
Návod na stavbu křídla pro SATRMADE 2 (lze aplikovat i na verzi 1)
Jde pouze o postup stavby a není třeba se jím absolutně přesně řídit.

Postup je následovný a vychází z toho že již máte slepeny a opracovány jednotlivé díly.

Střední část křídla prozatím odložíme a začneme lepit „uši“.

Jen pro kontrolu si sestavíme jednu
stranu křídla, a to tak že připneme
kolíčky, druhý díl křídla a  měříme
výšky podle plánku na křídlo. Zde
budeme postupovat podle plánku na
STARMADE 2.

Všechny míry se měří na odtokové hraně
křídla viz na obrázku přiložené posuvné
měřítko.

Takto si postupně pokusně
spojíme vždy dva na sebe
navazující díly a změříme si
rozdíl výšek viz první obrázek.

Mě se napoprvé podařili tyto
míry.
Střed a 1 díl 50mm
požadovaných 37,5
1 díl a 2 díl 38mm
požadavek 42,5
2 a 3 díl 39mm
požadavek         38

Toto si změříme na obou stranách křídla. Nejde tak ani o přesné rozměry, můžou se lišit, ale jde 
hlavně o to aby tyto rozměry byly na obou stranách stejné. To je podstatné pro chování letadla ve 
vzduchu.
Pokud tyto rozměry budou jiné, letadlu půjde do jedné zatáčky jinak než do druhé. Může se stát že 
se mu do té zatáčky vůbec nebude chtít a když to přeženete při řízení, tak najednou do ní spadne a 
zase se mu nebude chtít ven.

Takže teď přichází na řadu broušení a úprava tak abychom se v jednotlivých rozměrech co nejvíce 
přiblížili. Podstatné je abychom se co nejvíce přiblížili rozměru v prvním lomení a pak v součtu.

Nikdy nebruste příliš dlouho, stačí jednou, dvakrát přebrousit a ihned odzkoušet. Bude se to 
poměrně rychle měnit. Naše snaha musí být, aby vždy pravá a levá strana byly na každém dílu vždy
rozměrově stejné. Jakmile budeme spokojeni přistoupíme k lepení.

Začneme s tím že nejdříve slepíme pravé a levé ucho.
Postupujeme od vnější strany křídla k prostředku a měříme. Vždy postavíme levou a pravou starnu 
stejného dílu abychom měli kontrolu stejných rozměrů.



Díl který je na rovině vždy dobře
zatižte aby jste neměli problémy s
měřením.
Spoje lepíme lepidlem EPOXY s
tuhnutím 10-15 minut.

To nám umožní slepit najednou vždy
pravou a levou stranu najednou.
Na slepení prvních dvou dílů křídla
není součástí spojka která by se
vložila do uhlíkových trubiček. Já
jsem použil kousek hliníkového
drátu který jsem dostatečně zdrsnil a
zalepil epoxydem.

Lepení další části křídla.

Je dobré v tuto chvíli na konci křídlo
podložit a to vždy stejně vysokou
podložkou pro levou a pravou stranu.

Součástí tohoto spoje je již překližková
spojka, která se vloží do uhlíkových
trubek a zalepí. Ta pomůže nastavení a
udržení úhlu a zároveň zpevní spoj.
Nezapomeňte ji zalepit epoxydem.



Teď přichází na řadu lepení spojovacích prvků pro spojení středu křídla s pravý a levým uchem.

Do střední části křídla je třeba zalepit hliníkové trubičky do kterých se nasunují uhlíkové tyčky 
které se zalepí do ucha.

Jsou dvě možnosti jak zalepit hliníkové trubičky. A to jak za pomoci ucha tak bez něj.
Preferuji tu bez ucha.
Dlouhou trubičku která je přesněji vymezena lze zalepit bez větších problémů.
Na tomto obrázku ještě není zalepeno poslední překližkové žebro ale to pro ukázku nevadí.
Zadní kratší trubička je větší oříšek.
 Musí být zalepena rovnoběžně s delší trubičkou a to jak při pohledu přes náběžnou hranu tak s z 
vrchního pohledu na křídlo.  V tom nám pomohou spojovací uhlíkové trubičky které zasuneme jak 
do krátkého tak do dlouhého dílu a podložíme tak aby to bylo rovnoběžně v obou směrech.
 Tak postupujeme u obou polovin křídla. To proto abychom měli k dispozici uhlíkové tyčky které 
nám pomohou po zastrčení určit rovnoběžnost obou pouzder.

Po zalepení a zatuhnutí lepidla nejlépe druhý den přistoupíme k lepení uhlíkových tyček do pravého
a levého ucha.

V první řadě si ale nalepíme izolepu na střední díl křídla a to vždy na žebro které budeme opírat o 
ucho. Prořízneme v něm co nejlépe otvory pro uhlíkové tyčky. Pomůže nám to v tom že se nám tyto
dva díly neslepí k sobě při případném vytečení lepidla mimo spoj.



Sesadíme oba díly k sobě za pomoci nasunutých uhlíkových tyček, které jsme před tím zdrsnily v 
místě lepení, a sepneme kolíčky.

Po té tyčky opatrně posuneme o
cca 5-6m  směrem do ucha a
těsně za každým žebrem
naneseme lepidlo (epoxy) 
a posuneme směrem do
středního dílu křídla. Tím se
nám lepidlo dostane do styku s
žebry a zateče do místa spoje.
Nedáváme ho moc, jen tolik
abychom měli jistotu že se
dostane dovnitř. Při posunování
opatrně otčíme uhlíkovou
trubičkou aby se lepidlo lépe
dostalo do spoje.

Po zaschnutí lepidla rozpojíme díly křídla a místa s nedostatečným množstvím lepidla na obou 
místech dolepíme a soje vyztužíme.

To by mělo být vše a přeji úspěšnou stavbu.

Michal


