
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu
modele balonów typu Montgol-
fier startowały niekiedy – po-

dobnie jak ich wielkie pierwowzo-
ry – wraz z podwieszonym źród-
łem ognia (jeszcze w niektórych
szkolnych bibliotekach można zna-
leźć poradniki zawierające takie
opisy). Jednak ze względu na wie-

le przypadków podpaleń lasów
i zabudowań, spowodowanych
przez lądujące balony, dziś loty
modeli swobodnie latających 
z otwartym ogniem „na pokła-
dzie” są kategorycznie zakazane!
W związku z powyższym dopusz-
czalne sposoby startowania mode-
li balonów na ogrzane powietrze
opierają się na urządzeniach poz-
walających napełniać je gorącym
powietrzem przed startem – jesz-
cze na ziemi. Bodaj najbardziej
wyraźny podział tych urządzeń
dotyczy przewidywalnego miejsca
użytkowania: do testowego lub
pokazowego napełniania w po-
mieszczeniach zamkniętych – wy-
starczy sama opalarka do okien
(2–3 tys. W) lub nawet zwykła
suszarka do włosów o dużej mocy.
Niestety, wydatek ciepła oraz ko-
nieczność zasilania 230 V powodu-
ją, że ten wygodny, choć powolny
sposób zupełnie nie sprawdza się
w plenerowych lotach – np. pod-
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Stanowisko startowe modeli 
balonów na ogrzane powietrze

P a w e ł  D e j n a k

W poprzednim numerze MT

opisany był model rakiety ba-

lonu na ogrzane powietrze.

W tym postaramy się pprzybli-

żyć Czytelnikom urządzenia,

dzięki którym modele tego ty-

pu mogą możliwie bezpiecznie

wzbijjać się w powietrze.

Podczas startu najwygodniej regu-

lować dopływ gazu bezpośrednio

pokrętłem przy butli turystycznej...

By zminimalizować zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach zamknię-

tych, używamy elektrycznych źródeł ciepłego powietrza.

1

2

na warsztacie balon k.qxd  2007-05-17  19:02  Page 66



czas zawodów. Wówczas
najlepsze rezultaty uzysku-
je się, ogrzewając powiet-
rze ogniem, dzięki spalaniu
nafty, denaturatu lub pro-
panu butanu . 

Niezależnie od roz-
wiązań szczegółowych
związanych z przewidywa-
nym paliwem i możliwoś-
ciami konstruktorów,
wszystkie te konstrukcje
przypominają kominy, na
które (za pomocą wędki lub
teleskopowego kija) nasa-
dza się powłokę balonu do
napełniania. 

Każde ze stanowisk
startowych powinno jednak

zapewniać bezpieczne dla
uczestników i modeli starty,
bez poparzeń pierwszych
i zapaleń powłoki drugich

.
Prezentowane w tym

artykule stanowiska starto-
we , ,  sprawdziły
się podczas wieloletniej ek-
sploatacji w Zespole Pra-
cowni Modelarskich MDK
im. M. Kopernika we Wroc-
ławiu, są stosunkowo łatwe
w budowie, wykonane

z powszechnie
dostępnych mate-
riałów i przy uży-
ciu narzędzi, jakie
powinny być
w każdej domo-
wej skrzynce
warsztatowej.

Kominy
startowe tego ty-
pu zostały wprawdzie
zaprojektowane z przez-
naczeniem do współ-
pracy z instalacją gazo-
wą, jednak można ich
również używać do
startów za pomocą naf-
ty lub denaturatu – wy-
maga to jedynie niedu-
żych modyfikacji w ob-

rębie dolnego wlotu (osłona przed
wiatrem) oraz użycia dodatkowego
pojemnika (np. rondla) do spalania
paliwa.

Podstawowe materiały,
niezbędne do budowy opisywane-
go stanowiska startowego, można
uzyskać praktycznie w jednym
sklepie z artykułami budowlanymi:
– rura stalowa o średnicy od 120
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...a dzięki temu, że w każdej chwili

można zmniejszyć lub zgasić ogień,

o wiele łatwiej uniknąć takich nie-

przewidzianych atrakcji, jak ta

na powyższym zdjęciu.

Zestaw startowy (prócz kija do za-

wieszania balonów potrzebne jest

jeszcze wyposażenie BHP: grube

rękawice dla pomocnika odpowie-

dzialnego za utrzymywanie modelu

w jego dolnej części, koc p. poż.

i ew. reduktor do butli gazowej).

Dwa kominy startowe, różniące się

głównie szczegółami mocowań 

(na zdjęciu w pozycji odwróconej,

ze złożonymi trójnogami).

Wykonane

jako pier-

wsze, sta-

nowisko

startowe

autora –

złożone –

przygoto-

wane do

transportu.

Po kilku latach eksploatacji, sprężyny i pręty, choć

zaprojektowane do systemów suchej zabudowy,

wciąż doskonale pełnią i tu swoją rolę.
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do 150 mm, o długości 750 mm
(ocynkowana lub tzw. czarna –
tę ostatnią trzeba będzie jednak
raczej malować)

– rura stalowa o średnicy od 100
do 120 mm, o długości 1000 mm
(uwagi jw.)

