Projecte d’hivern 2106/17. FOX de 4m de Delro (http://www.delro.de/)

Aquest document és per compartir amb el qui estigui interessat en el procés de fabricació d’unes
ales per un model de veler de 4 metres (2m per ala) de construcció clàssica amb Porex i enxapat
amb ‘limoncillo’. No és la meva intenció donar lliçons a ningú, només vull compartir els passos
que he anat seguint, de manera que si algú s’anima a experimentar‐ho, doncs que no cometi els
mateixos errors que he anat cometent.
Val a dir que abans d’aquest projecte ja n’havia fet algunes altres ales, però no de l’envergadura
i complexitat d’aquest. Algunes les anomeno a continuació,
‐
‐

‐
‐
‐

Fuego d’Airtech, doc jocs. Un va morir a La Molina després d’una topada amb el FOX
(Paritech) d’Alfons Contreras, l’altra està per acabar.
Psycho d’Airtech, dos jocs. Un encara estan per casa. L’altra va morir abans de volar tot
fent una prova de resistència a casa, va ser una prova de fer ales sense recobriment de
fusta, només amb fibra i llarguer de carboni.
Optima, un joc, encara el vola Oriol Bosch
Ales pel BigBison de Rafel Salvador. Va passar a millor vida en un remolc a Reus, després
d’entrar en FailSafe (una fallida del cable del sistema Weatronic)
Ales i profunditat pel Pig‐Bison, altrament conegut com el porquet. També van passar a
millor vida, aquest cop a Ripollet, en la BCN Gliders 2016. Segons sembla vaig quedar‐
me sense bateries, i els arbres del canyissar les va trencar sense possibilitat de reparació.

La major part de la tècnica l’he tret de converses amb d’altres companys del CVC i del RACBSA
que també han passat per aquesta experiència (gràcies Carmelo!), sense oblidar als d’ altres
clubs (Josep Anguera de Reus), altres les he vist per internet, recomano la següent
(http://www.favonius.com/soaring/bagging/bagging.htm) de Graham Woods, o bé d’analitzar
les despulles d’alguns models després d’un accident.
Després de passar per les diferents etapes no puc més que treure’m el barret davant dels
professionals que aconsegueixen viure d’aquesta feina, i que no acaben dels nervis pels
moments d’estrés que pot generar la fabricació com he passat més d’un cop.

Material
POREX de densitat 15Kg/m3. És important comprar de la mateixa remesa doncs la densitat no
és un paràmetre que el respectin gaire. El vaig comprar a COMPLAS (www.complasbcn.com).
Vaig gastar‐ne més del doble del necessari fent els ajustos de la màquina de tallar ales (ho
descriuré més endavant)
Tubs de fibra de carboni, de secció quadrada de 4 mm a RCTECNIC. Per fer els llarguers (superior
i inferior)
Resina d’epoxi i fibra de vidre per diferents funcions: funda de la baioneta (100gr/m2) i 50 gr/m2
pel recobriment exterior. Ho vaig trobar a Sagristà (http://www.sagristaproducts.com), però hi
ha altres opcions, sobretot per internet.
Fibra de Kevlar per fer les frontisses integrades. Comprat a Topmodel.fr, és la de 36gr/m2.

Fibra de carboni unidireccional. Per fer una capa entre el porex i la fusta de recobriment. És
unidireccional de 55gr/m2. Comprat a http://www.r‐g.de (RG composites).
Recobriment de ‘limoncillo’ de 0,8 mm de gruix. Comprat a Anguera. Encara li queda en stock
de quan fabricava els famosos ‘Fivol’ de F3A. És un material complicat de trobar amb el gruix
correcte, cal que sigui d’un mínim per poder treballar còmodament sense que s’esquerdi. Altres
opten per la balsa, però no guanyes per fer encaixos entre les làmines fins a poder fer la
superfície completa de l’ala.
Làmina de plàstic de gruix suficient per fer la bossa del buit. La galga triada és de 0,4mm (Servei
Estació). Cal que sigui prou gruixuda per suportar rascades i punxadetes lleus.
Planxa de plàstic polièster de gruix 1mm. S’ha de tallar a la forma de la planta de l’ala. (Servei
Estació)
Silicona per fer la junta de tancament de la bossa de buit. Comprat en un ‘xino’, de fet el més
econòmic.

