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Kilka słów od autora - zanim przystąpimy do montaĪu DziĊkujĊ Wam za zainteresowanie i wsparcie mojego projektu, jakim jest promowanie i budowa
modeli samolotów latających „na polskim niebie”.
Zestaw do budowy modelu samolotu RWD 5, umoĪliwia wykonanie 3 wersji modelu:
-

wersja basic – do nauki latania (skrzydła ze wzniosem, brak lotek)

-

wersja podstawowa wyposaĪona w skrzydła z lotkami

-

wersja mini makietowa: rozbudowane o detale podwozie, ukryte serwomechnizmy
(przeszklenie kabiny -zestaw uzupełniający sprzedawany osobno).

ĩyczĊ udanej zabawy w trakcie montaĪu oraz wielu udanych lotów

Pozdrawiam
Marek Rokowski

Podstawowe dane techniczne modelu:

materiał:

EPP - poszycie/styrodur -rdzenie

rozpiĊtoĞü: 1120 mm
długoĞü: 780 mm
pow. noĞna: 18 dm2
ciĊĪar modelu gotowego do lotu: 380-520 gr.
sterowanie: 3-4 kanały
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NarzĊdzia i materiały potrzebne do wykonania modelu:
Kleje:
-

cyjanoakryl (gĊstoĞü Ğrednia) + przyspieszacz w spray-u (elementy kadłuba i usterzenia,
skrzydła

-

klej polimerowy (klejenie rdzeni kadłuba i skrzydeł)

-

klej w spray-u (najlepiej firmy 3M) obklejanie poszyciem skrzydeł i kadłuba

-

Īywica 5min (klatka podwozia, klejenie wrĊgi silnikowej, dĨwigarków i zastrzałów,
blokad kół, kabinki itp.

-

Klej UHU POR – niezbĊdny w celu prawidłowego naklejenia poszycia kadłuba.

Materiały:
-

szpilki (1 opakowanie „długich” – jako elementy pomocnicze do montaĪu kadłuba.

-

dwa klocki o wym. 50 x 50 ~100mm – elementy pomocnicze do ustalenia wzniosu
skrzydeł (tylko dla wersji basic)

NarzĊdzia:
-

ostry noĪyk, skalpel
noĪyczki
małe kleszczyki (giĊcie koĔcówek napĊdów etc.)
obcinaczki do drutu
ĞrubokrĊt (montaĪ napĊdów i wyposaĪenia)
blat roboczy
pisak wodoodporny, czarny – do retuszy
miĊkki pĊdzelek - najlepiej taki, jak do akwareli – z włosiem w szpic)
spray w kolorze srebrnym (malowanie ew. wnĊtrza kabiny)
wiertło fi 3,0mm
linijka 50cm, metalowa
duĪa ekierka, do ustalenia kątów prostych usterzenia
taĞma klejąca, bezbarwna (pomocna przy składaniu do klejenia oszklenia kabiny)
cienkopis
ołówek
kilka arkuszy folii A4 (polecam uĪycie folii z koszulek na dokumenty)

WyposaĪenie:
-

2 lub 4 sztuki serwomechanizmów 9gr.

-

2 lub 4szt. przedłuĪaczy do serw (20-25cm) +ew. kabelek „Y”

-

silnik (polecany: Tower Pro 2410-9)

-

Ğmigło APC 8x6’’

-

regulator 15A

-

lekki odbiornik

-

akumulator LiPol 3S/1050-1250 mAh –lub inny, dobrany pod konkretny napĊd
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Budowa kadłuba (wersja basic i standard)
1. Za pomoca kleju polimerowego sklejamy wrĊgi C,D,E,F