– trzy komplety zawiesi ze spręży-
nami (długość ok. 50 cm) stoso-
wane w systemach suchej zabu-
dowy sufitów podwieszanych

– 4 ceramiczne dystanse , 
(mogą to być również kostki-
złączki inst. elektrycznych) lub
zamiennie płaskowniki z blachy
o grubości 0,55 mm (np. z re-
sztek pozostałych po docięciu
zewnętrznej rury do odpowied-
niego wymiaru) 

– nity zrywalne o średnicy 3–5
mm odpowiedniej długości lub
zamiennie śruby i nakrętki

M3–M5 (nity są o tyle wygod-
niejsze, że nie odkręcają się
w najmniej spodziewanym mo-
mencie, dysponując zrywarką
do nitów, rozwiązanie to jest
wygodniejsze).

Z elementów instalacji gazo-
wej potrzebny będzie zestaw do
zgrzewania papy (dostępny już za
kilkadziesiąt złotych), zawierający
palnik o średnicy ok. 40–50 mm,
rączkę z regulacją (to akurat nie
jest niezbędne) oraz przewód ga-
zowy z końcówką do małej butli
turystycznej (należy zwrócić uwa-
gę na datę ważności zaznaczoną
bezpośrednio na przewodzie). Sa-
mą butlę – dla średniej grupy mo-
delarskiej wystarczy 3 kg, kupuje
się osobno – można też wykorzys-
tać posiadaną, pod warunkiem, że
ma ważny przegląd. W przypadku
korzystania z dużej (12 kg) butli

powinno się również zastoso-
wać dodatkowy zawór reduk-
cyjny. 

Montaż komina starto-
wego jest na tyle prosty, że po
uważnym obejrzeniu zdjęć nie
powinien sprawiać kłopotu na-
wet początkującemu majsterko-
wiczowi – dodam więc jedynie
kilka uwag do ilustracji: 

Do wystarczającego za-
mocowania obydwu rur wys-
tarczą w zupełności 4 dystanse
rozmieszczone parami przy obu
krawędziach zewnętrznej rury

, .
Mocowanie trzech nóg,

o regulowanej za pomocą sprężyn
długości, również nie jest skompli-
kowane – na zdjęciach pokazane są
dwa sposoby: wraz z oryginalnymi
blaszkami systemowymi i spręży-
nami lub z samymi blaszkami
sprężynowymi – wybór pozosta-
wiam gustowi wykonawcy.

Zamocowanie palnika wew-
nątrz rury również pokazane jest
dwuwariantowo. Pierwsze wy-
konane jest z 2 szprych rowero-
wych (mocowane w 2 otwory o
średnicy 3 mm w wewnętrznej ru-
rze). Drugie rozwiązanie prze-
widuje mocowanie palnika za do-
prowadzającą gaz metalową rurkę
rączki, poprzez odpowiednio uksz-
tałtowane płaskowniki i 2 śruby.

Do zapalania palnika wy-
godnie wykonać jeszcze otwór
o średnicy 12–13 mm jak na zdję-
ciu . To że sam płomień nie jest13

11

12

7
11

109

10

98
7

Sposób dystansowania kostkami ceramicznymi i śrubami

M3 w kominie wykonanym przez autora (widok z góry).

Sposób dystansowania płaskownikami łączonymi za po-

mocą nitów zrywalnych zastosowany w drugim kominie

startowym (widok z góry).

W pierw-

szym komi-

nie, do od-

powiedniego

zdystanso-

wania obu

rur, wyko-

rzystano

4 takie gli-

niane kostki,

wypalone

w naszej

MDK-owskiej

pracowni ce-

ramicznej.
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wówczas widoczny – wcale nie
przeszkadza – kto słyszał, ten wie.

Początkowo planowaliśmy
umieszczenie wewnątrz zewnęt-
rznej osłony wełny mineralnej, by

jeszcze zmniejszyć jej
nagrzewanie, ale okaza-
ło się to dość kłopotliwe
i zupełnie nieprzydatne
– tu polecam raczej ce-
ramiczne dystanse. 

Na zakończenie
dolną część wewnęt-
rznej gorącej rury można

pomalować farbą termoodporną 
. Znacznie mniej „obciążoną ter-
micznie” rurę zewnętrzną można
malować w zasadzie zwykłymi far-
bami (to też dobre miejsce na logo

i ew. reklamy).
Przy startach należy zawsze

pamiętać o niezbędnych zasadach
bezpieczeństwa – trzeba o nich
również wyraźnie poinformować
wszystkich uczestników. Jeszcze
raz podkreślam konieczność uży-
wania elementów instalacji o waż-
nym terminie przydatności – także
obsługa stanowiska startowego
powinna należeć do stosownie
przeszkolonej osoby dorosłej.

Życzę wielu udanych i bez-
piecznych startów! �

14

Na tym zdjęciu odwróconego drugiego komina

(w wykonaniu Krzysztofa Szmita – mł. instr.

ZPM MDK) doskonale widać zarówno mocowa-

nie palnika, jak i rozłożony trójnóg wraz z koń-

cówkami, które dodatkowo pozwalają na kot-

wienie komina do podłoża za pomocą przykrę-

canych podstaw-obciążników lub bezpośrednio

szpilkami namiotowymi do gleby.

Sposób mocowania palnika w kominie startowym autora.

W ten sposób można wygodnie odpalać palnik umieszczony wewnątrz ru-

ry komina (widoczny jest tu również otwór pozwalający na zamocowanie

palnika pokazanego na osobnym zdjęciu).

Do malowania części dolnej wew-

nętrznych rur użyliśmy farby w spra-

yu – dostosowanej do wysokich

temperatur.
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