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 כפוים
 גיליון 2018

  .לקוראים שלום

  .(F1D) 2פ- ו (F1M) 1ת טיסי הפים פוהמוקדשת כולה למחלקמוחת לפיכם חוברת כפוים 

למי , היריעה קצרה מלהכיל את המידע הקיים ולכן .םותוכיות טיסי, כתבות, בחוברת תמצאו מאמרים

והתמוות  ,הסרטוים, הכתבות, כמות המידע, באופן מפתיע. אי מציע לערוך חיפוש ברשת, שמתעיין

בגלל  יתכן. מכל מחלקות הטיסים החופשיים האחרות שמצאתי ברשת בושא טיסי פים גדולה הרבה יותר

, ואין בה תחרות מסחרית, שזאת מחלקת הטיסים החופשיים האחרוה שעדיין קיים בה חוק בוה הטיסן

   .אשים וטים לשתף יותר את סודותיהם

אליפות . המתקיימים בה אליפויות עולם ואירופה לסירוגין כל שה, מחלקה בילאומית היה 2מחלקת פ

  .שלושה בוגרים ושלושה וער, כך שבחרת מורכבת משישה מתחרים, הבוגרים צמודה לאליפות הוער

המשמשות גם כתחרויות מבחן  שהמדי  2פ- ו 1טיסי פתחרויות  4בלוח התחרויות הארציות מתקיימות 

  .לקביעת סגל בחרת ישראל לייצוג באליפויות עולם ואירופה

  .קריאה מהה

  

  

  

  

  בברכת התעופה                                                                                              

  גלעד מרק                                                                                              

  עורך ראשי                                                                                              

  

  

   .2018לשת  2אלוף העולם בטיסי פ, ב"מארה Brett Sandborn :בשער

  
  
  
 
  
   

  :כתובת המערכת לתגובות וכתבות
  קלוב התעופה לישראל

  .61263תל אביב  26261. ד.ת, 67הירקון 
  03-5177280: פקס

 office@aeroclub.org.il: ל"דוא
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   2חוקת מחלקת טיסי פים פ

  

  טיסי פים – F1Dמחלקת  3.4
  

  הגדרה 3.4.1
  

על ידי מועים מתיחים בהם העילוי וצר על ידי כוחות , אשר יתן להטיסם רק בחלל סגור, טיסים
מלבד שיוי בעקמומיות , אווירודימיים הפועלים על משטחים השארים קבועים במהלך הטיסה

  .הפרופיל או בזווית ההתקפה
  

  F1Dמידות טיסי פים וסחת  3.4.2
  

  מ"מ 550......................................................מוטת כף מרבית של טיסן חד כפי
  מ"מ .........................................................200ושאיםמיתר מרבי של משטחים 

  מ"מ 450................................................................................מוטת זב מרבית
  גרם 1.4................................................................משקל מזערי ללא מוע גומי

  גרם  0.4............................................משקל מרבי של מוע גומי כולל שמן סיכה
  

  מספר טיסות 3.4.3
  

במידה . טיסות אשר מהן תילקחה השתיים הטובות ביותר לצורך הדרוג 6המתחרה רשאי לבצע 
משך . יסה רשמית אחת בכל סיבובוהמארגים הגדירו סיבובים עבור התחרות המתחרה רשאי לבצע ט

  .זמן הסיבובים חייב להיות מוכרז מראש
  

  הגדרה לטיסה רשמית 3.4.4
  

טיסה יכולה לבוא לידי סיום בכל צורה פיזית בתוך . שיות או יותר תחשבה כרשמיות 60רק טיסות של 
יסיון טיסה  שיות תחשב כיסיון טיסה ומותר שיהיה 60 - טיסה בת פחות מ. השיות הראשוות 60

  .יסיוות הטיסה אים יתים לצבירה. אחד בכל אחת משש הטיסות הרשמיות
  

  מספר הטיסים 3.4.5
  

  .אין הגבלה על מספר הטיסים בהם מותר למתחרה להשתמש בתחרות טיסי פים
  

  חוק ההתגשות 3.4.6
  

הזמן שבין ההתגשות ועד במשך , כל מתחרה חייב לבחור, במקרה של התגשות בין שי טיסים טסים
יש לבצע . או לחזור על הטיסה, האם לקבל את הטיסה כטיסה רשמית, שתי דקות לאחר סיום טיסתו

  .את הטיסה החוזרת לפי יסיון הטיסה הרשמי הבא
  

  יווט 3.4.7
  

או כדי , עם חוט או קה מותרים לשימוש על מת לשות את תיב הטיסה של הטיסן) ים(בלון  .א
אין הגבלת זמן או הגבלה על מספר יסיוות היווט ובלבד . בחלק אחר של חלל ההטסהלמקמו 

  .שכל היווטים יתבצעו מקדמת הטיסן ולעולם לא מחלקו האחורי

התכולה שלו או טיסים , השימוש ביווט חייב להיות רק כדי למוע התגשות עם חלקי המבה  .ב
 .האופקי הזזת הטיסן צריכה להיות בעיקר במישור. אחרים
לדעתו של מודד הזמן השיוי בגובה הטיסן מגיע לחצי מטר או מטר אחד לכל עשרים , אם :הערה

התעלמות מתמשכת מאזהרות . הוא יזהיר את המתחרה) הגדול בין השיים(וחמישה מטרים גובה 
  .מודד הזמן תגרור הפסקת הטיסה

