Byggbeskrivning: Anders Deurell's Taifun från 1939

Inledning

Anders Deurell byggde sin originalmodell på
vårvintern 1939, en strömlinjeformad Wake med
helplankad kropp och kuggväxel i nosen.
Modellen blev ganska omskriven, med flera
inslag i bl.a. tidskriften Flygning.
Dåtida vittnesmål förtäljer att Deurell's modell
flög väldigt bra, den ska ha haft ovanligt låg
sjunkhastighet (förhållandevis hög vikt kan ha
bidragit till att modellen flög överkritiskt, med
tillhörande lågt motstånd som följd (1)). Fotot i
figur 1 är lånat från Flygning, nr 7 1939 (2), och
visar Anders Deurell startande sin Taifun vid
Vingarnas vintertävling på gärdet den 25:e mars
1939. Han gjorde dagens bästa tid; imponerande
5 min 10 sek (1).
Det nedanstående nedtecknades samtidigt som
jag byggde min modell. Tillämpliga delar kan
naturligtvis användas på andra, liknande byggen.

Figur 1. Anders Deurell med Taifun.

Figur 2. Deurell´s Taifun våren 1939, Flygning (4).
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Förutsättningar
Jag känner inte till någon tidigare existerande ritning på den ursprungliga Taifun från 1939 (i
ritningsbanken finns en helplankad Deurell-konstruktion av senare datum, från 1950). Denna
bygganvisning bygger på en rekonstruktion av modellen utförd av undertecknad under
hösten/vintern 2015/16. Utgångspunkt har varit den översiktsritning som publicerades i Flygning (4)
och i Hobbyboken (6), samt foton och Deurell's egna kortfattade beskrivning av modellen i tidskriften
Flygning. I det nedanstående citeras främst (4) i tillämpliga delar.
Resultatet blev en hantverksprodukt av naturmaterial, utförd med hjälp av enkla handverktyg. Jag
använde arbetsmetoder som i allt väsentligt följer det som var i bruk 1939. Eventuella avvikelser
gentemot originalet får helt tillskrivas mina egna ofullkomligheter.
I ett nummer av Flygning (3) beskrevs Deurell's verk med orden "Vackert bygge som manar till
efterföljd!". Jag har följt den uppmaningen och åstadkommit en modell vars utseende stämmer bra
överrens med ritning och foton på originalmodellen. Min modell blev tung men den har flugit!

Ritningen

Figur 3. Översiktsritning (4) & (6).
Översiktsritningens sidoprojektion och största spant förstorades 500% i en vanlig kopiator. Resultatet
blev över förväntan bra med fullt användbara linjer. Deurell använde metriska mått, så man kan
enkelt verifiera att förstoringen är korrekt, till den noggrannhet som är rimlig i sammanhanget.
Kroppens totala längd inklusive spinnern var 85 cm. Man finner att avstånden mellan spanten var 40
mm i framkroppen, och 50 mm i bakkroppen. Några spantavstånd i främre halvan verkar dock ha
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varit 37-38 mm. Största spantet torde ha varit 120 mm högt, och 80 mm brett. Plankningen
tillkommer utanpå detta (min tolkning).
Därmed har vi sidoprojektion med spinnern och största spantet. På en centrumlinje markerades
spinnern i nosen och största spantets (nr 6) bredd. Det hela ska sluta i en punkt längst bak, men vi
måste ha lite bredd kvar på kroppen vid bakre gummifästet. En studie av sidoprojektionen ger att
"höjden för de båda gummifästena" verkar ha varit 50 mm, vi väljer alltså spantets bredd till 25 mm
här. Så, en snygg båge genom sagda punkter ger nu topprojektionen av kroppen, och därmed har vi
också bredden på alla spant. Med höjd och bredd på alla spant, och det största givet kan man relativt
enkelt skissa fram resten, formen ändras bara lite mellan näraliggande spant. Därefter gör man en
uppsättning mallar som justeras tills man är nöjd. Jag började med enkla kartongmallar som fästes på
en sidoprojektion av wellpapp. Sedan provade jag mig fram genom att lägga en list utmed mallarna.
Mina spant konstruerades precis så här, och förmodligen var det väsentligen så som Deurell också
gjorde en gång. Den huvudsakliga felkällan i mitt tillvägagångssätt är det något godtyckliga valet av
bredd på spant 19. En alternativ metod idag hade varit att göra rekonstruktionen via en digital CADmodell, men det arbetet överlåter jag åt andra att utföra.

