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Vrtulníky

Maketa vrtulníku Mil Mi-8MT
Michael Gulyj,
LMK Rokycany
S kamarádem Martinem Horou modelářsky spolupracujeme
již řadu let. Martin se původně
věnoval převážně modelům poháněnými proudovými motory,
které si včetně pohonných jednotek sám stavěl. V posledních
létech se v blízkosti našeho modelářského letiště, o které se dělíme se skutečnými letadly, začínají rozrůstat „satelitní“ rodinné
domky, a tak se stává létání
s rychlými proudovými stroji

RCR 9/2017

čím dál víc nebezpečnější. Ani
jeden z nás nepatří mezi modeláře, kteří často a rádi dojíždějí
dlouhé kilometry na jiná letiště,
kde je provoz takovýchto modelů
možný. Já se proto kromě letadel
snažím již pár let také provozovat modely vrtulníků a často
jsem Martina popichoval, aby se
ke mně připojil. Na má slova vždy shodně reagoval: „Vždyť bych se to ani nenaučil řídit.“ Nicméně mé usilovné naléhání

a problémy s létáním na našem
letišti po čase přinesly ovoce
a Martin si zakoupil tréninkový
vrtulník, s nímž velmi brzy poletoval lépe než já, což mě vůbec
nepřekvapilo. Protože se oba řa-

díme mezi modeláře, kteří nejméně stejně rádi modely stavějí,
jako s nimi létají, byl už jen skok
k otázce, do čeho se pustíme.
Kromě toho, že se nám předloha
musí líbit,

jsme také chtěli něco,
co není na modelářském
nebi tak často vidět. Proto
po čase padla volba na ruský vrtulník Mil Mi-8.
(Pokračování na str. 53)
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Vrtulníky

Maketa vrtulníku
Mil Mi-8MT

(Pokračování ze str. 1)
Vrtulník Mil Mi-8 zná asi většina z nás, neboť je vidět na našem nebi dodnes, bohužel již jen
sporadicky. Jde o mnohoúčelový
dvoumotorový stroj a jeho začátky spadají v Sovětském svazu do
konce padesátých let minulého
století. Byl vyvíjen jako náhrada
vrtulníků Mi-4 poháněných pístovým hvězdicovým motorem,
na které s nostalgií v duši vzpomínám, jak se mi – coby mladému příznivci všeho létajícího –
proháněly nad hlavou. V jedné
z knih, které mám ve své knihovně, se dokonce uvádí, že je „Osmička“ nejrozšířenějším vrtulníkem na světě (kromě Kanady, jihu Jižní Ameriky, Austrálie a několika států v Africe létá prakticky všude), a je v ní popsáno 160
(!) základních variant. My jsme
z Martinem zvolili verzi Mi-8MT
(modernizovaný
transportní)
která, pokud je určena na vývoz,
má označení Mi-17.
Předlohu jsme měli vybranou,
nic tedy nebránilo zahájit stavbu.
O velikosti modelu, pohonu
a osazení jsme měli jasno už od
začátku. Vycházeli jsme ze zkušeností z provozu mého modelu
anglického vrtulníku Westland
Wessex, se kterým jsem už něja-
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ký čas létal s naprostou spokojeností. Jasný byl tedy elektropohon (ten oba považujeme za nejlepší řešení s ohledem na cenu,
výkon a komfort při obsluze)
a průměr rotoru okolo 1,9 metru.
V průběhu přípravných prací
se nám podařilo najít člověka,
který byl ochoten základ trupu
vrtulníku zpracovat jako počítačový 3D model, což nám ušetřilo

mnoho práce, ale i tak toho bylo
před námi víc než dost. Nebýt této výhody, museli bychom postupovat jako předtím již několikrát
– zhotovit kostru z jednotlivých
řezů, celou ji vyplnit polystyrenem a pak pěkně vybrousit do finálního tvaru. Teď to za nás měl
udělat stroj. Bylo ale nutné rozmyslet, jak budeme chtít trup vrtulníku formovat a rovnou jej po-

dle toho rozčlenit na jednotlivé
díly. Každý z nich se většinou
ještě dělil na levou a pravou polovinu. Uprostřed bude vyfrézována drážka pro „jekl“ o rozměrech
30 x 30 mm, který bude tvořit jakousi páteř modelu.
Nyní musím trochu odbočit,
abych zmínil důležitou věc.
(Pokračování na str. 56)

Počítačový 3D model posloužil teké pro frézování částí kopyta trupu
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(Pokračování ze str. 53)
Druhým Martinovým koníčkem
je vše, co se týká CNC frézování.
Sám si postavil podle vlastního
návrhu již druhou frézku, všech-

ny výrobky si sám kreslí a programuje – to jsou věci pro mne
jaksi z jiné planety. Každý krok
stavby od samého počátku jsme
tedy nejdříve simulovali v počítači a pak teprve díly zhotovova-