, ברגע שהפרופלור עצר. חוט ולעצור/קה)/ים(על ידי הבלון סהפרופלור יכול להיתפ, במשך היווט  .ג
כדי להגדיר את סך ) עדיף שעון עם שי מפסקים המסוגל למדוד זמן מצטבר(שעון עצר שלישי יופעל 
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אם המווט איו . זמן זה יוחסר מהזמן הכללי בשי השעוים האחרים. כל הזמן בו הפרופלור עצר
הזמן בו הפרופלור . ל שלושת השעויםמצליח לשחרר את הפרופלור אחרי היווט יש לעצור את כ

  .עצר יוחסר כזכר למעלה

 .י טיסן אחר בזמן היווט"פגיעה ע הטיסה חוזרת לא תותר אלא אם כן היית  .ד

בתאום , מתחרה בעל מגבלה גופית חייב. ההחלטה לווט היא באחריות המתחרה ותבוצע על ידו  .ה
יש להציג אישור של רופא על כושר , יהבמקרה של ראיה לקו. לדאוג לעצמו למחליף, אם המארגים

 .על מת לאפשר מווט מחליף, בעין הטובה 20/40על פיו כושר הראיה המתוקן הוא לפחות , ראיה

ולהזהיר את המתחרה אם הוא עלול לסכן , באחריות מודד הזמן להשגיח על השימוש בציוד היווט  .ו
סאי הפגע הזכות לטיסה חוזרת אשר לטי, י המווט"אם טיסים אחרים פגעים ע. טיסים אחרים

הוא חייב להודיע למודדי הזמן על החלטתו לא . אם תוצל תהווה את התוצאה שלו לסיבוב הזה
אם החליט להטיס מחדש הוא חייב לעשות זאת לפי טיסתו . יאוחר משתי דקות לאחר סיום טיסתו

  .הרשמית הבאה
  

  דרוג 3.3.8
  

, במקרה של שוויון, עבור הדרוג הסופי המתחרה תילקחסיכום שתי טיסותיו הטובות ביותר של כל 
  .הטיסה השלישית בטיבה תכריע וכן הלאה במקרה שעדיין יש שוויון

  

  מדידת זמן 3.3.9
  

ודיוק של  תמודדי זמן עם שעוי עצר אלקטרויים בעלי תצוגה דיגיטאלי 2על ידי  דעל הטיסות להימד
  .שייה 1/100לפחות 

  .F1Dתקפים למחלקת  B.11.1 ,B.11.2 ,B.11.6רק סעיפים , B.11פיסקה , 4bמתוך חטיבה 
  :המדידה תופסק כאשר. מדידת הזמן של כל טיסה תתחיל ברגע השחרור של הטיסן

  .הטיסן וגע ברצפת המבה  .א

 .מתרחשת השלכה  .ב

 .מלבד הרצפה ותועתו מופסקת, הטיסן בא במגע עם חלק כל שהוא מהמבה או עם תכולתו  .ג
שיות וספות לאחר שהתועה  10ו המודדים במדידת הזמן למשך במקרה כזה ימשיכ :הערה

שיות יש להפסיק  10במקרה והטיסן שאר במגע עם אותו מבה או תכולתו לאחר . הופסקה
במידה והטיסן משחרר . השיות מזמן המדידה שמדד 10את מדידת הזמן ולהפחית את 

  .גילשיות מדידת הזמן תמשך באורח ר 10 - עצמו תוך פחות מ
  

  מספר עוזרים 3.3.10
  

  .המתחרה זכאי לעוזר אחד
  

  שיגור 3.3.11
  

  .כאשר המתחרה עומד על הקרקע, השיגור יתבצע ביד  .א

 .פיתול מועי הגומי יתבצע על ידי המתחרה עצמו  .ב
  

  חלוקה למחלקות על פי גובה התקרה 3.3.12
  

  .מטרים 8 - פחות מ .1

 .מטרים 15 - ל 8בין  .2

 .מטרים 30 - ל 15בין  .3

 .מטרים 30מעל  .4
  

מוגדר על ידי המרחק האכי בין הרצפה ובין הקודה הגבוהה ביותר בה יתן להתוות גובה התקרה 
  .מטרים מתחת למבה העיקרי של הביין 15מעגל של 
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  1חוקת מחלקת טיסי פים פ

  

 הטיסאות מחוקת הרלווטים החלקים עם בשילוב מיושמים מטה הרשומים 1- טיסי פים פ מחלקת חוקי

  .C4 - ו B4 חטיבות, הספורטיבית

  הגדרה .1

על ידי מועים מתיחים בהם העילוי וצר על ידי כוחות , אשר יתן להטיסם רק בחלל סגור, טיסים
מלבד שיוי בעקמומיות , אווירודימיים הפועלים על משטחים השארים קבועים במהלך הטיסה

  .הפרופיל או בזווית ההתקפה
  

  :1-מידות טיסי פים פ .2

  מ"מ 460......................................................חד כפי מוטת כף מרבית של טיסן
  מ"מ 200.........................................................מיתר מרבי של משטחים ושאים

  מ"מ 450................................................................................מוטת זב מרבית
  גרם 3.0................................................................משקל מזערי ללא מוע גומי

  גרם  1.5............................................משקל מרבי של מוע גומי כולל שמן סיכה
  

  :טיסות מספר .3

  .הדרוג לקביעת הטובות הטיסות 2 ויילקח שמתוכן רשמיות טיסות 4רשאי לבצע  מתחרה

  :התחרות משך .4

 .רצופות שעות 3 של זמן פרק בתוך להתבצע חייבות הרשמיות הטיסות כל

  :רשמית טיסה הגדרת .5

טיסה יכולה לבוא לידי סיום בכל צורה פיזית . שיות או יותר תחשבה כרשמיות 60רק טיסות של 
ת תחשב כיסיון טיסה ומותר שיהיה יסיון שיו 60 - טיסה בת פחות מ. השיות הראשוות 60בתוך 

