo 
sulfitový papír o plošné hmotnosti  50,70,90g/m2.   Arch o rozměru  700x100mm a plošné  
hmotnosti  70g/m2, vyjde asi  na 3kč.  
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 Tento papír ve spojení s jednosložkovým polyuretanovým lepidlem, vytváří  hladký a 
relativně tvrdý povrch, na který lze bez dalších  úprav aplikovat všechny druhy  dostupných 
barev (včetně nitrolaků), bez rizika porušení  jádra z polystyrénu. 
Kvalita povrchu křídla závisí na vhodné separační  mezivrstvě,která je vložena  mezi jádro a 
negativní část výřezu.  
 Používám PSH folie ( tvrzený polystyrén),tlusté cca 0,6 -0,8mm, nebo vyřazené ,lehce 
navoskované tiskařské plechy (obr.3). 
Tenké a měkké PVC , případně mikrotenové folie, se pro daný účel moc nehodí. Okopírují 
všechny nerovnosti jádra i negativu (polyuretanové lepidlo při expanzi vytváří poměrně velký 
tlak a nerovnoměrně deformuje folii).   
 Před potažením je dobré  empiricky,  nebo výpočtem ( viz „ výpočtové středisko“na 
www.vekamodel.cz  v sekci dílna)  určit   minimální   počet vrstev  papíru  a umístění 
papírových,případně jiných výztuh (obr.4).  
 

    
 
Obr.3.                                                             Obr.4   
 
Taky je  nutno vyřešit zavedení jednotlivých sil (např.od upevňovacích šroubů, gumy ..) do 
potahu, nebo doplňkových výztuh. Potřebné dřevěné, nebo jiné výztuhy, koncové žebra  a 
pod. je vhodné zalepit do jader před potažením.Nerovnosti a  propadlá místa ve škvírách  po 
lepení lehce  zatmelíme akrylátovým tmelem na dřevo a zabrousíme.  
 Jádra po vyříznutí odporovou pilou lehce přebrousíme (brusný papír 240 - 400) a 
vykoupeme, nebo osprchujeme ve vaně.  Broušením  odstraníme  spečenou vrstvu  na 
povrchu po řezání odporovým drátem  a voda opláchne prach po broušení. Spečený, nebo 
prašný  povrch můžou být příčinou odlupování potahu při zatížení křídla ohybem.  
 
 Pozn. Použití vysavače pro likvidaci prachu z povrchu jádra, nemá takový účinek jako voda a 
může být pro polotovary  křídel  i nebezpečné. Dojde k jejich povrchovému  poškození  , 
v případě „p řicucnutí  k hubici vysavače.  
 
 Před nanesení lepidla na potahový papír vše sestavíme na sucho (včetně vložení potahového 
papíru), přesvědčíme se, že všechny díly vzájemně lícují a potah má odpovídající  přesahy 
přes jádro. 
 
 Sesazování a následné udržení všech dílů ve správné poloze  značně usnadňují vodící 
kolíky,ale  při výrobě jednoho kusu se bez nich obejdeme. 
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Práce s PU lepidly (Purex, Soudal 66A...) má svá specifika. Pracujeme v suché místnosti a  
pracoviště musí být uspořádané tak, aby nenastali zbytečné prostoje (obr.5) Lepidlo  
nanesené na potahový papír, před jeho přiložením na jádro nesmí pěnit! K nanesení lepidla na 
potah a stažení polotovaru v přípravku máme  obvykle  5-7min, dle  typu lepidla a aktuální 
vlhkosti na pracovišti.  
 Pásy papíru  nakrájíme s dostatečným  technologickým přídavkem, aby  nedocházelo 
k potřísnění pracovní plochy stolu , při nanášení   lepidla  na papír. 
 

         
 
Obr.5                                                                     Obr.6 
 
  Lepící páskou upevníme papír k pracovní desce, nalijeme PU lepidlo a ocelovou stěrkou   
rozetřeme do tenké rovnoměrné vrstvy. Lze použít hladkou i zubatou stěrku (obr.6).   
 Množství naneseného lepidla je nutno odhadnout tak, aby papírem prosáklo skrz, nesmí však  
vytvářet „mapy“, které začnou  velice rychle pěnit a celkově zvyšují hmotnost potahu.  
Vypěněná místa jsou  značným předpokladem bublin pod potahem!   
 Pokud máme navržený systém výztuh tj.  úzké pásy papíru  na náběžnou a odtokovou hranu,  
místa spojů uší a prostředního dílu křídla, vyztužení v místě upevnění k trupu , položíme je na 
potahový papír a důkladně prosytíme lepidlem.  
 Připravený potahový plát včetně výztuh   položíme na negativní výřez, usadíme jádro na  
tužkou označené místo na potahovém  plátu (obr.7)  ,obalíme přesahujícím zbytkem  papíru a 
uhladíme stěrkou (obr.8).  
Pozn. rozdělení   potahu na  spodní a horní díl, ještě před nanesením  lepidla dost zjednoduší 
pokládaní potahových pásů na jádro. Nevýhodou děleného potahu  je ,že při  uhlazování a 
následném zatížení  potahy po povrchu  jádra ujíždějí.  
 

