
MATERJALID, NENDE VALIK JA SÄILITAMINE 

PUIDUD 
• Mänd on kõige kasutatavam materjal mudellennukite ehitamisel. Kuiva 

männipuidu erikaal on 0,52 g/cm3. Mänd on elastne ja hästi vastupidav paindele; 
seetõttu kasutatakse teda mudellennuki konstruktsioonis kõige 
vastutusrikkamatel kohtadel. Männist tehakse mudellennuki tiiva ja kere talad, 
abiliistud ning sõrestikkere raamid. Liistude valmistamiseks valitav puit, peab 
olema kuiv, sirge ja tiheda süüga, ilma oksakohtade ja lõhedeta ning mitte väga 
vaigune, sest vaigust puitu ei saa hästi Iiimida. Valmissaetud liiste ei tohi hoida 
püstasendis, sest need kaarduvad kergesti ning muutuvad seega 
tarvitamiskõlbmatuks. Väga praktiline on hoida liiste Iiisturiiulit, mida võib ise 
valmistada. 

 
• Kuuske kasutatakse männi aseainena. Erikaal 0,5 g/cm3. Omadustelt sarnane 

männiga, kuid rabedam.  

• Pärn on männi kõrval järgmise tähtsusega puit mudellennukite ehituses. Erikaal 
0,5 g/cm3. Tihe, nõrga süüga, hästi painduv, kuid väikese tugevusega puit. Väga 
hästi töödeldav, mistõttu kasutatakse mitmesuguste nina- ja täiteklotside 
valmistamiseks. Pärnast valmistatakse mudellennukite kaunkered ja propellerid. 
Sageli kaetakse pärnalauakestega kere kumerused ja üleminekukohad. 
Mittelendavad lennukimudelid valmistatakse enamuses pärnast. 

 



• Leppa ja haaba kasutatakse pärna aseainena. Erikaalud: lepal 0,52 g/cm3 ja 
haaval 0,5 g/cm3. Mõemad puidud on halvemini töödeldavad kui pärn. 

• Bambus. Bambusputke läbimõõt on 30-80 mm ja seina paksus 3-5 mm. Erikaal 
0,7 g/cm3. Kõige raskem puidusort, mida kasutatakse mudellennukite ehituses, 
kuid seejuures väga vastupidav. Bambust kasutatakse mudellennukitel niisuguste 
osade materjalina, kus on vaja suurt vastupidavust väikeste mõõtude juures. 
Bambusest valmistatakse teliku ja tiiva toed ning otsakaared. Materjali valikul 
jälgida, et bambusputk oleks sirge, läbimõõduga 30-50 mm ja sõlmekohtade 
vahega mitte alla 300 mm. Töötlemisel hoiduda vigastamast putke pealmist 
läikivat kihti, sest see on puidu kõige tugevam osa. 

• Balsa on ühe Lõuna-Ameerika palmiliigi märg ja poorne südamik, mis 
muudetakse kasutamiskõlblikuks kuivatamisega erilistes kuivatusahjudes. Kaalult 
on balsa kaks korda, kergem korgist ning teda on väga kerge töödelda. Erikaal, 
olenevalt sordist, 0,08-0,17 g/cm3. Oma kaalu kohta on balsa küllalt tugev, 
seetõttu kasutati teda varem rekordmudellennukite materjalina. Tänapäeval on 
balsa tähtsus koos mudellennukite konstruktsiooni ja ehitusvõtete täiustamisega 
vähenenud. 

• Vineer. Mudellennukite ehitamisel kasutatakse peamiselt kasevineeri, paksustes 
0,8, 1,0, 1,5, 2,0 ja 3,0 mm. Erikaal 0,8 g/m3. Vineer on kokku liimitud kolmest 
õhukesest plaadist (spoonist) nii, et kihtide süüd on üksteisega risti. Välimiste 
kihtide süüd on omavahel rööbiti seetõttu on plaat selles suunas suurema 
jäikusega. Vineer on tugev ja hästi painduv materjal. Vineeri kasutatakse 
mudellennuasjanduses laialdaselt tiiva ja kere ribide valmistamiseks, samuti ka 
kattematerjalina. Vineeriplaate ei tohi hoida püstasendis, sest vineer kaardub 
kergesti. Suured vineeritahvlid on otstarbekohane lõigata väiksemateks 
tükkideks, sest suure plaadiga töötamine on väga tülikas. 