Kroppen med landningsställ
Från (4) citerar jag "Kroppen är byggd i två halvor på spant av 2 mm balsa, klädseln är 1 mm
balsafanér, vilket skurits upp i remsor för att medge formgivningen". Det är allt. Ritningen visar ingen
"köl" att fästa spanten på annat än längst bak, bakom spant 17. Stark och Sundström (7) skriver att
bygge av en skalkropp kräver en "gigg" (fixtur), och tillägger något nedslående, att det endast är de
allra skickligaste som lyckas med ett sådant bygge. Nåja, vi tillhör ju de allra skickligaste.
Fixturen
En fixtur kan göras på flera olika sätt. Principen är att den ska hålla spanten i rätt läge medan man
lägger på plankningen. Den ska sedan kunna vändas, så att man kan göra en vänster- och en
högerhalva i samma fixtur. Jag använde mig av en 5 mm tjock KAPA-fix skiva. KAPA-skiva är ett
skumplastmaterial med ett ytskikt av kartong på vardera sidan, och finns i flera olika tjocklekar.
KAPA-fix har dessutom ett självhäftande ytskikt på ena sidan, så att man enkelt kan fästa ritningen.
Kroppens centrumlinje och lägena för spanten ska vara markerade på fixturen. Därefter skär man ut
fixturen, ca 2-3 mm innanför kroppskonturen. Runt om, vid varje spantläge skär man ett 2 mm brett
spår, ca 10-12 mm in i skivan, figur 4. Spåren ska hålla spanten senare, så det är viktigt att de skärs
noggrant. KAPA-skivan är dock lättbearbetad, och visade det sig, håller spanthalvorna utomordentligt
väl i läge, den fungerade utmärkt.

Figur 4. Fixturen av en 5 mm KAPA-fix skiva.
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Spanten
Ur ett 2 mm balsaflak skärs 12 mm breda lister. Av dessa bygger man sedan upp ämnen till
spanthalvorna, använd 3-6 bitar per spanthalva, så att fiberriktningen följer spantkonturen något så
när, figur 5. Markera kroppens centrumlinje på vardera spanthalvan, som även numreras, det är
tjugo halvor på vardera sidan att hålla reda på.

Figur 5. Ämnen till de 17 främsta spanthalvorna.
Använd spantmallarna av papp och skär ut spanthalvorna ur ämnena. Var noga med att
centrumlinjen på mallen stämmer med centrumlinjen på spantämnet. Skär även ut bitarna till
"kölen" som ska sitta bakom spant 17, och limma ihop dem mot fixturen.
Plankningen
Spanthalvorna passas nu in i sina spår på fixturen, och riktas upp längs centrumlinjen. Sikta längs
fixturen och spanthalvorna. Här kan vissa justeringar göras, det ska dock inte behövas mycket. För
plankningen valde jag att använda 1,5 mm balsaflak istället för originalets 1,0 mm, för att få lite
slipmån. När spanten ser ut att vara OK, limmar man en 6 mm bred list av 1,5 mm balsa mot
spanthalvorna längs kroppens över- respektive undersida. Dessa blir de första bitarna av
plankningen, som jag härefter kallar "plankor". Låt torka, inspektera och justera. Spanten sitter nu
ganska säkert och kan putsas och justeras om så behövs. Utgå nu från ritningens sidoprojektion och
skissa en mall till en tredje planka som följer kroppens linjer. Min var 25 mm som bredast, och
smalnade av till ca 6-7 mm mot ändarna, figur 6. Skär ut efter pappersmallen, limma och nåla längs
spanthalvorna, figur 6.