Maquinari/Software.
Sistema de tall d’ales per fil calent, controlat per motors pas a pas. Fa molt de temps va ser un
altre projecte d’hivern. Ho vaig poder fer gràcies a la col.laboració d’Alfredo Cano (no és del CVC
ni del RACBSA), un crack de la fresadora i torn. En aquell temps no existia tanta varietat i opcions
de compra per internet.

La màquina de tallar ales, una feina de fa més de 15 anys.
Electrònica de control dels motors fet per mi a partir de mòduls trobats a www.bricogeek.com.
Software de control Mach3.
Software de disseny de les ales, Profili (www.profili2.com). És de pagament, però la inversió s’ho
val. És molt còmode d’usar i disposa d’una llibreria de perfils molt extensa..., tot i que al final no
la vaig haver de fer servir. Sort que el software permet generar les coordenades a partir d’un
scanneig del perfil del model, sinó encara estaria buscant, doncs aquest fox té un perfil particular
del fabricant del fuselatge (recorda a un RG15).

Bomba de buit i el seu control. En aquest cas està fet a base de despulles d’altres coses. Cal un
dipòsit que permeti fer de ‘condensador’, en aquest cas és un extintor. El control es fa amb un
arduino que llegeix un sensor de depressió i talla l’alimentació de la bomba en arribar al nivell.
El control incorpora un petit cicle d’histèresi per evitar que el sistema estigui engegant/parant
contínuament. Cal un indicador de pressió per confirmar que tot està funcionant correctament.
Existeixen interruptors de buit que fan en control sense tanta electrònica i el valor de pressió
per aturar la bomba es determina per l’ajust d’un cargol.

Tall de les ales
Òbviament el primer pas és el tall de les ales. Com les ales fan quasi 2 metres cal fer‐les amb dos
trams, la màquina no pot tallar trams de més de 1,4m. El tall es basa en fondre el porex amb el
fil de nicrom, la velocitat és un paràmetre crític, junt amb la temperatura del mateix fil. En el
meu cas es fa avançar el fil a 6mm/segon (crec). Si l’ala té planta trapezoïdal, la velocitat d’un
extrem és més lenta que l’altra, de manera que el forat (kerf) que genera el fil és diferent. Això
vol dir que s’ha de fer proves fins a trobar els valors de kerf que s’han d’introduir en el software
de generació del G‐code del moviment dels motors per compensar‐ho. Aquest és el motiu
d’haver gastat un munt de porex fins arribar als talls finals.
Com a pas previ al tall de les ales, es preparen els paral.lepípedes de porex amb fil calent i uns
escaires (copiat de Miquel Àngel Rodriguez). Sempre convé deixar uns marges de seguretat. Es
dibuixen unes marques en els extrems que ajuden a centrar el tall del llit un cop estan separats.
Cal vigilar i respectar molt les alçades de tall doncs sinó quedaran desnivellades quan les ajunteu.

Detall de dos trams de porex amb els perfils tallats. Es veuen les línies dibuixades que permeten
determinar la seva posició respecte el llit. Tal i com han quedat les ales un cop junts els trams.

Passos previs a fer l’enxapat

Com deia Juli Serra i Carmelo, tot el que puguis fer abans d’enxapar genera una quarta part de
feina. El primer que es va fer van ser les quadernes que acaben les ales en els dos extrems. Es
tallen amb serra de marqueteria i fusta de contraplacat. En la que va al fuselatge es marca i talla
el forat de la baioneta, el pas de cables de servo i dels tetons. Cal ser molt curós amb aquest pas
doncs marca la posició de l’ala respecte el fuselatge.
S’aprofita, abans que res, per fer les regates per on passaran els llarguers. Es fan dues plantilles
amb la forma, aquestes es fixen al porex amb claus, i amb el fil calent es retira la forma dels
llarguers. També es fan els forats per on passaran els cables amb la mateixa tècnica.
En un pas previ es fa la funda de la baioneta. El procés és molt senzill, es treballa sobre la
baioneta (una barra d’acer‐plata de 15 mm) i es recobreix amb la làmina de plàstic de protecció
d’oracover xinès (el barat), és un plàstic molt prim que permet protegir la baioneta de l’epoxi i
dona prou fulgura per poder fer‐la córrer. S’embolica amb fibra i es mulla amb epoxi, no cal que
el recobriment sigui molt gruixut, potser tres capes equivalents de fibra.
Per fixar la funda de baioneta a l’ala es fa un forat al porex en la posició. Això es fa tallant amb
fil calent una porció de l’ala, i a aquest tros es fa el forat usant dues plantilles de fusta amb la
forma de la funda (aquesta plantilla inclou una regata per poder passar el fil). Abans de tornar a
enganxar aquest tram d’ala a la principal s’hi enganxa una altra costella pel costat tallat, on
també s’hi ha practicat el forat de la baioneta (i els forats per passar cables i les mossegades pels
llarguers). Per enganxar la funda i les costelles és important posicionar‐ho tot a fi de fer‐les
encaixar a l’ala amb el diedre corresponent. Carmelo és dels que prefereix fer el forat de la
baioneta un cop està tot enganxat, i utilitza uns utillatges que permeten centrar els forats.