ÕLG JA KASTEHEIN 
• Õlg on tugev ja kerge materjal. Neist valmistatakse sisemudellennukite kered 

ja propellerite kesktükid. Sobivaimad on 3-5 mm läbimõõduga kõrred. 

• Kastehein on hea materjal sisemudellennukite tiiva, stabilisaatori, kiilu ja 
propelleri sõrestikuks. Sobivaimad on 0,5-1,5 mm läbimõõduga kõrred. 

Õlg ja kastehein korjatakse hilissügisel, kui kõrred on muutunud juba kollakaks. 
Valitakse sirged ja pikkade sõlmevahedega kõrred ning eemaldatakse lehed. Kõrred 
seotakse ühte kimpu nii, et ükski kõrs ei jääks painde alla, ning asetatakse kuivama. 
Kuivanud kõrred sorteeritakse pikkuse ja paksuse järgi ning säilitatakse 
toatemperatuuril. Mudellennuki ehitamisel mitte kasutada väändunud või ovaalse 
ristlõikega kõrsi. 

JOONISTUSPABER 
Joonistuspaberit kasutatakse väikeste paberist mudellennukite valmistamiseks. 
Suurematel mudellennukitel tugevdatakse joonistuspaberist nurgakestega sõlmkohti 
ja servIiistude ühendusi sõrestikuga. Joonistuspaber on sobiv kattematerjal kere 
kumeratele osadele ja tiiva esiservale. Ruutmeeter joonistuspaberit kaalub 100-120 
g.  
KATTEMATERJALID 



• Maisipaber on laialdaselt kasutatav mudellennukite kattematerjalina. Kaalub 
17-25 g/m2 Väiksemad mudellennukid kaetakse maispaberiga ühekordselt, 
keskmised ja suuremad kahekordselt (liimitakse esimese katte peale veel 
teine kiht paberit). 

• Pakkimispaberit kasutatakse suuremate mudeliennukite katmiseks. Teda on 
saadaval kolmes paksuses, erikaaluga 20, 40 ja 60 g/m2. Olenevalt 
mudellennuki suurusest valitakse kas õhem või paksem kattepaber. Eriti 
heaks kattematerjaliks on nn. jõupaber, mida on saadaval kahes paksuses, 
kaaluga 40 ja 60 g/m2. Pakkimispaberi väärtus tehakse kindlaks proovitüki 
käristamisega kahes, üksteisega risti olevas suunas. Kui paber käriseb ühes 
suunas hõlpsasti ja teises suunas halvasti, siksakiliselt ning käristuskoha 
servad jäävad kiulisteks, siis on paber sobiv mudellennuki katmiseks. Käriseb 
aga paber igas suunas hõlpsasti ja ühteviisi, siis on ta Iiiga rabe. 
Kattepabereid ei tohi kokku murda, vaid tuleb säilitada papist rulli ümber 
keeratuna kuivas kohas. 

• Siidbatist on tugev kattematerjal suurematele mudellennukitele, kuid vähe 
levinud, sest ta on võrdlemisi kallis. Kasutatakse enamasti kere ja tiiva 
liitekohtade katmiseks. 

• Siid. Siidkate on kerge, kuid muutub mitmekordsel lakkimisel rabedaks; 
seetõttu kasutatakse vähe. Peamiseks põhjuseks, miks mudellendurid 
eelistavad paberkatet riidekattele, on asjaolu, et katte pingutamisel tõmbab 
riie ennast liialt ribide vahekohtade. sisse, rikkudes seega mudellennuki kuju 
ning lennuomadusi. Pealegi on riidega katmine keerukas ja aegaviitev 
toiming. 