2. Doklejamy wewnĊtrzne poszycia boczne Ai B. Przy czym poszycie A powinno znajdowaü siĊ po
lewej stronie, patrząc na kadłub od tyłu. Przed sklejeniem docinamy tylne zakoĔczenia obu
elementów tak, aby elementy koĔczyły siĊ na „0”.
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3. Naklejamy wzmocnienia pod kołki (P1-P4) oraz ramkĊ pokrywy akumulatora (rys 1)
4. Wklejamy dolne wrĊgi G oraz G1, sklejając je wczeĞniej ze sobą.
5. Przy uĪyciu Īywicy lub innego silnie wiąĪącego kleju sklejamy klatkĊ podwozia (S1, S3, S4) i
przyklejamy ja do kadłuba.
6. Wklejamy wrĊgĊ silnikową S2 pomiĊdzy elementy przodu kadłuba (I, H). CałoĞü doklejamy do
kadłuba.
7. W otwory w górnej czĊĞci kadłuba wklejamy kołki mocujące skrzydła.
8. Sklejamy ze sobą krawĊdziami obie połówki maski silnika. Po wyschniĊciu dopasowujemy
wstĊpnie do nosa kadłuba.
9. Na lewy bryt poszycia bocznego, naklejamy po stronie wewnĊtrznej taĞmĊ poliestrową pełniącą
rolĊ zawiasu w pokrywie akumulatora.
10. Po wstĊpnym dopasowaniu bocznych brytów poszycia, naklejamy je na konstrukcjĊ kadłuba,
zwracając uwagĊ na właĞciwe ich ułoĪenie (elementy bazowe- kołki, miejsca kluczowe: -okolice
steru wysokoĞci oraz przejĞcie poszycia bocznego w maskĊ silnika). NastĊpnie przy uĪyciu
czarnego wodoodpornego pisaka malujemy krawĊdzie mające stykaü siĊ z maską silnika oraz
fragment elementu H który moĪe byü widoczny po rozchyleniu skrzeli maski silnika.
11. Osadzamy na kleju maskĊ silnika. W celu poprawienia wyglądu moĪemy włoĪyü pod „skrzela”
kawałki epp co spowoduje ich rozchylenie.
12. Naklejamy wzmocnienie P7 na dolny fragment poszycia (od strony niezadrukowanej,
wewnĊtrznej) (Rys 1)
13. Zamykamy kadłub z dołu wklejając poszycie.
14. Zamykamy kadłub z góry wklejając poszycie górne.
15. Podcinamy ukoĞnie od wewnątrz dolne krawĊdzie „przedniej szyby”(krawĊdzie styku z maska
silnika) a nastĊpnie wklejamy ją łącząc jej krawĊdzie z bocznymi brytami poszycia. Górny
fragment wywijamy do Ğrodka, łącząc go z górnym pasem zamykającym kadłub
16. Wklejamy przedni element maski silnika. WczeĞniej czarnym pisakiem cieniujemy komorĊ
silnika oraz krawĊdzie wlotów powietrza.
17. Nacinamy noĪykiem obie połówki steru wysokoĞci i łączymy je wklejając łącznik.
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18. Wklejamy usterzenie poziome i pionowe w kadłub, dbając o symetriĊ i kąty proste pomiĊdzy
elementami.
19. Naklejamy prostokątne wzmocnienia pod serwa.
20. Wklejamy dĨwigienki popychaczy w usterzenie poziome i pionowe
21. Wklejamy płozĊ ogonową.
22. JeĞli otwór klatki podwozia został zaklejony, sondujemy szpileczka jego pozycjĊ, a nastĊpnie
wykonujemy naciĊcie noĪykiem. Wciskamy wygiĊty drut podwozia w gniazdo i mocujemy go
wklejając kawałek sklejki.
23. Zakładamy plastikowe elementy blokujące oraz koła, a nastĊpnie zaklejamy blokady kół.
24. Naklejamy plastikowe wzmocnienie mocowania skrzydeł P5 na górną czĊĞü kadłuba, z przodu
(patrz rys 1)
25. Wklejamy kawałek stalowej blaszki na pokrywĊ akumulatora oraz magnes na wewnĊtrzną stronĊ
poliestrowej ramki. Dobrze jest równieĪ wkleiü na pokrywĊ niewielki listek z taĞmy poliestrowej,
ułatwiający otwieranie pokrywy.
26. Montujemy w gniazda serwomechanizmy i podpinamy napĊdy SW i SK
27. Montujemy silnik (skłon i wykłon są juĪ zadane). Spinamy silnik z regulatorem.
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28. Podpinamy elementy wyposaĪenia do odbiornika.
29. WłaĞciwą pozycjĊ akumulatora (wywaĪenie modelu uzyskujemy docinając odpowiedniej
wielkoĞci gąbki ustalające pozycjĊ akumulatora.