  .יסיוות הטיסה אים יתים לצבירה. טיסה אחד בכל אחת משש הטיסות הרשמיות
  

  :חוק ההתגשות .6

במשך הזמן שבין ההתגשות , כל מתחרה חייב לבחור, במקרה של התגשות בין שי טיסים טסים
יש . או לחזור על הטיסה, הטיסה כטיסה רשמיתהאם לקבל את , ועד שתי דקות לאחר סיום טיסתו

  .לבצע את הטיסה החוזרת לפי יסיון הטיסה הרשמי הבא
  

  :יווט .7

או כדי , עם חוט או קה מותרים לשימוש על מת לשות את תיב הטיסה של הטיסן) ים(בלון  .א
ובלבד אין הגבלת זמן או הגבלה על מספר יסיוות היווט . למקמו בחלק אחר של חלל ההטסה

  .שכל היווטים יתבצעו מקדמת הטיסן ולעולם לא מחלקו האחורי

התכולה שלו או טיסים , השימוש ביווט חייב להיות רק כדי למוע התגשות עם חלקי המבה  .ב
 .הזזת הטיסן צריכה להיות בעיקר במישור האופקי. אחרים
לדעתו של מודד הזמן השיוי בגובה הטיסן מגיע לחצי מטר או מטר אחד לכל , אם :הערה

התעלמות מתמשכת . הוא יזהיר את המתחרה) הגדול בין השיים(עשרים וחמישה מטרים גובה 
  .מאזהרות מודד הזמן תגרור הפסקת הטיסה

רגע שהפרופלור ב. חוט ולעצור/קה)/ים(על ידי הבלון סהפרופלור יכול להיתפ, במשך היווט  .ג
כדי ) עדיף שעון עם שי מפסקים המסוגל למדוד זמן מצטבר(שעון עצר שלישי יופעל , עצר

. זמן זה יוחסר מהזמן הכללי בשי השעוים האחרים. להגדיר את סך כל הזמן בו הפרופלור עצר
. םאם המווט איו מצליח לשחרר את הפרופלור אחרי היווט יש לעצור את כל שלושת השעוי

  .הזמן בו הפרופלור עצר יוחסר כזכר למעלה

 .י טיסן אחר בזמן היווט"פגיעה ע הטיסה חוזרת לא תותר אלא אם כן היית  .ד
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בתאום , מתחרה בעל מגבלה גופית חייב. ההחלטה לווט היא באחריות המתחרה ותבוצע על ידו  .ה
ישור של רופא על יש להציג א, במקרה של ראיה לקויה. לדאוג לעצמו למחליף, אם המארגים

על מת לאפשר מווט , בעין הטובה 20/40על פיו כושר הראיה המתוקן הוא לפחות , כושר ראיה
 .מחליף

ולהזהיר את המתחרה אם הוא עלול , באחריות מודד הזמן להשגיח על השימוש בציוד היווט  .ו
ות לטיסה לטיסאי הפגע הזכ, י המווט"אם טיסים אחרים פגעים ע. לסכן טיסים אחרים

הוא חייב להודיע למודדי הזמן על . חוזרת אשר אם תוצל תהווה את התוצאה שלו לסיבוב הזה
אם החליט להטיס מחדש הוא חייב לעשות . החלטתו לא יאוחר משתי דקות לאחר סיום טיסתו

 .זאת לפי טיסתו הרשמית הבאה

    .ז

  :הטיסים מספר .8

  .השתמש בתחרות טיסי פיםאין הגבלה על מספר הטיסים בהם מותר למתחרה ל 

  :דרוג .9

במקרה של שוויון, עבור הדרוג הסופי הסיכום שתי טיסותיו הטובות ביותר של כל מתחרה תילקח ,
  .הטיסה השלישית בטיבה תכריע וכן הלאה במקרה שעדיין יש שוויון

  

  :זמן מדידת .10

  :המדידה תופסק כאשר. מדידת הזמן של כל טיסה תתחיל ברגע השחרור של הטיסן

  .הטיסן וגע ברצפת המבה  .ד

 .מתרחשת השלכה  .ה

 .מלבד הרצפה ותועתו מופסקת, הטיסן בא במגע עם חלק כל שהוא מהמבה או עם תכולתו  .ו
שיות וספות לאחר שהתועה  10במקרה כזה ימשיכו המודדים במדידת הזמן למשך  :הערה

יות יש להפסיק את ש 10במקרה והטיסן שאר במגע עם אותו מבה או תכולתו לאחר . הופסקה
במידה והטיסן משחרר עצמו תוך . השיות מזמן המדידה שמדד 10מדידת הזמן ולהפחית את 

  .שיות מדידת הזמן תמשך באורח רגיל 10 - פחות מ
  

  :מספר עוזרים .11
  

  .המתחרה זכאי לעוזר אחד
  

  :שיגור .12

  .השיגור יתבצע ביד כאשר המתחרה עומד על הקרקע  .א

 .הטיסן את בעצמו ולשגר מועו את למתוח מתחרה כל על  .ב

  :הטיסן בוה חוק .13

 .הטיסן בוה להיות המתחרה על 1- פים פ טיסי בתחרויות  
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 אירופה/  עולם לאליפות 2בטיסי פ חופשיים בחרת בחירת תקון

  