• Mikrofilmi kasutatakse sisemudellennukite katmiseks. Mikrofilmist kate on 
väga tihe ja õhukene ning 100-120 korda kergem maispaberist. 
Ruutmeeter mikrofilmi kaalub 0,2-0,3 g. Vedelas olekus on mikrofilm 
kleepuv läbipaistev kollakas vedelik. Mikrofilmi segamiseks on sobiv 
kasutada 200-grammist mõõtpudelit ehk mensuuri. Tugeva ja kerge 
mikrofilmi saamiseks on soovitav kasutada jdrgmiste koostistega segusid: 

1. segu  
Aerolakki 12 osa  
Atsetooni 2 osa 
Kastoorõli 1 osa 
 
Segu on kerge, valmistada, ja soovitav kasutada algajal mudellenduril, sest sellest 
segust valmistatud kile on tugev ning lihtsustab seega mudeli katmist. Kõiki neid 
kolme koostisosa võib asendada. Aerolaki asemel võib kasutada nitrolakki, atsetooni 
asemel nitrovedeldajat ja kastoorõli asemel kampriõli. 
2. segu 
Aerolakki 40 osa  
Atsetooni 2 osa 
Kastoorõli  3 osa 
Kampriõli  1 osa 



Aniisili  4 osa 

Segu on sama tugev kui segu nr. 1, kuid tunduvalt kergem. 
3. segu  
Kolloodiumi 16 osa  
Atsetooni   3 osa 
Kastoorõli  2 osa 
Omadustelt on segu sarnane segule nr. 1, ainult kolloodiumi olemasolu muudab filmi 
vähetundlikuks temperatuuri kõikumistele. Viimane omadus tagab filmi ühtlase pinge 
ning väldib seega mudellennuki osade kaardumist.  
4. segu 
Aerolakki 12 osa  
Kolloodiumi 4 osa  
Atsetooni  2 osa 
Kastoor6li  1 osa 
Aerolaki ja kolloodiumi kombinatsioon annab väga tugeva ja kerge mikrofilmi, mis 
samuti ei allu temperatuuri mõjutustele. 
Mikrofilmi segamisel kasutatakseainult pestud, puhtaid nõusid ja toimitakse kindlas 
järjekorras. Esmalt kallatakse, mõõtpudelisse õli (või õlid), siis atsetoon ja viimasena 
aerolakk. Sulgenud pudeli, loksutatakse seda niikaua, kuni vedelikud on hästi 
segunenud. Loksutamisel satub segusse palju õhumullikesi, seepärast tuleb enne 
mikrofilrni kasutamist lasta teda seista 30-40 minutit. Kui soovitakse, saada eriti 
kõrgeväärtuslikku mikrofilmi, tuleb lasta, segul seista, ööpdev, sest kastoorõli täielik 
segunemine ja ühinemine teiste vedelikega toimub väga aeglaselt. 
Mikrofilmi säilitatakse tihedalt suletavas klaasanumas, soovitav klaaskorgiga pudelis. 
LIIMID 
Liimide juures peab arvestama, et vaatamata, sellele, et kõik  allpool tutvustatavad 
liimid on tänapäeval olemas ja kättesaadavad, on nad praktilisest igapäevasest 
kasutusest väljas. Kiirelkuivavatest liimidest võiks soovitada “Moment” liimi ja 
külmliimidest PVA-d 

• Atsetoonliim on levinuim, liimisort mudellennukiehituses. Atsetoonliim kuivab 
kiiresti ja on kõlblik nii puidu kui ka paberi ja papi liimimiseks. Eriti otstarbe-
kohane on atsetoonliim, mudellennukite sõrestike liimimisel. Atsetoonliiimi on 
müügil ,,agoliimi” (nahaliimi) nimetuse all ja aeroliimi “AK”-na. Mõlemaid 
liimisorte kaubastatakse, plekkpurkides. Tuubiliimidest tulevad kõne alla 
mitmesugused universaalliimid, mis on valmistatud atsetooni alusel. 
Atsetoonliimi võib ka ise valmistada tselluloiditükikeste lahustamisega 
atsetoonis. Tselluloidi saab vanast, filmilindist, millelt tuleb kuuma veega 
maha pesta zelatiini- (pildi-) kord. Tselluloidi lisatakse atsetoonile, seni, kuni 
liimivedelik on muutunud meepaksuseks massiks. Lahustamisel liimi aeg-ajalt 
segatakse. Eeltoodud liimisortide asendajatena võib kasutada ka 
paksuksmuutunud (lahtunud) värvitut aerolakki (emaliiti) või nitrolakki. Kuna 
lakid kuivavad veidi kauemini kui atsetoonliimid, siis on neid sobiv kasutada. 



mudellennukite katmisel paberiga. Atsetoonliime säilitatakse tihedalt 
suletavates anumates. Tarvitamiseks kallatakse liim anumast väiksemasse 
100-150 grammise mahuga purki või tuubi. 