Figur 6. Spanten fästa på jiggen, och plankningen påbörjad.
Övre delen av kroppshalvan är ungefärligen spolformad, och relativt enkel att täcka. Använd 1,5 mm
tjocka plankor, ca 8-12 mm breda, och avsmalnande ut mot ändarna. Arbeta med en planka i taget
som passas in mot den föregående. Använd vitt trälim, fäst med knappnålar, och låt gärna torka
mellan varje planka. Jag fuktade plankorna endast på några ställen där de krökte mycket, i övrigt
körde jag "torrt". Jag ville inte ta risken att krympning under torkningen skulle deformera alltihop.
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Undre delen av kroppshalvan kräver svagt S-formade plankor, som i figur 7. Använd mallen till tredje
plankan för att skära övre kanten på plankan som ska sitta närmast under. Med den skillnaden att
den ska ha lite annorlunda krökning. Lägg plankan på plats och justera så att kanten följer hela vägen.
Så, övre kanten klar. Rita och skär ut undre kanten, som alltså blir övre kant på nästa planka och så
vidare. Hela tiden med tillägget att man får justera krökningen något, figur 7 visar principen. Det blir
en del spill också, men det är ofrånkomligt.

Figur 7. Plankningen av kroppshalva.
Det är bara jobbigt, inte alls omöjligt att fasa kanterna något så att de passar utan glipor. Om
plankorna inte är alltför breda, kan de dessutom böjas lite i sidled så att de passar mot motstående
kant. Det är inte kris om man får några glipor i skalet. Man kan enkelt skära till smala stickor och peta
in med lite lim efteråt. Likaså, om man får ojämnheter i skalet så kan man i efterhand skära upp
någon fog mellan plankorna och justera deras lägen, utåt alternativt inåt.
De två svåra momenten är dels att passa in "sista" plankan, den ska ju passa längs båda sina kanter,
och dels stjärten med fenans undre del. Den senare får man göra med småbitar och snygga till sedan
huvuddelen av plankorna är på plats och skalet har lossats från fixturen, figur 8. Här använde jag 1
mm balsa till de mest krökta delarna.

Figur 8. Aktern med fenans nedre del och sporren.
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Den dubbelkrökta delen mellan fenans framkant och kroppens översida är också svår, och måste
göras av en balsaklots som formas, "på lämpligt sätt".

Figur 9. Första kroppshalvan färdig! Vågen visade 28,4 gram.
Sådär, en halva klar, bara att vända på fixturen, sätta igång med tjugo nya spanthalvor och köra igen!
Andra omgången spanthalvor monterades i fixturen och justerades så att det hela stämde med den
första kroppshalvan, figur 10. Prova med att lägga en balsalist utmed spanten, justera vid behov.

Figur 10. Andra omgången spanthalvor i fixturen, och kontroll mot första kroppshalvan.
Plankningen av andra kroppshalvan går avsevärt lättare, eftersom man redan nu besitter den
erfarenhet som man skulle vilja ha haft då man gjorde första halvan (inser man nu).

Figur 11. Två kroppshalvor färdiga! Båda halvorna landade mellan 28 och 29 gram på vågen.
Med två kroppshalvor färdiga har man all rätt att känna sig riktigt, riktigt nöjd. Lägg ihop halvorna
och se hur fint de passar mot varandra. Sitt ner, smutta på något riktigt gott och bara njut av det du
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har åstadkommit! Redan här, genom att lägga ihop halvorna kan man få en känsla av hur styv den här
konstruktionen faktiskt är. Men, vi ska inte limma ihop halvorna ännu. Först måste vi göra lite
förstärkningar på insidorna, och montera fästet för landningsstället.
Förstärkningar i kroppshalvorna och landningsställ
Nosspantet, området i aktern vid bakre gummifästet och infästningen för landningsstället behöver
förstärkningar på insidan av kroppshalvorna. Jag gjorde ytterligare en uppsättning av spanten 1, 4
och 19 av 3 mm lite hårdare balsa, som sedan limmades mot de befintliga.
Från (4) citeras: "Innan halvorna hoplimmas måste fästet för landningsstället göras. Det består av två
mässingsrör fästa i var sin kroppshalva vid 3:e spantet (bakom nosspantet, min kommentar). I detta
skall sedan en pianotråd, som utgör fästet för själva landningsstället, vara lagrad. Fjädringen
åstadkommes genom en 2 mm pianotråd fastlödd och lindad några varv om den förut nämnda axeln.
Den går därefter fram till nosen där den är fäst. Lindningen göres så att ett tillbakaförande av
landningsstället medför en åtstramning av densamma." Inledningsvis var jag tveksam till att bygga in
en svag punkt i form av en lödning inuti kroppen, men det fick ändå bli så. Figur 12 visar
mässingshylsan mot det förstärkta spant 4, landningsställsaxeln och den pålödda fjädern.