Detall de les costelles que fixen la funda de baioneta. Es pot veure la regata pel llarguer, el
forat per passar els cables de servo i la fusta on anirà enganxat el tetó.

La preparació del recobriment de les ales comença enganxant cinta de carrosser en els extrems
de la planxa, això assegura poder dibuixar les línies sense embrutar la fusta alhora que protegeix
les cantonades (s’esberla molt fàcilment) i també facilita el tall amb tisores.
No sé d’on ho vaig treure (penso que d’internet) però un cop estan tallades les 4 planxes de
recobriment s’envernissa amb vernís tapaporus cel.lulòsic (a Servei Estació) la cara que anirà
enganxada. La idea és tapar el porus de la fusta de manera que s’impedeix que l’excés d’epoxi
d’enganxar‐la al porex sobresurti per la fusta. Josep Anguera em va renyar perquè diu que
aquest vernís i l’epoxi no es porten gaire bé ..., tot sigui que en el primer vol i en alguna prova
d’esforç les ales perdin el recobriment.
És el moment de tallar els trams de fibra de kevlar per fer les frontisses. Cal unes tissores
especials i la paciència d’un sant de Rafel Salvador per aconseguir‐ho. Per evitar que
s’esfilagarsés el teixit es va enganxar cinta de carrosser que s’aprofita per marcar el tall. El
problema va venir després, al moment d’haver de desenganxar‐ho!, sort de les propietats de la
cetona, doncs no fa malbé el teixit i dissol la cola de la cinta. Les frontisses es van fer de 25 mm
d’ample. Si algú busca per internet hi ha la possibilitat de comprar cintes pretallades, però són
d’un gramatge molt més alt.
Cal tallar les formes del recobriment de fibra de carboni que va entre el porex i la fusta. També
cal paciència i unes tissores ben esmolades per no fer un desastre.
En el porex cal fer uns afegits de fusta on aniran anclats els tetons, i bàsicament és per donar
rigidesa a la seva fixació. També es van fer un reforços de fusta en el llarg de les fundes de la
baioneta. També es va incloure una fusta amb un cargol autoempotrable de m6 per collar l’ala
al fuselatge (idea de Fèlix Tamargo transmesa per Carmelo). Aquest afegits es van incloure abans
de enganxar la costella principal!.

Enxapat

Un cop s’ha confirmat que tot està al seu lloc i s’ha fet tot el que cal als nuclis de porex, es pot
passar a l’enxapat.
Seguint els consells de Carmelo es fan primer els extradós. Es marquen les posicions de les
frontisses, on es posarà el kevlar, i en un full es dibuixen i acoten les posicions principals dels
diferents components (llarguers, forats dels servos, frontisses, anclatges, cargols, etc). Cal tenir
present que el recobriment de Carboni no ha de tapar el kevlar, doncs aquest es posa per fer
una unió flexible i el carboni el rigiditza.
Es prepara TOT abans de fer l’epoxi, entre això ha d’estar el plàstic que farà de bossa de buit i la
bomba.
Es prepara l’epoxi en la quantitat necessària ..., i quina és aquesta quantitat? Gran pregunta. Si
un es queda curt el recobriment es desenganxarà i si un es passa l’ala pesarà massa i la resina
sobresortirà, el que dificulta i molt posar l’oracover un cop acabada l’ala. En el cas que es tracta
es va començar preparant 80gr per costat i necessitant uns 10‐15gr més. És a dir, es van fer
servir 90‐95gr per una superfície de 55dm2 (1,7 gr/dm2), i això que hi havia el teixit de fibra de
carboni, el qual va absorbir molta resina. Serveixi de referència que, tot i així, va sortir una resina
per l’altra costat.