• Külmliim (kaseiinliim) on lennukiehituses sideainena kasutatav liimisort, mis 
on tarvitusel ka mudellennuasjanduses. Külmliim on valmistatud kaseiinist ja 
lubjast ning on müügil valkjaskollaka pulbrina. Liimipulber segatakse 
portselanist, klaasist või bakeliidist nõus, vahekorras 1:1 (mahuliselt), külma 
veega ja segatakse saadud putru seni, kuni on peenendatud kõik liimiklimbid. 
Umbes 20 minuti pärast, on liim, käärinud ja muutunud paksuks kleepuvaks 
massiks. Hea liimi puhul tõmbub liimitõstmise labidakesel rippuv liimitilk 
labidakesele tagasi. Liimi segada valmis mitte rohkem kui see on vajalik 
üheks päevaks, sest 3-4 tunni jooksul pärast segamist kaotab külmliim oma 
sidumisvõime. 
Külmliimi pulber säilitatakse õhu- ja valguskindlas purgis toatemperatuuril. 
Madalatel temperatuuridel (alla 0º C) muutub liim tarvitamiskõlbmatuks. 

LAKID 
Kattematerjal pingutamise ja ilmastikukindlaks muutmise eesmärgil kaetakse 
mudellennukid lakiga. Lakeeritud kate muutub õhukindlaks ja siledaks, parandades 
tunduvalt mudellennuki lennuomadusi. 

• Aerolakk (emaliit) on veekindel, pingutava toimega, kiiresti kuivav lakisort. 
Aerolakk koosneb põhiliselt atsetoonis lahustatud tselluloidist. 
Atsetoonisisaldavuse tõttu on ta tuleohtlik ning nõuab tarvitamisel erilist 
ettevaatust. Aerolakki valmistatakse mitmesugustes värvitoonides. 
Mudellennukite lakkimiseks kasutatakse peamiselt värvitut, punast, kollast, 
oranzi, sinist ja musta, lakki, sest need toonid hõlbustavad mudeli jälgimist 
taeva foonil ja maastikul. Aerolakk vedeldatakse enne mudelile kandmist 
aerovedeldajaga vahekorras 1:1. Säilitatakse õhukindlalt suletavas anumas. 

• Nitrolakki kasutatakse samuti mudellennukite katmiseks. Omadustelt on 
nitrolakk samane aerolakiga, kuid tal on tugevam pingutav toime ja ta muudab 
kattematerjali rabedamaks. Vedeldatakse nitrovedeldajaga. 

Mõnikord kasutatakse mudellennuasjanduses ka õilakke, mis annavad ühtlase 
värvkatte, kuid kuivavad aeglaselt ja on tunduvalt raskemad nitrolakkidest. Hästi 
kaitseb ilmastikumõjutuste eest ja annab sileda, pinna nn. kopaallakk, millega sageli 
kaetakse just kummimootoriga mudellennukeid, sest sel lakisordil on väga nõrk 
pingutav toime ja ta ei tõmba mudellennuki osasid kaardu. 

KUMMI 
Mudellennukite kummimootorid valmistatakse looduslikust või sünteetilisest kummist. 
Lintkummit turustatakse mitmesugustes värvitoonides: helekollast, punakaspruuni, 
tumepruuni, musta jne. Mudellennu tarbeks valmistatakse lintkummit ristlõigetega 
1*1, 2*2,  3*1 ja 4*1 mm. Viimasel ajal valmistatakse rekordmudellennukitele ka 
ümmarguse ristlõikega kummit, mis kvaliteedilt ületab kandilise kummi. Kummi 
erikaal on 0,88 g/cm3. Kummimootoriks kasutatav lintkummi peab olema ühtlase 
laiuse ja paksusega. Venitusel ei tohi tekkida, lindi servadesse -pragusid. Kummi 
venivus on küllaldane, kui ta pikeneb tugeval venitusel 7 korda oma esialgsest 
pikkusest. Edasisel venitamisel aga peab kummi osutama tõmbele tugevat 



vastupanu. Venitusproovi läbiteinud kummi ei tohi olla veninud pikemaks kui 1/6 oma 
esialgsest pikkusest. 
Lintkummit säilitatakse talgiga kaetult puu- või papprulli ümber õhu- ja valguskindlas 
purgis. Kummi ei talu suuri temperatuurikõikumisi. Madalal temperatuuril kaotab 
kummi elastsuse Ja muutub ülivenivaks, kõrgetel temperatuuridel aga rabedaks. 
 