Przeszklenie kabinki (sprzedawana osobno)
1. Przy pomocy szablonu (punkty ustalające: otwory pod kołki mocujące skrzydła), odcinamy
materiał na wrĊgach bocznych A i B oraz na drukowanych bocznych arkuszach poszycia.
2. Obcinamy nadmiar przedniej wrĊgi sklejkowej S1 (patrz rys 2)

3. Sklejamy kadłub jak w wersji basic –ale wymieniamy wrĊgi E i F na E1 i F1
4. Docinamy pas górnego poszycia kadłuba wg szablonu (dołączona kształtka w kolorze beĪowym).
Przed jego załoĪeniem naleĪy przeprowadziü bowdeny i rozwaĪyü umiejscowienie
serwomechanizmów.
5. Sklejamy klatkĊ pilota jak na zdjĊciu. WAĩNE! WrĊgi w dolnej partii maja naciĊcia mówiące o
kolejnoĞci ich montaĪu (zob. Z4-Z6) wrĊga Z6 musi zostaü lekko zeszlifowana w miejscach jej
połączenia z wrĊgami Z1 i Z2. Po wyschniĊciu , wklejamy uzupełniające konstrukcjĊ patyczki
bambusowe i szlifujemy wystające ich fragmenty.
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6. Wklejamy po stronie wewnĊtrznej klatki, wzmocnienie Z4 -pod nakrĊtkĊ Ğruby mocującej
skrzydło. Mocujemy nakrĊtkĊ kłową na miejscu.
7. Docinamy pod kątem 45’ element nosa kadłuba H wraz z poszyciem maski silnika. (miejsce gdzie
zwykle znajdują siĊ w samolotach przyrządy-pod oszkleniem, wewnątrz kabiny)
8. Po wstĊpnym dopasowaniu klatki, dopasowujemy oszklenie.
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9. JeĞli wszystko jest w porządku, na tym etapie podpinamy napĊdy steru wysokoĞci (SW) i
kierunku (SK) a nastĊpnie przyklejamy oszklenie do klatki .
10. Wklejamy przeszkloną kabinkĊ w kadłub.
11. SKRZYDŁO: Sklejamy dĨwigar główny. Podcinamy lekko pionowe wzmocnienie rdzenia
skrzydła. (DĨwigar wchodzi w gniazda w skrzydłach, wyciĊcie musimy wykonaü aby schowała
siĊ czĊĞü mocująca ĞrubĊ noĞną).Wklejamy dĨwigar w skrzydła, sklejając je jednoczeĞnie ze
soba, a na ich górne powierzchnie wprasowane w rdzeĔ na gładko podkładki prowadzące Z7 i Z8
12. Sklejamy tylne elementy blokujące Z9-Z11 (po obklejniu skrzydeł wbijamy je blokując
dodatkowo klejem. Usytuowanie elementu: szablon nr 2 z Rys 3

Podwozie (opcjonalnie)
Podwozie w wersji makietowej naraĪone jest na uszkodzenia w wypadku kiepskiej jakoĞci
lądowiska, ale podnosi znacznie walory estetyczne samego modelu.
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1. Z miĊkkiego drucika (np. rozgiĊty spinacz biurowy) wykonujemy łączniki dolnych zastrzałów. W
podobny sposób wykonujemy mocowania zastzrałów od strony kadłuba, wyginając druty w
posatü litery Y
2. Zastrzały podwozia wykonujemy z zewnĊtrzej rurki bowdenowej. Wklejamy je tylko od strony
kół. W czĊĞci przykadłubowej powinny byü zahaczone na druciku w kształcie litery Y suwliwie.
3. Zastrzał główny – z „amortyzatorem” wykonujemy z dołączonego drucika na który nawlekamy
bowden na który naklejamy maskownicĊ osłony amortyzatora.
4. Koła: dodatkowo moĪemy pomalowaü je na czarno razem z felgami, a nastĊpnie wypełniü białymi
krąĪkami – uzyskamy w ten sposób efekt powiĊkszonych opon. Schemat montaĪu osłon kół
obrazuje poniĪszy obrazek.
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Budowa Skrzydeł (wersja basic)
1. Rozchylamy delikatnie skrzydło w okolicy naciĊcia pod dĨwigar dolny i smarujemy klejem
wewnĊtrzne punkty połączeĔ. NastĊpnie wklejamy w szczelinĊ listwĊ drewnianą.