Figur 12. Landningsstället i vänstra kroppshalvan.
När landningsställsaxeln med sin fjäder är klar sticks denna genom mässingshylsorna i vardera
kroppshalvan. Främre änden av fjädern formas så att den kan fästas på insidan av nosspantet.
Jag valde att lacka kroppshalvorna, både in- och utvändigt i det här skedet. Lacket tränger in i alla
små sprickor och styvar upp avsevärt. Dessutom utgör det skydd senare mot kringskvättande
gummimotorsmörjmedel under flygning. Jag anser absolut att det är värt att offra några gram på lack
invändigt på en sådan här modell.
Kroppshalvorna är därmed klara att limmas ihop. Jag använde vitt trälim runt om, passade ihop
halvorna, och lindade utanpå med en elastisk binda från apoteket. Det viktiga här är att ha koll så att
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kroppen inte blir vriden kring sin längdaxel. Skarven mellan nosspanthalvorna ska ligga i samma plan
som skarven mellan akterstävarna, sikta och justera tills allt stämmer. Här kan det underlätta om
man fäster ihop kroppshalvorna med små tejpbitar innan man lindar med den elastiska bindan.
Landningsställsaxeln sticker nu ut några cm på vardera sidan. Dessa ändar ska bockas utanför vardera
kroppshalvan så att ändarna pekar snett nedåt. Det handlar om precisionsbockning av två millimeters
pianotråd precis utanför ett skört skal av balsaträ! Det gäller att hålla pianotråden riktigt ordentligt,
lämpligtvis med en spetsig polygrip, medan man gör bocken med en annan tång. Det hela ska
naturligtvis bli symmetriskt också. Landningsstället bör ha en spårvidd på 250-280 mm, och benen
ska peka svagt bakåt som på ritningen. Landningsställsbenen tillverkas av bambulister som limmas
och surras till landningsställsaxelns nedåtbockade ändar. I ändarna på landningsställsbenen limmar,
och surrar man 1 mm pianotrådsbitar som blir hjulaxlar, Hjulen tillverkas av 1 mm plywoodrondeller
Ø 40 mm diameter, med nav av aluminiumrör. Lämpligtvis lägger man ett par mm balsa på vardera
sidan om plywoodrondellen så att hjulet får lite tjocklek, slipar till snygg form, och klär hjulen med
färgat japanpapper . Till surrningarna använde jag björntråd i matchande färg.

Figur 13. Landningsstället.
Från (4) citeras: "I aktern av kroppen är ett stycke (luftsläpp) bortskuret för att möjliggöra
uppdragningen. Detta fästes senare med ett tryckknäppe på sin plats." På det färdiga kroppsskalet
markeras konturen av luftsläppet som sedan skärs ut med en skalpell. Spant 19 är därmed frilagt och
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kan förses med lämpliga förstärkningar och två pluggar av plywood med var sin pianotrådskrok som
bakre gummifäste. Den bortkapade biten av bakkroppen friseras invändigt "på lämpligt sätt".

Figur 14. Luftsläppet/bakre gummifästet.

Nosblock med växel och propeller
Vi börjar med det svåraste, växeln.
Från (4) citeras: "Den (växeln) kan göras på flera
sätt. Kugghjulen i originalväxeln äro av stål med
kuggantalen 18 och 45. Dessa kugghjul måste ju
beställas särskilt. I stället kan man med fördel
använda hjul av mässing med kuggantalen 16
respektive 31 vilka finnas att tillgå i handeln."
De angivna kuggtalen antyder att modulen torde
ha varit runt 0,5 mm. I ett senare nummer av
Flygning (5), hittade jag skissen i figur 15.