  )F1D( פים בטיסי אירופה/  עולם לאליפות ווער בוגרים בחרת בחירת תקון 3

 במחלקת, אירופה/  עולם לאליפות ישראל בחרת לבחירת הייחודיים הושאים את מגדיר זה תקון 3.1

 .הכללי לתקון בוסף F1D  פים טיסי

 שיטת בחירת הבחרת 3.2

 א"הביל התחרות שלפי בשה התחרויות שת בתחילת החל רצופות מבחן תחרויות 4 יערכו 3.2.1
 .הבחרת תשוגר אליה

 .א"הביל התחרות בשת אפריל עד יסתיימו המבחן תחרויות 3.2.2

 .בתחרות הזוכה מתוצאת שהשיג היחסי האחוז תהיה מבחן בתחרות מתחרה תוצאת 3.2.3

 המבחן בתחרויות שהשיג הקודות סכום יהיה המבחן תחרויות בתום המתחרה תוצאות 3.2.4
  .שהשיג ביותר המוכה התוצאה למעט

  .יורד קודות בסדר ידורגו המתחרים המבחן תחרויות בתום 3.2.5

  בחרתדרישות וספות מחברי  3.3

 באולם המבחן תחרויות במהלך טיסות בשתי, לפחות דקות 12 של תוצאה – המיימום תאי  5.3.1

  .מטר 8 עד שגבהו באולם לפחות דקות 10 של תוצאה או\ו, מטר 8 מעל שגובהו

  .טיסים 4 הוא יהמיימאל טיסיםה מספר  5.3.2
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  F1Dכלים וחומרים לביית טיסן 

  

יחד עם זאת ישם כלים וחומרים יחודיים . גבוההדורשת הוצאה כספית והשקעת זמן איה טיסי פים  ביית

את רוב הכלים והחומרים יתן למצוא בחויות אמות  .למחלקה שמומלץ להכין מראש לפי תחילת הבייה

ישם מספר קטן של חומרים  .יג די בקלות באיביי או אליאקספרסאת חלקם יתן להש, ועשה זאת בעצמך

 Ray Harlan, Mike Woodhouse, Nick Aikman :תן להשיג רק אצל ספקים מומחים לטיסי פים כגוןשי

  .'וכד

  :כלים

 .מ לליפוף גופים"מ 6.5~5.5ציורית פליז או אלומייום בקוטר  .1

  .או להשתמש בחלק שי של חכה בעל קוטר מתאים Ray Harlan –מדרל לליפוף גוף אחורי  .2

 .משוייף מגוש בלזה –בלוק להצבת פרופלור  .3

 .מ"מ 500סרגל מתכת איכותי  .4

 .לסימון (pigma micron pen 0.2mm tip)מ "מ 0.2עט בלתי מחיק דק עם קצה  .5

 .יתן לרכישה בזול באיביי –גרם  0.001 אלקטרוי משקל .6

 .סכין יפית דקה איכותית או סכין גילוח .7

 ).עם אצטון 50/50מדולל ( UHU Hartאו   Ducoאו Ambroidדבק  .8

 .יתן לרכישה בזול באיביי – בקבוקון פלסטיק לדבק עם מחט הזלפה .9

 .מכחול דק איכותי .10

 . Ray Harlan– 1:10מקדחת גומי  .11

 .מד מומט .12

 .סטד מתיחה .13

 .סטד לטיסן .14

 .לחיתוך הציפוי מלחם .15

 .קטר .16

 .להדבקת בורון מחט מזרק דקה .17

 .קליבר .18

 ".ירוק"משטח חיתוך  .19

 .יגים'מ לג"מ 1קרטון ביצוע  .20

 .)לשימוש כמשקולות בזמן הבייה(' אומים חצי איצ .21

 .מסקגטייפ דק .22

 .3M77דבק ספריי  .23

 .ארגז טיסים .24



 9

  

  :חומרים

 .Ray Harlan –איץ  0.003בורון  .1

 .יתן להשתמש במיתר שי של גיטרה חשמלית –מ "מ 0.35ירוסטה  .2

 ).לליפוף גופים וציוריות( – Esaki Tissueייר ציפוי יפי  .3

 .Ray Harlan –מיסב חרטום  .4

5. OS Film – )Mike Woodhouse(  אוSuperUltraFilm – )Ray Harlan( לציפוי. 

 .איץ 0.001חוט קוולר דק או טוגסטן  .6

 .)איביי( מ"מ 0.5או לחתוך מדף טפלון בעובי  Ray Harlan –ציורית טפלון לחרטום  .7

  

  :בלזה

 )65kg/m^3משקל סגולי (עבור גוף קדמי מ "מ 0.35קוורטר גרין  .1

 )65kg/m^3משקל סגולי (מ עבור גוף אחורי "מ 0.25קוורטר גרין  .2

 )90kg/m^3משקל סגולי (מ עבור קורות כף "מ 1.0-0.9סיבים ישרים  .3

 )90kg/m^3משקל סגולי (מ עבור קורות הגה גובה וכיוון "מ 0.8-0.7סיבים ישרים  .4

 )90kg/m^3משקל סגולי (מ עבור פרופילים כף והגה גובה "מ 0.7קוורטר גרין  .5

 )90kg/m^3משקל סגולי (מ עבור מסגרת ופרופילים לפרופלורים "מ 0.6סיבים ישרים  .6

 )90kg/m^3(מ עבור מוטות כף וקורות פרופלורים "מ 1.6סיבים ישרים  .7

  

  Nick Aikmanיתן להשיג אצל ) עם כי יקרה(בלזה איכותית 
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 ציפוי טיסי פים