        
 
Obr.7                                                                     Obr.8 
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 Technologický přídavek na odtokové hraně, zastřihneme v přiměřené vzdálenosti od jádra  
(obr.9). 
 Na spodní  negativní výřez položíme  separační folii ,nebo tiskařský plech (obr.10), vložíme 
obalené jádro, zakryjeme druhou separační folii (obr.11) a uzavřeme horním negativním 
výřezem. 
 

       
 
Obr.9                                                                  Obr.10 
 
 Sestavu předběžně stáhneme technologickými svěrkami, přes přítlačné překližkové, 
dřevotřískové, nebo MDF desky,20-30mm tlusté (obr.12). Po  kontrole a případné úpravě  
vzájemné polohy všech lepených dílů,  rovnoměrně nasadíme svěrky po celém obvodu 
sestavy, přiměřeně utáhneme a  technologické svěrky můžeme odstranit (obr.13). 
  
 Upozornění: pokud jsou jádra z expandovaného polystyrénu, je vhodné mezi stahovací desky  
vložit distanční  dřevěné vložky, aby nedošlo k zbytečné  deformaci jader. Výška distančních 
sloupků by měla být asi o 1mm menší,než je výška na sucho složené sestavy.  
 

       
 
Obr.11                                                                   Obr.12 
 
 
 Po vytvrzení lepidla (6-12h)  sestavu rozebereme (obr.14) , polotovary ořízneme na konečný 
rozměr a upravíme  styčné plochy (obr.15).   
 Styčné plochy (úkosy) můžeme obrousit ručně , nebo si z pásové brusky zhotovíme  
přípravek pro strojní zarovnávaní okrajů  polotovarů křídel (obr.16).   
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Obr.13                                                                   Obr.14 
 
 
Náběžnou hranu přelepíme proužkem hnědé papírové lepící pásky,protažené zředěným  
dispersním lepidlem.  
 Jednotlivé díly křídla k sobě na slepíme 5min epoxidem a spoje přelepíme zatkanou  skelnou 
slepovací páskou. 
Místo slepovací pásky můžeme použít  proužky, nakrájené ze 2-3 vrstev skelné tkaniny (30-
50g/m2).  Skelnou tkaninu  v potřebném počtu vrstev  naválečkujeme  na igelit , nakrájíme  na 
požadovaný rozměr a uhladíme přes lepený spoj. Po vytvrzení sloupneme igelit a povrch 
lehce přebrousíme  brusným papírem zrnitosti  400.   
 Hotové křídlo  naimpregnujeme 1-2 nátěry  zaponového  laku C 1105, nebo nábytkářským 
nitrolakem a můžeme jít lítat…  
  Pokud požadujeme perfektní povrch, můžeme aplikovat nástřik plničem  (Milesi LBA 26, 
TU 100/NO… ), povrch přebrousit brusným papírem pod vodou (600- 800) a nastříkat  
akrylátovými,nebo polyuretanovými dvousložkovými barvami. Nastříkanou barvu lehce 
zmatníme pod vodou (brusný papír1000 -1500) a přeleštíme  brusnou pastou. Výsledkem 
může být zrcadlový povrch (jako na kompozitovém křídle z formy) ,  při zachování přiměřené 
hmotnosti křídla  
 Pokud vystačíme s „ekonomickou“ barevnou povrchovou úpravou, stačí  naimpregnované 
křídlo nastříkat, základní barvou, grafiku udělat  nástřikem bez šablon ( volnou rukou) a 
doplnit texty a  loga  ze samolepících folií (obr. 17,18). 
 
 
 

       
 
Obr.15                                                                      Obr.16 
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Obr.17                                                                      Obr.18 
 
 
Při srovnání popsaného postupu s obecně známým potahováním jader hnědou papírovou 
páskou,lepenou dispersním lepidlem, se táto technologie jeví jako zbytečně 
komplikovaná,ale...  
 
 Její předností je možnost opakování výroby jednotlivých dílů ,s přesně definovaným 
výsledkem a kratší dobou realizace (odpadá zdlouhavé sušení „mokrých“, disperzí potažených 
křídel). 
 Povrch vytvrzených potahů odolává  rozpouštědlům, nevyžaduje enormní tmelení a broušení  
(odpovídá kvalitě povrchu vložených separačních folií). 
 Nejdůležitější však je, že polyuretanem přilepený potah po vyjmutí z přípravku již dál 
nepracuje. Nedochází tak k nekontrolovaným deformacím hotových polotovarů vlivem pnutí 
potahu, jako to občas bývá při sušení volně visících, páskou potažených  křídel. 
 
 Ing. Peter Kapuscinský, VEKAmodel.  
  
 
 
 