Cal recordar de posar els llarguers de carboni, els quals han d’estar nets i polits. De fàbrica venen
amb un bany d’oli de l’extrussionadora. Cal netejar‐los abans amb cetona i passar‐lis un paper
de vidre fi.
Per posar la resina es va triar fer‐ho sobre el costat de la fusta, abans de posar el carboni. Amb
un pinzell i una targeta de crèdit s’estén tant com es pugui, després es posiciona el carboni, i
ull!, és important fer‐ho bé a la primera doncs no és evident reposicionar‐ho sense fer un
desastre. Potser era millor posar el carboni primer i després estendre la resina. La cinta de kevlar
de les frontisses es posa sobre el porex i amb el pinzell es mullen amb la resina.

Ala amb el llarguer en posició i amb recobriment de fibra de carboni (abans de posar el tram
del marginal de fuga), s’aprofita el plàstic protector per no mullar‐se les mans ambla resina .
També s’aprecia les cintes de kevlar i la fusta on anirà el tetó de posionat. Un cop s’ha recobert
amb la fibra de carboni.
Es posiciona la planxa de fusta sobre el porex i ja està tot llest per posar‐ho a la bossa de buit.
La bossa de buit es fa a partir del plàstic estès (que ha de permetre agafar la forma de full
doblegat), i aquest es col.loca sobre el llit de porex de l’intradós. Sobre el plàstic es col.loca l’ala,
i abans de posar el recobriment de plàstic es diposita primer un tram de lona (amb la forma de
la planta de l’ala) i després la làmina de plàstic gruixut (làmina de polièster de 1mm) també amb
la planta de l’ala. La lona és per permetre que no es formin bombolles d’aire que la bomba no
pugui absorbir. La planxa de plàstic gruixut és per fer més regular la superfície de contacte entre
ala i bossa de plàstic. Es doblega el plàstic de recobriment per damunt de tot plegat, on abans
s’haurà fet un cordó de silicona al voltant, és el que segellarà la bossa. Es practica un forat a uns
4‐5 dits de l’ala, per on es fa entrar el tub de buit, i s’injecta silicona al voltant a més de enganxar
cinta adhesiva, tot per evitar l’entrada d’aire. Damunt de tot es col.loca el llit de porex de
l’extradós, i a sobre d’aquest una fusta o el què es disposi, a fi d’assegurar que tot queda pla
(perquè no es reviri l’ala).

Bossa de buit. Es pot veure que en aquest cas es va posar el laminat de fusta avall. L’entrada
del tub de buit es fa per un ‘racord’ que després va ser substituït per entrada directa del tub.
Encara no s’ha posat el llit ni el pes per assegurar la ‘planitud’ de tota l’ala.

Detall de l’arduino, bomba i ventilador per refredar‐la. Detall de l’ala dins la bossa amb pes
damunt per mantenir la ‘planitud’ (es pot veure el dipòsit de buit al costat).
Cal deixar curar la resina al menys 12h fins que sigui prou rígida.

I ja està!!!, es pot veure que l’enxapat és més gran que la superfície de l’ala. Això permet fer
ajustos a posteriori.
Abans de fer l‘enxapat de l’intradós es practiquen els forats dels servos. També s’aprofita per
fer el forat per l’aerofrè i el seu mecanisme d’accionament. Es fa ara doncs després serà molt
complicat aconseguir treballar còmodament.

Practicant el forat per l’aerofrè. Fa ‘cosa’ haver de tallar el recobriment. Es pot veure com ha
quedat la fibra de carboni perfectament enganxada a la fusta així com el porex. Per acabar de
posar l’aerofrè es treu un petit tram de fusta, deixant el recobriment de carboni, on s’hi
enganxarà la fixació de l’aerofrè.
El següent pas ja es enganxar l’intradós. Carmelo es partidari de incloure les fustes que fan de
llarguer dels alerons/flaps i de l’ala. En aquest cas es van afegir després.
Per tant, per fer dues ales s’ha de passar quatre cops per la bossa de buit.

Acabats

El primer que es va fer va ser el mecanitzat de flaps, alerons i les frontisses. Es tallen només a
l’intradós els flaps i alerons. Amb un cutter es talla el porex fins notar que s’arriba al Kevlar de
l’extradós, i NO es força més, no sigui que es talli. Mentre tant, a l’extradós es marquen les línies
de la frontissa, i amb una serra de ferro es va llimant poc a poc el que seran aquestes, fins arribar
al kevlar. Cal fer‐ho poc a poc a fi de no fer‐lo malbé. Un cop arribat al teixit es fa doblegar les
superfícies.