2. Nakładamy natryskowo klej w spray-ulub smarujemy klej UHU Por na skrzydło oraz na wyciĊty
płat epp bĊdący jego pokryciem.
3. Po przesuszeniu oklejamy skrzydło zaczynając od powierzchni dolnej. Zaokrąglamy rogi
poszycia w okolicy natarcia i spływu na koĔcach skrzydeł i łączymy delikatnie ze sobą uzyskując
zakoĔczenia skrzydeł. CałoĞü pozostawiamy do wyschniĊcia.
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4. Wykonanie wzniosu skrzydeł: podkładamy pod koĔcówki skrzydeł klocki o wysokoĞci 50mm,
nastĊpnie szlifujemy mające stykaü siĊ krawĊdzie, pod kątem prostym w stosunku do blatu
roboczego, tak aby uzyskaü płaskie powierzchnie.
5. Po dopasowaniu miejsca styku, mocnym klejem sklejamy obie połówki ze sobą. MoĪemy dociąü
i wkleiü wzmocnienie ze sklejki – ale nie jest to konieczne.

Budowa Skrzydeł (wersja standard i mini makieta)
1. Rozchylamy delikatnie skrzydło w okolicy naciĊcia pod dĨwigar dolny i smarujemy klejem
wewnĊtrzne punkty połączeĔ. NastĊpnie wklejamy w szczelinĊ listwĊ drewnianą. Wskazane jest
aby listwa nie była dzielona pomiĊdzy skrzydłami. MoĪna wkleiü w czĊĞü centralna dodatkową
listwĊ wzmacniającą połączenie skrzydła.
UWAGA! w wersji mini makieta: Sklejamy dĨwigar główny. Podcinamy lekko poziome
wzmocnienie rdzenia skrzydła. Wklejamy dĨwigar w skrzydło, a na jego górne powierzchnie
podkładki prowadzące Z7 i Z8 (wprasowane w rdzeĔ na gładko).
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1. Wycinamy lotki o długoĞci 260mm z bryły skrzydła
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2. Nadajemy lotkom kształt umoĪliwiający ich pracĊ czyli Ğcinamy pod kątem 45’ materiał od strony
skrzydeł, pamiĊtając o koniecznoĞci pozostawienia luzu na pracĊ zawiasu oraz ew. wypełnienie
krawĊdzi cienkim epp
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3. wykonujemy gniazda pod serwomechanizmy lotek. Na dolnej powierzchni skrzydła znajduje siĊ
wklĊsła linia – miejsce początku gniada serwa. W odległoĞci 160mm od krawĊdzi skrzydła
obrysowujemy serwo a nastĊpnie wycinamy otwór ostrym noĪykiem. Prawidłowe wykonanie tej
operacji gwarantuje nam uzyskanie solidnego gniada pod mechanizm (zob. specjalny przekrój
rdzenia skrzydła)

4. Przymierzamy arkusz poszycia skrzydła i wycinamy kwadrat umoĪliwiający nam dostĊp do
montaĪu serwa (póĨniej zostanie to okienko zaklejone).
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5. Wycinamy lotkĊ z dolnej czĊĞci poszycia skrzydła.

6. Nanosimy natryskowo klej na poszycie oraz na rdzeĔ skrzydła.

7. Po przeschniĊciu kleju, zakładamy poszycie na skrzydła.
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8. WykaĔczamy koĔcówki skrzydeł.

9. NastĊpnie doklejamy od dołu lotki
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10. WykaĔczamy tył koĔcówki skrzydła

11. Nacinamy poszycie w miejscu zawiasów aby były one elastyczniejsze
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12. WykaĔczamy okienka zakrywające serwomechanizmy lotek wykonując w nich otwory pod
dĨwignie.

13. Wklejamy dĨwignie lotek (otwór popychacza jak najbliĪej poszycia lotki)
14. Na łączeniu skrzydeł wykonujemy otwór do przeprowadzenia okablowania. NaleĪy zwróciü
uwagĊ aby pozycja otworu nie kolidowała z mocowaniem skrzydeł. Otwór – podobnie jak
okienka serwomechanizmów zostanie wklejony na miejsce po załoĪeniu serw i okablowania.

WAĩNE! Przed ostatecznym wklejeniem serw naleĪy podpiąü aparaturĊ i wyzerowaü pozycje
dĨwigienek w stosunku do serw.
NastĊpnie wklejamy serwa, maskujemy je okienkami i podpinamy napĊdy.
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WywaĪenie i obloty
Ğrodek ciĊĪkoĞci powinien znajdowaü siĊ w przedziale 69-80 mm licząc od krawĊdzi natarcia.

Udanych lotów
Marek Rokowski

PS. Czekam na zdjĊcia Waszych gotowych modeli -.
W zamian - moĪe niespodzianki ;)
Adres pod jaki moĪna przesyłaü zdjĊcia: marek @napolskimniebie.pl
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