Figur 15. Deurell's växel, från (5).
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Tillgången på lämpliga kugghjul nu för tiden är
begränsad. Jag har använt mig av hjul från Firma
Kuggteknik i Leksand (8). De är riktigt fina, men
har stor kuggbredd och rejält tilltagna nav med
stora hål, de behöver modifieras innan de blir
användbara för vårt syfte.
Jag klyver ett hjul i två delar i svarven! Jag
klämmer fast hjulämnet på en M6-skruv mellan
ett par muttrar och sätter upp i svarven. Sedan
använder jag ett tunt metallsågblad i en
lövsågbåge och bara pressar försiktigt mot hjulet
medan svarven gör jobbet. Klyvningen ger
minimal materialförlust. Av ett hjulämne med
7,5 mm kuggbredd får man lätt två färdiga hjul
med ca 3 mm kuggbredd. Avslutningsvis
silverlöder jag fast hjulbitarna på stångmaterial,
centrumborrar och bearbetar till slutgiltiga
dimensioner.
Min växel har två hjul med 25 kuggar vardera
och ett mellanliggande med 12. Modulen är 0,75
mm, figur 16. Jag valde 1,5 mm pianotråd till
axlar men använde mässingsbussningar och två
kullager precis som på originalskissen.

Figur 16. Min växel, 27,5 gram.

Med växeln och kroppsskalet givna är det enkelt att ur ett balsablock karva ett passande nosblock.
Sedan ska vi naturligtvis också ha en propeller med en spinner som ansluter till nosblockets form.
Från (4) citeras: Propellern har 40 cm diameter och en stigning på 48 cm. Inuti spinnern är
frigångsanordningen anbragt". Diameter, stigning (P) och sidoprojektion (a) är givna. Ur detta
konstruerar man fram frontalprojektionen, bredden (b).

b
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Figur 17. Propellergeometri.

Figur 17 ger: 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∅ =

𝑎𝑎
𝑏𝑏

=

𝑃𝑃
2𝜋𝜋𝜋𝜋

, vilket ger bladbredden: 𝑏𝑏 =
10

2𝜋𝜋𝜋𝜋∙𝑎𝑎
𝑃𝑃

, för varje snitt med radie r.

Jag brukar skära bitar av ett 10 mm balsaflak och limma ihop dem till ett block, sedan karvar jag
propellern på sedvanligt sätt. Jag brukar klä mina propellrar med japanpapper som lackas, det ger
ett bra ytskikt som tål lite smällar.

Vinge och pylon
Vingen har RAF 32 profil med en rak plan mittsektion, och två kraftigt avsmalnande vingspetsar.
Framkanten har en torsionsnäsa av 1 mm balsaflak. Vingspetsarnas böjda bakkanter laminerades mot
en mall av kartong. Sedan profilerar jag till trekantstvärsnitt med rakbladshyvel och fint sandpapper.
Spryglarna skars av 1,5 mm balsaflak efter kartongmallar och putsades. Originalmodellen hade
förmodligen 1,0 mm spryglar, man ser ofta det på gamla ritningar, men 1,5 mm blir så mycket bättre
med ytterst liten viktsökning.
Torsionsnäsan av balsaflak är det riktiga mästarprovet. T.ex. Stark & Sundström (7) beskriver
tillvägagångssättet. Man måste välja ett flak som går att böja, nosradien är liten. Det är väldigt lätt
att spräcka flaket. Jag valde att förforma böjen runt en mall. Jag tejpade fast en 3 mm pianotråd
längs kanten på ett 3 mm balsaflak, blötte balsaflaket och böjde det försiktigt runt mallen. När det
hade torkat hade jag en V-profil med liten nosradie. Vingspetsarna är ännu svårare. Krökningsradien
ska avta linjärt ut mot spetsarna till något närmast obefintligt. Jag gjorde en övre och en undre halva
av 1 mm flak som blöttes och böjdes runt kanten på en aluminiumprofil med liten kantradie. En halva
i taget limmades på vardera spetsen. När den var torr kunde nästa halva limmas på och skarven
slipas så att fogen blev osynlig.
Ett enklare och helt legitimt tillvägagångssätt med torsionsnäsan är att först lägga en framkantslist på
vanligt sätt, och så komplettera med bitar av 1 mm flak på över- respektive undersidor.
Från (4) citeras: Vingfästet utgöres av en ihålig strömlinjeformad balsaklots som är fäst vid vingens
undersida och är skjutbar på kroppen där den styres av en trekantformad list av något hårt träslag
som samtidigt utgör fäste för de gummisnoddar som spännas genom vingstöttan och hakas fast i
vingen. Vingens pylon är väl den minst dokumenterade delen på originalmodellen, man får
bestämma en hel del själv. Jag skiktlimmade balsabitar på ömse sidor om en 1 mm plywoodbit,
karvade och putsade till något som stämde hyfsat med ritningen. Klotsen urholkades så att jag kunde
trä igenom ett par gummisnoddar. Dessa fästs på krokar i listen av Askträ ovanpå kroppen, träds
genom pylon, och spänns till sist runt krokar på denna (hängde ni med där?). Vingen fästes sedan
mot pylon med gummisnoddar runt ytterligare ett par krokar.
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Figur 18. Vingens pylon formades av en balsaklots som holkades ur.