Základní díly kopyta trupu vyfrézované z extrudovaného polystyrenu podle 3D modelu

Detail sesazení jednotlivých částí kopyta trupu

Laminování kopyta trupu

Olaminované základní díly kopyta trupu vrtulníku
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li, povětšinou bez nutných dalších úprav. Celý projekt byl zpracován v počítačovém systému
Solidworks.
Potřebné údaje tedy Martin
upravil a začal jednotlivé díly
frézovat z extrudovaného polystyrenu. Byla radost dívat se na
rodící se tvary našeho nového
modelu. Nemohli jsme se dočkat,
až budou všechny. Pak jsme jednotlivé části poslepovali k sobě
a na každé čelo každého dílu nalepili vyfrézovanou sklolaminátovou desku, která s řezem přesně lícovala. Při nekonečném rozebírání trupu tak chránila ostré
hrany jednotlivých částí. Kdyby
se totiž poškodily, byly by těžko
opravitelné a bylo nutné, aby vydržely formování. Pak jsme konečně díly navlékli na „jekl“
a spatřili tak poprvé vrtulník
v celku. Okamžitě jsme museli
smeknout před přesností 3D modelu a jeho autorem, všechny tvary byly naprosto přesně podle
podkladů, které jsme měli
připravené. Při ručním
opracování by se toho
docílilo jen stěží.
Dalším krokem
bylo vše znovu rozebrat a každou
část olaminovat
skelnou tkaninou. Pak jsme
díly nastříkali
dvěma vrstvami

dvousložkového tmelu, úmyslně
v co nejtlustší vrstvě, aby bylo do
čeho rytím naznačit jednotlivé
panely potahu podle předlohy. Po
tomto pracovním kroku už nebyl
pohled na model tak hezký –přesnost sesazení zmizela, povrch měl
pomerančovou strukturu. Proto
přišel čas na snad všemi modeláři
popisovanou činnost jako nejoblíbenější (v opačném smyslu slova), a to nekonečné broušení.
Trup musel opět získat naprostou
přesnost bez jediné prohlubně.
Pokud nějaké nepřesnosti nechtěly mizet, ještě jsme na ně dostříkávali tmel a znovu brousili. Poprvé byla doslova k nedocenění „jeklová“ páteř, která
se dala utáhnout do
velkého svěráku
a práce byla o mnoho snadnější.

Vrtulníky

Kopyto trupu po nastříkání tmelu

Když teď celou stavbu popisuji
v klidu u počítače, usmívám se,
jak se to zdá jednoduché a krátkodobé. Opak byl pravdou a často
v průběhu prací padala naše oblíbená věta: „To může dělat jenom
blázen!“
Práce na vrtulníku jsme měli
rozdělené. Martin jako šéfkonstruktér řešil technické a kon-

Doplněné prostorové detaily

strukční věci a jeho zkušenosti
s laminováním byly k nezaplacení.
Já jsem se zase věnoval vlastnímu
modelu, jeho maketovému zpracování a jako bývalý stavitel plastikových modelů všem těm věcem,
aby naše „Osma“ vypadala co nejvěrněji. Ale nepředbíhejme.

Stříkání plniče pórů

(Pokračování na str. 56)

Hlavní technické údaje:
Průměr hlavního rotoru

1 880 mm

Délka trupu

1650 mm

Průměr ocasního rotoru
Letová hmotnost
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330 mm
9 800 g
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(Pokračování ze str. 55)
Když byly tvary trupu dokonalé, nastal čas pro doplnění většiny detailů. Některé z nich byly
frézovány z technického dřeva,
jako například polokapkovitý výstupek po levé straně za výfukem
nebo boule podobná vlašskému
ořechu v místech APU agregátu.
Boční dveře do nákladové kabiny
jsem laminoval z několika vrstev
plastové fólie, stejně tak okapničky nad posuvnými okny pilotů.