METALLID 

• Alumiinium on pehme, hästi töödeldav kerge metall. Erikaal 2,6 g/cm3. 
Alumiiniumi kasutatakse kronsteinide, liigendite, hoobade, mootoriraamide ja 
kapottide valmistamiseks. Omal ajal prooviti alumiiniumist valmistada 
mudellennukite sõrestikke, kuid oma kalliduse ja keerukuse tõttu ei leidnud 
metallkonstruktsioon laiemat levikut. Mudellennuasjanduses kasutatakse 
peamiselt 0,2, 0,5, 1,0, 1,5 ja 2,0 mm paksust alumiiniumplekki. 

• Duralumiinium on alumiiniumile mõnede metallide lisamise teel saadud 
sulam. Duralumiinium on alumiiniumist tunduvalt tugevam, kuid rabedam; 
seetõttu kasutatakse teda mudeliennukiehituses ainult erilist tugevust 
nõudvates kohtades. 

• Elektron on alumiiniumist veelgi kergem metallisulam. Erikaal 1,82 g/cm3. 
Oma kerguse ja hea töödeldavuse poolest kasutatakse teda mudellennukite 
automaat- ja kaugjuhtimisseadmete valmistamiseks. 

• Vaske kasutatakse vähesel määral laagripuksideks ja seibideks. 

• Terasplekk esineb mudellennuki konstruktsioonis väga harva ja ainult eriti 
suurt tugevust nõudvates kohtades. 

• Terastraat (klaverikeele traat) on tähtis materjal jõuallikaga mudellennukitel. 
Erikaal 7,86 g/cm3. Väga elastne ja tugev. Mudellennukite ehitamisel 
kasutatavate terastraatide läbimõõdud on 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0 ja 3,0 
mm. Terastraadist valmistatakse propellerite võllid, kummimootorite 
kinnituskonksud, telikute toed jne. 

ABIMATERJALID 
• Tselluloidi kasutatakse 0,2-2 mm paksuste lehtedena lennukimudelite 

kabiinide, rataste ja kütusepaakide valmistamiseks. Erikaal 1,4 g/cm3. 
• Atsetoliini kasutatakse hea lahustusvõime tõttu tselluloidosade liimimiseks. 
 
• Aerokitti kasutatakse mudellennukite puitosade katmiseks enne värvimist. 

 

TÖÖRIISTAD 
 
Mudellennusport ei nõua erilisi sisseseadeid ega abinõusid. Mudellennukeid võib 
edukalt ehitada kõige tavalisematest materjalidest ja väga väheste tööriistadega. 
Võmaluse korral aga peaks iga mudellendur hankima endale järgmised tööriistad: 
1 vineerisae raam     1 nuga 
1 poolümar viil     1 puiduraspel  
1 tapisaag     1 lihvimisklots  



1 liivapaber-viil     1 kõvasi 
1 väike raudööbvel     1 peitel, 4 mm 
1 naaskel     1 vasar, 100 g 
1 väikesed kruustangid    20-30 pesuklambrit 
1 väike käsipuurmasin    1 lõiketangid 
1 lapiktangid      1ümartangid 
1 peenikeste otstega pintsett   1 käärid    

  
1 pehme lai pintsel     1 piirituslamp      
1 terasjoonlaud 50 cm    1 terasnurgik 
1 mõõdulint     1 varbsirkel (supler)  
1 jootekolb 
 
Tööriistad peavad olema. mudellenduril käepärast ning otstarbekalt paigutatud. 
Hoolas mudellendur valmistab endale vineerist või laudadest tööriistakapi, kus igal 
tööriistal on kindel koht. Lihtne ja praktiline on tööriistade paigutamiseks lai liist, 
millele naeltega kinniatakse painutatud plekiriba. 
Tööriistad peavad olema, alati korras ja puhtad; ühtegi tööriista ei tohi panna 
puhastamatult käest. 
Tööriistade kasutamisel tuleb silmas pidada, et iga tööoperatsiooni puhul kasutataks 
õiget tööriista. 
Üksikute tööriistade käsitsemisel ja hooldamisel järgida järgmisi näpunäiteid. 