Stabilisator och fena
Byggs "på vanligt sätt" av balsa. Jag laminerade de böjda bakkanterna på samma sätt som för
vingspetsarna. Stabilisatorns framkant laminerades av balsa med ett inlägg av en 1,5 mm furulist på
högkant för ökad styvhet. Jag filar in grunda spår i fram- respektive bakkant för spryglarna.
Spryglarna gjordes av balsarektanglar som sedan de limmats på plats formades till neutral profil med
kniv och slipkloss.
Hopfogningen av stjärtpartiet beskrivs något kryptiskt i (4): Stabilisatorn och övre delen av fenan äro
löstagbara. Inuti fenans fasta del går en gummisnodd som hakas vid stabilisatorns undersida.
Dessutom finnes dels ett tryckknäppe och dels ett stift vilket senare passar i något av de hål som äro
borrade med c:a 1 mm centrumavstånd i ett tunt aluminiumblock som är fäst såsom figuren visar.
Denna figur saknas tyvärr av vad jag kan utläsa i (4).
Idag bör man väl förse en sådan här modell med någon form av termikbroms. Här får var och en följa
sin egen väg. Jag valde att göra stabben i två halvor som fogades ihop av en rundstav i pappersrör
med trög passning. Rundstaven kan vridas kring sin axel och går rakt igenom fenan. Den är belastad
med en vridfjäder av pianotråd. Pappersrören sitter i roten på vardera stabilisatorhalvan. Detta
arrangemang medger dels inställning av stabilisatorns anfallsvinkel, och dels möjlighet att fusa
stabben. Stabilisatorhalvorna monters på rundstaven i 45 graders vinkel, en fuse-lina hakas på
bakkanten, och stabben vinklas ner till sitt flygläge mot ett stopp som sitter på fenans bakkant. När
timern sedan släpper linan kommer vridfjädern att vinkla upp stabben till fuse-läge (är det tänkt).
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Figur 19. Fenan med genomgående 6 mm rundstav för fastsättning av stabilisatorhalvorna.

Färgschema
Det ursprungliga färgschemat är okänt, det enda vi har att gå efter är fotografierna i figur 2. Deurell
skriver i (4) att kroppen behandlades med zaponlack och slipning 4-5 gånger. Jag utgår ifrån att
kroppen fick den något gulnade tonen av lackat balsaträ. Detsamma torde gälla propellern.
Torsionsnäsa, vingens pylon och fenan under stabben ser onekligen "vitare" ut på fotona. Översidan
på vingen, stabben och fenans övre del är klädda med "mörkt" japanpapper, möjligen rött.
Undersidorna ser ut att kunna ha varit klädda med vitt japanpapper.
Tidigt i projektet hade jag en idé om att klä kroppen med färgat siden, dels för färgens skull men
också för att ge ett hållbarare ytskikt. Senare valde jag det historiskt korrekta att avstå från sidenet,
det är ju något som man kan lägga på senare, om behovet uppkommer. Kroppen lackades och
slipades ett antal gånger. Vinge och stjärtplan kläddes med den lite tjockare kvalitén av Esaki-papper,
vitt på undersidor och rött i de mörkare fälten ovanpå och på fenans sidor. Propeller och hjul kläddes
också med samma röda papper.
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Resultat och vikter
Den färdiga modellen vägde 250 gram utan gummimotorer, fördelat på:
Kropp med landningsställsben och fena:

123,0 gram

Vinge:

43,0 gram

Pylon:

12,0 gram

Stabilisator:

13,0 gram

Nosblock med växel, propeller och spinner: 57,5 gram
Definitivt övervikt för en Wakefieldmodell. En jämförelse med andra oldtimer wakefields som jag har
byggt ger att övervikten framför allt ligger i kroppen med landningsställ, fena och pylon. Nosblock,
propeller och växel väger visserligen en del, men om man räknar bort vikten för växeln ligger där
ingen väsentlig övervikt. Vikterna för vinge och stabilisator är också rimliga. De båda kroppshalvorna
vägde lovande 58-60 gram. Jag hade använt 1,5 mm balsa istället för 1,0 mm, jag tror inte att
övervikten ligger där, det var senare som det drog iväg. Men, förstärkningar i nosen, för
landningsställ och för bakre gummifäste måste man ju ha. Landningsstället med sitt pianotrådssmide,
liksom fenan, delvis plankad och dessutom pappersklädd blev säkert onödigt tunga delar. Det hade
naturligtvis gått att bygga lättare. Med bättre koll än vad jag hade, kanske man kan komma ner till
200-220 gram på den här modellen. Min "New Yorker IV" väger 210 gram utan snodd, och flyger
utmärkt. Nåja, originalmodellen lär ju också ha haft övervikt (1).

Trimning och flygning
En växel med utväxlingsförhållande på 1:2 innebär att gummimotortvärsnittet behöver dubblas,
jämfört med vad man skulle haft utan växel. Men, i det här fallet har vi två motorer som samverkar,
så vardera gummimotorn ska därmed vara av samma tvärsnitt som vid oväxlad drift. Jag brukar
använda 20-24 strängar 3 mm snodd till den storleksordningen av propeller som det handlar om här.
Propellern är enligt ritning något nedåtriktad, och jag gav den också lite högerriktning.
Ritningen antyder att vingens anfallsvinkel var nära noll, jag utformade min pylon så. Stabilisatorns
anfallsvinkel kunde enkelt justeras eftersom den var vridbar kring sin rundstav. Pylon med vinge
fästes provisoriskt med långa gummisnoddar som virades runt kroppen. Därmed kunde vingen
skjutas fram och tillbaka tills rätt tyngdpunktsläge hade hittats. Efter inledande provflygningar över
högt gräs hade jag funnit vingens rätta läge. Vingframkanten var då 24-25 cm bakom nosspantet. Bra
överensstämmande med såväl ritning (fig. 3) som foton (fig. 1-2) på originalmodellen.
De inledande flygförsöken gjordes med två "halva" motorer, dvs. halva krokavståndet och resten en
stång av 1,5 mm pianotråd. Detta arrangemang gör att man kan göra korta trimflygningar på små
fält, men med fullt vridmoment på motorn. Vardera "halv"-motorn bestod av 20 strängar 3 mm TAN
Super Sport. Om man ska prova "halva" motorer på en tvåmotorig modell måste man vara mycket
uppmärksam så att inte snoddarna trasslar ihop sig med varandra, krokarna i stängernas ändar har
en benägenhet att fastna i kringsnurrande gummislingor (har jag lärt mig).
Det var en fin kväll. Jag handvevade och gjorde några korta flygningar. Taifun steg i en snygg
högercirkel, det såg lovande ut trots övervikten.
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Figur 20. Slutresultatet, Taifun i kvällssolen.

Figur 21. Dito.
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Epilog
Om jag hade vetat då, vad jag vet nu, hade jag i så fall gjort på annat vis? Ja, jag hade bevakat vikten
under bygget. Min modell blev alldeles för tung men i det stora hela är jag väldigt nöjd med det här
projektet. Senare flygningar med Taifun har bekräftat observationerna från (1) om låg sjunkhastighet,
sannolikt beroende på den höga flyghastigheten, och därmed ett högt Renoldstal.
I (9) kan man läsa att Karl-Erik Landegren också byggde Taifun, en med helplankad kropp, och en
variant med longeronger och pappersklädsel. Han flög även utan växel med direktdrift på propellern.
Jag har lite funderingar på att åtgärda mitt viktproblem genom att plocka bort växeln och ena
gummimotorn, kanske en dag.
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