 
 

  :בטבלה המצורפת מרוכזים סוגי הציפוי המשמשים למגוון מחלקות טיסי הפים והתוים שלהם

  

  עובי  ציפוי

  )מיקרוים(

  משקל סגולי

  )גרם למטר מרובע(

  מקור

Y2K2 0.3  0.54  לא מיוצר יותר  

Y2K  0.5  0.7  לא מיוצר יותר  

OS Film 0.5  0.8  Tim Goldstein, Mike 

Woodhouse 

Super Ultrafilm  0.9  1.2  Ray Harlan  

Ultrafilm 1.4  2.2  Ray Harlan 

2 micron mylar 2  3.1    

5 micron mylar 5  7.1    

Esaki Tissue  ?  11    

Saran Wrap  ? 20  ויות מכולתיילון מח  

  

הציפוי הפוץ כיום הוא . אולם אלה אים מיוצרים עוד Y2K - ו  Y2K2צופו ב  2טיסי פעד לפי מספר שים 

OS-Film. י פיתן לצפות גם ב  1טיסSuper Ultrafilm יותר אבל זול יותר שהוא מעט כבד.  

את הציפוי פורסים על שולחן קי בעדיות . מ"מ 600X250כ בגודל "בד, יש להכין מסגרת בלזה, ראשית

בכמות קטה ומיחים על גבי  UHU Stickל המסגרת מורחים דבק ע. ודואגים שיהיה מתוח עד כמה שיתן

  .הציפוי

קיימת טכיקה שאומרת שכדאי לקמט את הציפוי לכדי כדור לפי שפורשים אותו על השולחן ומדביקים 

  .הקמטים הוצרים בציפוי ותים לו מראה מחוספס. למסגרת

  

  . מומלץ לרסס במקום פתוח. 3M-77מסוג חשוב שהדבק יהיה איכותי , את הכף מרססים בספריי דבק

את הכף מיחים על הציפוי . מ אמורים להספיק"ס 40 - מעברים של ריסוס על גבי הכף ממרחק של כ 2-3

  .במסגרת ועוברים בעדיות עם האצבע על מת להצמיד את הציפוי על גבי הקורות והפרופילים

  

יש לעבור בעדיות עם  .רך כך משתמשים במלחםלצו. מההיקףמורידים את שאריות הציפוי , בשלב הבא

ייצור קרעים , גם החד ביותר, שימוש בסכין. הציפוי יחתך כמו חמאה. המלחם קרוב למסגרת הכף מבחוץ

  .ויהרוס את הציפוי
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הדבר . מחדש ליצירת זוית הדיהדרלכעת יתן לחתוך חיתוך אלכסוי בקורות הכף בחיבור הדיהדרל ולהדביק 

שיטה שעובדת כמו קסם למתיחת הציפוי היא מעבר עם מכחול . י באיזור הפרופיל להיות רפוייגרום לציפו

  .מדולל באצטון על הציפוי לאורך פרופיל הדיהדרל ובצמוד לו UHU Hartאו  Ducoעדין ספוג בדבק 
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הוא כראה החלק הכבד ביותר בטיסן ועליו לשאת את העומס 

 0.25(מ עבור גוף קדמי "מ 0.35כ בעובי 

  ).גל מעוקבליברות לר

לפי כן יש לחתוך את לוח ). 'איצ

עבור (מ "מ 4-5אורך בהתאם לאורך הגוף ורוחב בהתאם להיקף הגוף בתוספת של כ 

  ).מ

 חותכיםבזמן ההספגה . דקות 10 

משטח חיתוך ירוק או כל משטח ,זכוכית 

  .חול מיישרים את הקמטים

הייר על  סיבוב אחד של מלפפים

ומגלגלים את המוט על גבי , כעת מיחים את לוח הבלזה הרטוב על הייר במקביל למוט כך שכמעט ייגע בו

 בקצותיו עם מסקיגטייפ למשטח העבודה על מת שלא יזוז בזמן חיתוך

ומקבעים גם את הסרגל עם , )

יש לבצע מספר מעברים על החתך ולוודא שכל 

  

  .בשלב הבא מוציאים את הגוף המגולגל החתוך מהמוט ומפרידים בעדיות את הייר ואת שאריות הבלזה

UHU H  עם אצטון  50/50מדולל

מלבישים את הגוף שוב על המוט ובעזרת מכחול עדין מורחים מעט דבק בתוך 

מומלץ . כך עוברים לאורך כל החתך

מוט לייבוש משאירים את הגוף על ה

16

 ביית גופים לטיסי פים

הוא כראה החלק הכבד ביותר בטיסן ועליו לשאת את העומס . הגוף אחד החלקים החשובים בטיסן פים הוא

  .הגדול ביותר של מוע הגומי

כ בעובי "בד ,לוח הבלזה צריך להיות אחיד, ראשית יש לבחור את חומר הגלם

ליברות לר 4או (ג למטר מעוקב "ק 65משקל סגולי באיזור ה 

איצ 1/4(מ "מ 6.35ציור פליז או אלומיים בקוטר /את הבלזה מלפפים על מוט

אורך בהתאם לאורך הגוף ורוחב בהתאם להיקף הגוף בתוספת של כ , 

מ"מ 26-27ב רוחו מ"מ 450באורך  מ דרוש לחתוך את הלוח

 - למשך כ) בתוך תבית או מגש(בשלב זה יש להספיג את לוח הבלזה במים 

זכוכית (ומיחים אותו על משטח העבודה מ "מ 450

חול מיישרים את הקמטיםבעזרת המכ. ומרטיבים את הייר בעזרת מכחול רחב

מלפפיםמצמידים את הייר הרטוב למוט ו ,מיחים את המוט לאורך קצה הייר

כעת מיחים את לוח הבלזה הרטוב על הייר במקביל למוט כך שכמעט ייגע בו

  .שך לילה שלםמשאירים לייבוש במ

בקצותיו עם מסקיגטייפ למשטח העבודה על מת שלא יזוז בזמן חיתוך לאחר הייבוש יש לקבע את המוט