Tallant l’aleró i flap amb un perfil d’alumini de 2m de longitud, a fi d’assegurar la seva rectitud.
A la dreta es veu la serra fent la marca de la frontissa, fins arribar al kevlar.
Es buiden de porex les posicions dels seus llarguers i també el de l’ala. Aquests es fan amb balsa,
que s’enganxen amb cola de poliuretà estesa amb un pinzell.

Traient la pell de l’intradós on hi aniran els llarguers de l’aleró i flap. Es buida de porex fins
arribar al recobriment de l’extradós, és a dir, fins al kevlar.
Un cop s’ha assecat la cola, es confirma que les superfícies es poden moure i s’acaben d’ajustar
amb un tac de paper de vidre. Es practica la forma de V de la unió, el que permet que les
superfícies puguin pujar i baixar.

Ala preparada per enganxar‐hi els llarguers de flap i aleró. Aquests es fan amb balsa i
s’enganxen amb cola de poliuretà.

Tot llimant la V per permetre el moviment de les superfícies. El procés demana el seu temps
doncs es va fer amb paper de vidre. De segur que hi ha alguna tècnica més ràpida.
El següent pas és posar el marginal d’atac. En aquest projecte es va fer per partida doble. El
primer va ser un fracàs. Cal tallar el tram del marginal d’atac a la dimensió desitjada, tot tenint
clar quina fusta s’hi enganxarà.
Els passos indicats a continuació són una recomanació de Carmelo. Es tria fusta de ‘obechi’ per
la seva fàcil manipulació. Un cop enganxat amb cola de poliuretà aplicada amb pinzell, de
manera que sobri fusta per damunt i avall, es marca la posició del seu centre. Per això es fa servir
un fil tensat des dels extrems de l’ala, i es dibuixa amb llapis amb el perfil de 2m de llarg.
S’aprofita per marcar dues línies una mica separades de la principal, aquestes es fan servir com
a primera referència de tall amb el ribot.

Marcant la posició central del marginal d’atac. I després fent servir el ribot per treure el
sobrant de fusta.
Un cop arribat a les marques amb el ribot (cal anar amb molta cura doncs és fàcil emportar‐se
fusta del recobriment en alguna passada) s’acaba de donar la forma amb paper de vidre.
Per últim es mira l’anclatge de l’ala al fuselatge i es corregeixen les imperfeccions amb afegits
de balsa i massilla de carrosser.

La massilla permet ajustar l’ala al fuselatge. Per no posar‐ne massa s’han enganxat trams de
balsa interns i s’han llimat fins a ajustar‐ho tot. El forat s’omple de massilla. Convé posar una
làmina de plàstic al fuselatge, si no, es quedarà tot enganxat

Recobriment de l’ala amb fibra de vidre
Tot i que afegeix més pes, s’ha optat per acabar l’ala amb una pell de fibra de vidre de 50gr/m2.
Cal fer‐ho en dues fases, una per cada cara de l’ala. Es tallen les formes de les ales amb un
sobrant d’un dit per costat, es posa sobre l’ala i s’estén amb cura, evitant doblecs i bosses d’aire,
i abans s’ha assegurat que no hi ha pols ni miques de fusta (el taller n’estarà ple si abans s’ha
estat treballant el marginal d’atac!!!).
Es prepara l’epoxi necessari. És sorprenent la poca quantitat que cal per fer el recobriment. Per
l’ala de 55 dm2 han bastat de l’ordre de 50gr (~1gr/dm2) . Cal un pinzell i una tarjeta de crèdit
per estendre la resina.
Es tira un cordó de resina al llarg de l’ala i amb la tarjeta de crèdit es va fent córrer per tota l’ala,
primer al llarg per després passar del centre de l’ala cap al marginal d’atac i fuga. Cal evitar que
es facin zones amb excés de resina (a contrallum es veu brillant, contrastat amb la textura de
roba de la zona amb la quantitat de resina justa), doncs després es fa difícil llimar el seu excés.
A la superfície s’ha de acabar intuint la textura de la fibra.

L’ala amb el recobriment de fibra. Un cop repartida la resina la superfície sembla mullada i
s’intueix la textura de la fibra.