• Vineerisaeraam on mudellennukite ehitamisel kõige vajalikum tööriist. 
Vineerisae kinnitamisel raami külge peavad sae hambad olema suunatud 
raami pideme, poole. Saag peab olema raami vahel pingul (näpuga tõmmates 
heliseb). Sae kinnituskruvid keeratakse kinni käega või vastava võtmega, 
mitte kunagi aga tangidega, sest tiibmutrid murduvad kergesti. Saagimisel 
kasutatakse pitskruvi abil töölaua külge kinnitatavat aluslauda. Saeraami 
hoitakse risti aluslauale ja liigutatakse üles-alla kogu vineerisae pikkuses. 
Saagi ei tohi tugevasti vastu töödeldavat eset suruda, sest, peened 
vineerisaed katkevad kergesti. Poolikud vineerisaed visatakse iära, sest on 
lihtsam muretseda uusi saage kui asendada kokkukooldunud raami. Pärast 
saagimise, lõpetamist tuleb raam kohe pinge alt vabastada. Aegajalt õlitada 
kinnituskruvisid. 



 
• Nuga peab olema alati terav ja puhas. Otstarbekamaks on osutunud 4-5 cm 

pikkuse poolümara teraga nuga. Selliseid nuge, nn “skalpelle”, on müügil, kuid 
neid võib ka ise valmistada, varustades vana taskunoa tera puust pidemega. 
Sisemudellennukite ehitamisel on soovitav kasutada žiletiterast valmistatud 
nuga. Žiletitera tükeldatakse lapiktangidega ja varustatakse puust sidemega. 
Propellerite valmistamisel on mugav kasutada sirge, lõiketeraga nuga, mille, 
allosas on õõnsus pöidla jaoks. Nuga ei tohi kasutada kruvikeerajana või 
naeltekangutajana. Nii nuga kui ka, teised terariistad asetatakse lauale 
pidemega töötaja poole. 

 
• Viilid ja rasplid. Viilimisel peab kasutama materjalile, sobivat viili. Metalli 

jaoks kasutatakse teistsuguseid viile kui puidu viilimisel. Risthammastega 
viile, kasutatakse kõvade materjalide, nagu terase. ja pronksi puhul, 
lihthammastega viile pehmemate materjalide, nagu puidu ja tina viilimiseks. 
Raspleid kasutatakse samuti pehmemate materjalide jämedal töötlemisel. On 



tähtis, et puiduviile ei kasutataks metalli viilimiseks, sest siis nürinevad 
hambad kiiresti ja viiI muutub puidu töötlemiseks kõlbmatuks. Viilimisel 
hoitakse viili 90º-lise nurga all töödeldavale esemele, ning viili juhtimine peab 
toimuma ühes, tasapinnas. Kõik rasplid ja viilid peavad olema varustatud 
pidemetega. Pärast tööd puhastatakse ummistunud viilid traatharjaga. 

• Tapisaag. Jämedamate saagimistööde puhul kasutatakse vineerisae asemel 
tapisaagi. Tapisaega saetakse välja nina- ja täiteklotsid ning poolitatakse 
jämedamad liistud. Saagimisel surutakse saag kergelt vastu töödeldavat eset 
ja liigutatakse täpselt saetee suunas. Saagi ei tohi painutada, kuna siis võib ta 
kaarduda ega võimalda enam täpset tööd. 

• Lihvimisklots ja liivapaber-viil on väga mitmekesise kasutamisvõimalusega 
tööriistad. Olenevalt liivapaberi numbrist võib nendega teostada jämedamaid 
või peenemaid lihvimis- ja viilimistöid. Lihvimisklotsi ja liivapaber-viili 
valmistame ise puust ja liivapaberist. Viili poolümara kuju tõttu võib temaga 
töödelda mitmesuguseid pindu. Lihvimisklotsil kinnitatakse liivapaber 
servadega klotsi ja pidemeplaadi vahele. Liivapaberi vahetamiseks 
keeratakse klotsi kinnitav mutter lahti. Liivapaberviilil kinnitatakse liivapaber 
kiilukesega pilusse viili kehas. 