)כפי שמופיע בסקיצה(ממקמים סרגל מתכת  .החפיפה

  .מסקיגטייפ למשטח העבודה

יש לבצע מספר מעברים על החתך ולוודא שכל . החפיפהבעזרת סכין חדה מבצעים חתך לאורך הגוף במרכז 

  .שכבות הבלזה והייר חתכו

בשלב הבא מוציאים את הגוף המגולגל החתוך מהמוט ומפרידים בעדיות את הייר ואת שאריות הבלזה

Hartאו  Ducoלצורך כך משתמשים בדבק , כעת יתן להדביק את החתך

מלבישים את הגוף שוב על המוט ובעזרת מכחול עדין מורחים מעט דבק בתוך ). לכל ההדבקות בטיסן

כך עוברים לאורך כל החתך, מ ומצמידים בעזרת האצבעות למשך מספר שיות

משאירים את הגוף על ה. לעע מעט את המוט בתוך הגוף מדי פעם כדי לוודא של ידבק אליו

  
אחד החלקים החשובים בטיסן פים הוא

הגדול ביותר של מוע הגומי

ראשית יש לבחור את חומר הגלם

משקל סגולי באיזור ה , )מ עבור גוף אחורי"מ

את הבלזה מלפפים על מוט

, הבלזה למידות הדרושות

מ דרוש לחתוך את הלוח"מ 6.35קוטר של 

בשלב זה יש להספיג את לוח הבלזה במים 

80X450ייר ציפוי יפי בגודל 

ומרטיבים את הייר בעזרת מכחול רחב) חלק אחר

מיחים את המוט לאורך קצה הייר

  . המוט על גבי המשטח

כעת מיחים את לוח הבלזה הרטוב על הייר במקביל למוט כך שכמעט ייגע בו

משאירים לייבוש במ. הלוח והייר

לאחר הייבוש יש לקבע את המוט

החפיפהקו הגוף לאורך 

מסקיגטייפ למשטח העבודה

בעזרת סכין חדה מבצעים חתך לאורך הגוף במרכז 

שכבות הבלזה והייר חתכו

בשלב הבא מוציאים את הגוף המגולגל החתוך מהמוט ומפרידים בעדיות את הייר ואת שאריות הבלזה

כעת יתן להדביק את החתך

לכל ההדבקות בטיסןבדומה (

מ ומצמידים בעזרת האצבעות למשך מספר שיות"ס 1-2החתך לאורך 

לעע מעט את המוט בתוך הגוף מדי פעם כדי לוודא של ידבק אליו

  .כשעה

  

  



 

מומלץ לכל אחד , כל השיטות טובות

  :מזרק בצורה הבאה

  .בקצוותאת הגוף עם המוט מושחל בתוכו על גבי משטח העבודה בעזרת רצועות מסקגטייפ 

את סיב  יםומחדיר, 50/50בדבק מדולל באצטון 

את מחט המזרק  יםבעזרת האצבע את קצה הבורון לקצה הגוף ומחליק

כדי שהוא גורף סביבו דבק תוך , 

 סיבים על 4או  3כ מדביקים "בד 

וחתיכות ממו עלולות , הסיב שביר

לשבור בעדיות את הסיב מעל , חשוב מאד לעבוד בזהירות עם בורון

אם כי יתן גם להכין מירוסטה בקוטר 

יזוק של ייר וחעם כוון סיבים עומד 

  ).ראה תמוות(חציץ בלזה וייר יפי 

  

מעלות וחורצים בעזרת סכין חריץ אליו מכיסים את החציץ 

  .מעלות 3-3.5יש להקפיד לחתוך את החריץ בזוית הטייה שמאלה של 

  ).אין צורך בהטייה

17

כל השיטות טובות, קיימות מספר שיטות להדבקה. בשלב זה מדביקים את חיזוקי הבורון

מזרק בצורה הבאה של דקהאי מעדיף להשתמש במחט . להשתמש בשיטה הוחה לו

את הגוף עם המוט מושחל בתוכו על גבי משטח העבודה בעזרת רצועות מסקגטייפ 

בדבק מדולל באצטון , כשהמחט מופית כלפי מטה, את פקק מחט המזרק

בעזרת האצבע את קצה הבורון לקצה הגוף ומחליק יםתופס. הבורון דרך הדבק אל המחט

, כך שסיב הבורון יצמד לגוףמהבלזה מ "מ 4-5במרחק של 

 .וחוזר חלילה, סיב חדש יםמדביק, מעלות 60את הגוף ב 

  .גוף במרחקים שווים

הסיב שביר. וחודר בקלות את העור ,כמעט בלתי ראה, סיב הבורון דק מאד

חשוב מאד לעבוד בזהירות עם בורון. 'בעייים וכד, בגוף

  .לזבל ולאסוף את כל השאריות, יכס לעור

אם כי יתן גם להכין מירוסטה בקוטר  Ray Harlanבתור חרטום מומלץ להשתמש בחרטום אלומייום של 