Nyní přišel čas znovu vše rozebrat, olepit čela a trup nastříkat
plničem, který jsme obarvili, aby
neměl bílou barvu jako tmel
předtím. Tím byla dobře vidět
stříkaná vrstva a také se předešlo
případnému probroušení. A nastal čas opětovného kompletního
broušení, tentokrát jemným brusným papírem pod vodou. Na celý
trup jsem pak tužkou narýsoval
čáry pro rytí. Vlastní rytí dělám
speciálně vyrobenými rydly různé tloušťky. Rovné čáry za po-

Po vybroušení plniče pórů byla
na kopyto vyryta paneláž podle
skutečného vrtulníku
a doplněny další detaily

jsem s dostatečným předstihem
kontaktoval Jiřího Adámka, který mi zhotovil samolepicí nýty
potřebných rozměrů z tlustší
plastové fólie. Nebylo to poprvé,
nýty od něj jsem používal již několikrát ke své naprosté spokojenosti. Tentokrát se dalo částečně
držet již vyrytých linií, protože
ve skutečnosti jsou jednotlivé
plechy nýtovány po okrajích, ale
Museli jsme si ze dřeva zhotovit
i model hlavního podvozku, zjistit přesné body ukotvení, a tím
jsme určili místa, kde vybrousit
do obou nádrží zářezy pro tlumiče. Zasahovaly hluboko do polystyrenu, takže je bylo zapotřebí
vylepit plastem, znovu nastříkat
tmelem a vybrousit. To zabralo
hodně času, ale model byl zase
o kousek dál.

moci ocelových pravítek, ostatní
podle plastových šablon; vše je
při práci k trupu přichyceno tenkou oboustrannou samolepicí
páskou. Pokud totiž pravítko ujede a rytá linka uhne, musí se
opravovat znovu tmelem, což není práce na jeden den. Proto se
vyplatí věnovat úsilí dobré fixaci.
Nakonec jsem ještě přilepil přezky uchycení nádrží, které Mar-

Předlohové modely všech doplňků

Vrchní vrstva modré barvy před nanesením nýtových řad

tin vyfrézoval z 0,5mm plastové
fólie (ty vyvolávají u diváků snad
největší zájem) a otočné závěsy
zadních nákladových vrat.
Nyní přišel na řadu nástřik
vrchní modrou barvu. Potom –
abych nevyšel ze cviku – jsem
vzal jemný hadřík a celý trup vrtulníku vyleštil brusnou pastou,
kterou používají autolakýrníci.
Tím jsme docílili naprosto hladkého povrchu. V průběhu práce
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přesto se musely některé čáry
opět dokreslit a těch se při lepení
držet. S nýty se pracuje dobře,
chce to jen trochu cviku a trpělivosti, velmi dobře si vzpomínám
na své dávné začátky, kdy moc
nechybělo a všechno jsem vzteky
vyhodil do popelnice. Pak se má
počáteční nešikovnost prolomila
a já na nýty od Jiřího Adámka už
nedám dopustit. Na našem modelu vrtulníku Mi-8 je jich použito
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zhruba 11 000. K dokončení maketového povrchu pak chybělo
jen pár drobností. Martin na plotru vyřezal zpevňující pásky na
stabilizační plochy, různá servisní dvířka a kryty. Jejich nalepení
pak bylo to nejjednodušší, co
jsem ještě mohl na modelu udělat. Většina popisovaných kroků
je patrna z fotografií.
Z modelů pro formování to
však nebylo všechno. Ještě chyběly vodorovné stabilizační plochy, aerodynamické kryty hlav-

ky byly rovněž frézovány z technického dřeva, ale posloužily po
dohotovení přímo jako modely
pro formování.
Po kompletním dokončení
modelů nastal čas pro jejich zaformování. To je činnost dosti
specifická a nerad bych jí detailně popisoval, abych nenudil čtenáře. Martin má za sebou již několik vlastních forem pro modely
letadel s proudovým motorem,
takže jsme vycházeli z jeho zkušeností a mnohdy došlo ještě

Onýtované kopyto trupu se
všemi detaily připravené na
zaformování

přesnost a bylo možné hotový díl
lehce vyjmout, musí se forma dělit na tři kusy. Celkem je pro laminování všech částí vrtulníku
potřeba rovných dvaceti forem,
což je patrné z fotografie, na níž
chybějí formy pro lemy vstupních otvorů.
Snímky:
autor a David Marek
(Pokračování)
ního podvozku podvozků a lemy
kolem vstupů vzduchu do motorů, horního chladiče oleje a vpředu na pravé nádrži. Trojúhelníkové aerodynamické kryty podvozku a stabilizační plochy jsme vyřešili již vyzkoušeným způsobem
– vyfrézovaly se dvoudílné negativní formy z technického dřeva
pro každý kus. Do nich se pak
vylaminoval model, který pak
čekala přesně stejná procedura
jako trup vrtulníku. Zbylé doplň-
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Hotové formy všech částí trupu
vrtulníku

k různým vylepšením. Používali
jsme zásadně kvalitní materiály,
protože jsme již měli za sebou
hodně práce a bylo by škoda pro
nějaké šetření na nepravém místě
o ni přijít.
Jen pro zajímavost – nejsložitější je forma pro laminování horního předního dílu krytu motorů.
Abychom zachovali tvarovou
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