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REZUMAT. Lucrarea prezintă unele reglementări ale Federaţiei Aeronautice Internaţionale (F.A.I.) referitoare la aeromodelele 
radiocomandate din clasa F3B şi din clasa F3J, apoi fiind redate operaţiiile necesare pentru fabricarea structurilor din 
materiale compozite ale acestora. 
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ABSTRACT. The paper presents some regulations of the International Aeronautical Federation (FAI) on unmaned model 
airplanes of F3B class and F3J class, then dealing with the steps necessary for manufacturing them using composite 
materials. 
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Aeromodelele sunt aeronave de mici dimensi-
uni, realizate din diferite materiale, a căror 
greutate nu depăşeşte, de regulă, 5 kg. 

În conformitate cu reglementările Federaţiei 
Aeronautice Internaţionale (F.A.I.), aeromodelele au 
fost clasificate în funcţie de caracterisicile lor 
geometrice şi aerodinamice. Pentru planoarele radio-

comandate din clasa F3B şi clasa F3J, condiţiile 
impuse sunt următoarele: 

– suprafaţa maximă................................... 150 dm2 
– masa maximă de zbor .................................  5 kg 
– încărcătură .......................... de la 12 la 75 g/dm2 

În ilustraţiile următoare sunt prezentate unele 
caracteristici constructive şi aerodinamice ale acestora. 
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Realizarea aripilor pentru planoare radiocoman-
date presupune următoarele operaţii: 

 Demularea matriţelor prin pensulare sau prin 
lustruire cu cârpa. 

 Vopsirea matriţei peste un strat de gelcoat 
care are un timp de uscare de 12 ore. 

 Aplicarea stratului de răşină cu buretele de tip 
trafalet. 

 Aplicarea stratului de pânză din fibră de sticlă 
şi a ranforsărilor din fibre de carbon şi kevlar. 

 Poziţionarea elementelor de umplutură interi-
oare din Airex. 

 Uscare timp de cca. 12 ore la 20°C. 
 Aplicarea celui de-al doilea strat de pânză din 

fibră de sticlă. 
 Formarea longeronului din fibră de carbon şi a 

ranforsărilor din fibre de carbon şi kevlar. 
 Aplicarea materialului absorbant şi finalizarea 

longeronului şi a casetelor de joncţiune. 
 Realizarea celei de-a doua vidări. 
 Lipirea celor două semiplanuri, superior şi 

inferior, cu răşină epoxidică impregnată cu aerosil 
sau cu microbalon. 

 Finisarea planului central şi a extremităţilor 
stânga şi dreapta. 

În mod similar se vor realiza ampenajele şi 
fuzelajul, urmărindu-se, ca şi pentru aripi, greutatea 
obţinută. 

În figurile următoare sunt ilustrate unele dintre 
etapele enumerate mai sus. 
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