עם כוון סיבים עומד  מ"מ 15-20באורך  מ"מ 0.5-0.6ה אליו מדביקים חציץ מבלז

חציץ בלזה וייר יפי , מ"מ 0.35באופן דומה מכיים את הוו האחורי מירוסטה 

               

מעלות וחורצים בעזרת סכין חריץ אליו מכיסים את החציץ  30משייפים שיפוע של כ 

יש להקפיד לחתוך את החריץ בזוית הטייה שמאלה של 

אין צורך בהטייה(בצורה דומה חורצים בגוף עבור החציץ והוו האחורי ומדביקים 

  .מ"מ 0.5-0.6ה בלזה בעובי את הקצה הקדמי סוגרים בעזרת מכס

בשלב זה מדביקים את חיזוקי הבורון

להשתמש בשיטה הוחה לו

את הגוף עם המוט מושחל בתוכו על גבי משטח העבודה בעזרת רצועות מסקגטייפ  יםמקבע

את פקק מחט המזרק יםממלא

הבורון דרך הדבק אל המחט

במרחק של , לאורך הגוף

את הגוף ב  יםמסובב .מהפקק

גוף במרחקים שוויםה היקף

  

סיב הבורון דק מאד: אזהרה

בגוףע לעוף ולפגו, להתפזר

יכס לעור אלהזהר של, פח

  

בתור חרטום מומלץ להשתמש בחרטום אלומייום של 

אליו מדביקים חציץ מבלז .מ"מ 0.35

באופן דומה מכיים את הוו האחורי מירוסטה . ציפוי יפי

  

  

משייפים שיפוע של כ  בחלקו הקדמי של הגוף

יש להקפיד לחתוך את החריץ בזוית הטייה שמאלה של . והחרטום ומדביקים

בצורה דומה חורצים בגוף עבור החציץ והוו האחורי ומדביקים 

את הקצה הקדמי סוגרים בעזרת מכס

  



 

במרכז הגוף לטובת עמוד ) או מעט מוטה הצידה

  .מ"מ 1.5x1.5x40כ "מידות עמוד התמיכה בד

  

קצהו האחד לוו ב או קוולר דק קשור

את הקצוות מדביקים בעזרת דבק 

  

1.5x1.5 יש . סיבי בורון בהיקף 4עם  מ"מ

ושוב בעזרת קיסם לדקור קדחים עבורם ולהדביק כשהם 
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או מעט מוטה הצידה( דוקרים בעדיות קדח יצב , 

מידות עמוד התמיכה בד. ומדביקים אותו, )חוט התמיכהעליו שען 

או קוולר דק קשור "0.001החוט עשוי טוגסטן בקוטר  .כעת יתן להדביק את חוט התמיכה

את הקצוות מדביקים בעזרת דבק , ליפופים 3-4יורד לחרטום ומלופף עליו , מתוח מעל עמוד התמיכה

  

1.5x1.5תמיכות הכף עשויות בלזה . ותר להדביק את תמיכות הכף

ושוב בעזרת קיסם לדקור קדחים עבורם ולהדביק כשהם , לסמן את מיקום הקדחים בגוף לפי רוחב הכף

  
  
  
  
  
  
  
  

, בעזרת קיסם שייים חד

עליו שען ( מבלזה התמיכה

כעת יתן להדביק את חוט התמיכה

מתוח מעל עמוד התמיכה, האחורי

  .מדולל

  

ותר להדביק את תמיכות הכף ,לסיום

לסמן את מיקום הקדחים בגוף לפי רוחב הכף

  .יצבים לגוף
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  F1Dביית פרופלור לטיסי 
  

   .F1Dבמאמר זה תמקד בהיבטים המעשיים בביית פרופלור לטיסן 

השיטה הפשוטה ביותר היא לשייף מבלוק של בלזה  .לפיתול הפלופלור יג'גראשית דרוש להכין תבית או 

את הגובה של ' בצידי הבלוק יש לסמן כל איצ. )י הדבקה של מספר לוחות יחד"ע( מ"מ 60x60x250בגודל 

  :)איוון טרגר( לפי זויות הפסיעה בטבלה המצורפתשפת ההתקפה ושפת הזרימה 

  

  

  

  

Inches Computed Angle Local pitch

1 76.41 26

2 64.2 26

3 54.06 26

4 45.97 26

5 39.61 26

6 34.59 26

6.5 32.5 26.02

7 30.1 25.5

7.5 27.5 24.53

8 25.1 23.55

8.5 22.8 22.45

9 20.8 21.48

9.5 18.9 20.44

10 17.3 19.57
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  .ג למטר מעוקב"ק 90מ עם סיבים ישרים במשקל סגולי "מ 0.6x0.6בבלזה  הפרופלור שתמשעבור מסגרת 

יג חתוך מקרטון ביצוע בעובי 'ולאחר מכן מלפפים על ג. דקות 10משרים בתוך תבית או מגש עם מים למשך כ 

 "כאשר מקופפים את הבלזה הרטובה יש לעשות זאת בעדיות עמ. לצורה של הפרופלור) או לוח בלזה(מ "מ 1

ג משטח העבודה ומשאירים לייבוש למשך "מקבעים בעזרת אומים כבדות ע. ולא לסדוק את הקורה א לשבורל

  .הלילה

  

  .50/50לאחר הייבוש מדביקים את קצות הקורה בעזרת דבק מדולל אצטון 

גובה  3% -  2%כ "בד(קשת  ה בצורתי שבלו"עחתוכים מ "מ 0.6 גובהמ ב"מ 0.6מלוח  הפרופילים עשויים