 
• Höövel ja peitel. Ühegi teise tööriistaga töötades ei olene töö kiirus ja puhtus 

niivõrd tööriista hooldamisest, kui höövli ja peitli puhul. Seda tuleb eriti silmas, 
pidada teritamisel. Höövli ja peitli lõikenurk peab olema keskmiselt 25º ja tera 
täiesti sirge. 

• Naaskli võib valmistada iga mudellendur ise, kinnitades kotinõela külge puust 
pideme. Soovitav on valmistada 2-3 erineva jämeduse ja pikkusega naasklit. 

Muude tööriistade käsitsemine ja hooldamine.  
Kääridega lõigatakse ainult paberit ja riiet. Plekki, tina ja vineeri lõigatakse 
plekikääridega, Kuni 2-millimeetrise vineeri lõikamiseks on olemas eri käärid. 
Juhuslikult liimiga määrdunud terad tuleb otsekohe puhastada. 
Jämeda traadi lõikamisel lõiketangidega asetatakse traat võimalikult terade 
keskpaika. Traati ei tohi lõikamisel painutada, sest tangide karastatud terasest 
lõiketerad võivad kergesti murduda. Kõik tangid peavad käima kergelt; selleks on 
vaja neid aeg-ajalt õlitada. Vasarad peavad olema tugevasti varre külge kinnitatud. 
Et kruustangide keere oleks kerge käiguga, tuleb neid enne kasutamist õlitada ning 
mõned korrad kinni ja lahti keerata. Kruustangide põski ei tohi kasutada alasina; 
selleks on kruustangidel põskede taga plaadike. 

ABITÖÖRIISTAD 



• Liimimisklambrid. Mudellennukite sõrestikkude kokkupanekul puuduvad 
sageli kohased liimimisklambrid. Pesuklambreid ei saa igal pool kasutada 
nende väikese haardeulatuse tõttu; küll aga võime pesuklambrite 
haardeulatust suurendada omavalmistatud põskedega, põsed lõigatakse välja 
vineerist ning kinnitatakse pesuklambrite külge naelte ja liimiga. Joonisel 
toodud liimimisklambreid kasutatakse peaasjalikult tiiva sõrestiku 
kokkuliimimisel kui ka kere ribide ja ninaklotsi paigaldamisel. Põskede 
otstesse lüüakse peata vineerinaelad, mis väldivad klambri libisemist 
sõrestikul. Joonisel kujutatud limimisklambreid kasutatakse juhul, kui 
pesuklambri haardeulatus jääb väikeseks. Klambrite valmistamisel tuleb 
pesuklambrite joonisel viirutatud osad ära saagida. 

 
• Liistuhoidja. Mudellennukite ehituspraktikas tuleb sageli hööveldada 

peenikesi liiste. Kuna höövelpingil on peenikeste liistude hööveldamine 
ebamugav ja aegaviitev, kasutavad mudellendurid liistuhoidjat. Joonisel 
kujutatud liistuhoidja koosneb klotsile (2) kinnitatud pöörlevast ekstsentrikust 
(1). Sama klotsi külge on naeltega kinnitatud piiraja (3). Hööveldatav Iiist (5) 
asetatakse ekstsentriku ja piiraja vahele. Hööveldamisel tömbab höövel liistu 
noolega näidatud suunas (6), kuid liist omakorda pöörab ekstsentrikut, mis 
surub ta vastu piirajat ega lase paigalt libiseda. Pärast hööveldamist 
tõmmatakse liist klambri vahelt välja hööveldamisele vastupidises suunas. 
Liistuhoidja kinnitatakse laua serva külge käppade (4) vahele. Liistuhoidja 
valmistamisel teha klots täpselt lauaplaadi paksune. 



 



MUUD VARUSTUST 

• Montaažilaud. Peale tööriistade kuulub mudellennukite ehitamiseks vajaliku 
varustuse hulka veel montaažilaud, millel valmistatakse mudellennuki 
sõrestik. Montaažilaua mõõdud peavad olema vähemalt 20*250*1200 
mm. Montaažilaua võib iga mudellendur endale ise valmistada. Hea 
montaažilaua saab siis, kui liimida kahe 4 mm paksuse vineeriplaadi 
vahele kuivad 10 X 10 mm paksused männi- või kuuselistud. Selline 
laud on tugev ega tõmbu kaardu. Montaažilauaks sobib ka tavaline 
siledakshööveldatud lauaots. 

 
 