  .מקצרים לאורך המדויק בזמן ההדבקהו, ארוכים מהדרש חותכיםהפרופילים את  ).מקסימלי מהמיתר

  

משרטטים את מסגרת הפרופלור ומיקומי , קאפא או משטח ישר אחר ל גביע, יג וסף'כעת מכיים ג

החזקת למ שישמשו "מ 1.5x1.5x5סביב המסגרת במספר מקומות מדביקים קוביות בלזה קטות , הפרופילים

  .ומדביקים את הפרופילים הבלזה מסגרתיג מיחים את 'הגבתוך . המסגרת בצורה הכוה

   



 23

  .סכין בעזרתיג בעדיות 'מתקים מהג, לאחר הייבוש

  

משתמשים בבלזה עם . מ"מ 0.6x0.6מ טרפזית ל "מ 1.8x1.8הקורה הראשית של הפרופלור עשויה בלזה 

משייפים בעדיות מ ו"מ 10חותכים מהלוח רצועה ברוחב . ג למטר מעוקב"ק 90סיבים ישרים במשקל סגולי 

יתן , מ"מ 0.6יורד ל  1.8מ בעובי "מ 10לאחר שקיבלו רצועת בלזה ברוחב . לכיוון צד אחדלהורדת העובי 

  . מ"מ 0.6מ ל "מ 1.8 ורה גם הוא טרפזי מלחתוך בעזרת סכין וסרגל את הרוחב המדוייק של הק

  . לקבל קורה עגולה"יתן בעדיות לשייף לאורך הקורה בעזרת ייר מים עמ

  

  . סיבי בורון בהיקף הקורה לאורכה בעזרת דבק מדולל אצטון 4כעת מדביקים 

  .עדיות של דבקי גיעות "מדביקים את הקורה למרכזי הפרופילים של הפרופלור מלמטה ע, לאחר הייבוש

  

, מיחים את הפרופלור על גבי התבית. דקות 10י השרייתו בתוך מגש מים למשך כ "פיתול הפרופלור עשה ע

מצמידים את הפרופלור ). ושפת זרימה לשפת זרימה, שפת התקפה לשפת התקפה(יש לשים לב לכיוון הכון 

   .ר הוגע במסגרת הפרופלורהרטוב לתבית בעזרת מסקיגטייפ דק שעליו ייר אורז באיזו

  .משאירים לייבוש למשך הלילה

  

 

  



 

3M  על הצד העליון של הפרופלור

עוברים בעדיות בעזרת האצבע ומהדקים את הציפוי על כל חלקי 

הציורית עשויה בדומה לציוריות חיבור הכף 

) יתן להשתמש בצד החלק של מקדח

ומורחים , ליפופים 3על המוט המשומן בואזלין מלפפים ייר אורז כ 

מבלי לחכות שהדבק יתייבש מושכים בעדיות את ציורית הייר 

ומכופפים , מחדירים במרכז הציורית

מצמידים את הכיפוף לציורית ומחזקים עם פיסה קטה של ייר 

  

על מומלץ לשים קודת דבק קטה 
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3M-77מרססים . ציפוי הפרופלור עשה בדומה לציפוי הכף והגה הגובה

עוברים בעדיות בעזרת האצבע ומהדקים את הציפוי על כל חלקי . ומיחים על הציפוי המתוח על מסגרת בלזה

  .ת מלחם מורידים את שאריות הציפוי מסביב

הציורית עשויה בדומה לציוריות חיבור הכף . הוא הכת הציורית המחברת בין הפרופלורים

יתן להשתמש בצד החלק של מקדח(מ "מ 1.8על גבי מוט בקוטר המתאים . מייר אורז יפי

על המוט המשומן בואזלין מלפפים ייר אורז כ . )יבשות ואזלין לשפתיים

מבלי לחכות שהדבק יתייבש מושכים בעדיות את ציורית הייר . דבק מדולל אצטון בעזרת מכחול עדין

  . החוצה מהמוט ומחכים שהדבק יתייבש

  .)מ"מ 8עבור חיבור כף , מ"מ 20עבור פרופלור 

מחדירים במרכז הציורית,את הוו לגומי ) מיתר שי של גיטרה חשמלית

מצמידים את הכיפוף לציורית ומחזקים עם פיסה קטה של ייר . מעלות 90המילמטרים האחרוים ב 

מומלץ לשים קודת דבק קטה . לסיום מכיסים את קורות הפרופלור משי צידי הציורית ובודקים פסיעה

  .מת שהפסיעה לא תשתה במהלך הטיסה

ציפוי הפרופלור עשה בדומה לציפוי הכף והגה הגובה

ומיחים על הציפוי המתוח על מסגרת בלזה

ת מלחם מורידים את שאריות הציפוי מסביבבעזר. הפרופלור

  

הוא הכת הציורית המחברת בין הפרופלוריםהחלק האחרון 

מייר אורז יפי, והגה הגובה

ואזלין לשפתיים(מורחים ואזלין 

דבק מדולל אצטון בעזרת מכחול עדין

החוצה מהמוט ומחכים שהדבק יתייבש

עבור פרופלור (חותכים לאורך הכון 

מיתר שי של גיטרה חשמלית( 0.3מכיים מירוסטה 

המילמטרים האחרוים ב  2-3את 

  .אורז יפי ודבק

  

לסיום מכיסים את קורות הפרופלור משי צידי הציורית ובודקים פסיעה

מת שהפסיעה לא תשתה במהלך הטיסה
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 :מבוסס על טיסו של זולטן סוקוסד ההוגרי (F1M) 1טיסן פ
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