
Pocz¹tkiem balniarstwa by³a historia pewnego prania, które odby³o siê w domu 
papierników z Annonay.  Bracia Etienne i Joseph Mongolfier susz¹c  pranie nad 
kominkiem zauwa¿yli, ¿e buchaj¹ce znad paleniska rozgrzane powietrze unosi materia³ 
do góry. Historia mówi, ¿e wtedy to w³aœnie zaintrygowani zaobserwowanym zjawiskiem 
siêgnêli do traktatu o powietrzu Josepha Priestleya.  Pod wp³ywem tej  lektury rozpoczêli 
eksperymenty z papierowymi torebkami, które nape³nione gor¹cym powietrzem nad 
piecem kuchennym unosi³y siê w górê. Doœwiadczenia z papierowymi torebkami 
naprowadzi³y ich na pomys³ stworzenia balonu. Pierwszy balon, który skonstruowali  
zosta³ nazwany  "Ad astra" czyli "Do gwiazd". Wykonali go  z p³ótna i papieru. Mia³ 
œrednicê ponad 10 metrów i wype³nia³o go rozgrzane, zatem rozrzedzone i przez to 
l¿ejsze od atmosferycznego powietrze, które ogrzewane by³o przez pal¹ce siê pod nim  
ognisko.  By³ to balon bezza³ogowy.  Pierwszy raz wzbi³ siê w niebo z rynku w Annonay 5 
czerwca 1783 r. 
Kilka miesiêcy póŸniej, tj. 19 wrzeœnia w Wersalu wypuœcili balon z owc¹, kogutem i 
kaczk¹. 
Pierwszym cz³owiekiem w historii lotnictwa, który wzniós³ siê w powietrze na balonie by³ 
J.F. Pilatre de Rozier (15 paŸdziernika 1783 r).

Model balonu na ogrzane powietrze klasy FB “15”

Balon na ogrzane powietrze to rodzaj aerostatu, w którym si³a noœna powstaje na skutek ró¿nicy gêstoœci ogrzanego 
powietrza wewn¹trz i ch³odniejszego na zewn¹trz balonu.
Zgodnie z prawemArchimedesa si³a noœna balonu jest równa:

  F=gV( zewn- wewn)
gdzie:
V  objêtoœæ balonu (mo¿e byæ mniejsza, gdy balon nie jest ca³kowicie wype³niony)
ñ  gêstoœæ gazu (np. powietrza)
g  przyspieszenie ziemskie
¯eby balon uniós³ siê w powietrze si³a noœna musi byæ wiêksza od jego ciê¿aru.

ñ ñ

Budowa modelu FB “15”
Balon na ogrzane powietrze jest jedn¹ z prostszych konstrukcji modelarskich, mo¿liwy do wykonania przez najm³odszych 
Modelarzy pod okiem instruktora lub nauczyciela .
Do budowy bêdziemy potrzebowaæ piêtnaœcie arkuszy g³adkiej bibu³ki o wymiarach 70x50 cm, klej do papieru w szyfcie, 
dwie kartki z bloku rysunkowego i no¿yczki, dodatkowo arkusz papieru pakowego do wykonania szablonu brytu. 

Wykonanie modelu rozpoczynamy od narysowania wg. rys 1 i wyciêcia 
szablonu brytu, ten element nale¿y wykonaæ bardzo dok³adnie, pos³u¿y nam do 
wykonania nastêpnych balonów. Nastêpnie  uk³adamy równo sklejone 3 
arkusze bibu³ki a na nich szablon. Szablon do bibu³ki mocujemy spinaczami do 
bielizny i wycinamy  bryty. Jednorazowo wycinamy kilka brytów. Do wykonania 
jednego modelu potrzebujemy 5 brytów. 

wykonanie brytu z standartowych  arkuszy bibu³ki

skleiæ arkusze

Na stole zabezpieczonym foli¹ rozk³adamy pierwszy bryt, a nastêpnie drugi przesuniêty w bok o ok. 10mm powsta³¹ 
zak³adkê smarujemy klejem w sztyfcie i zaginamy mocno dociskaj¹c miejsce klejenia. Wierzchni bryt zginamy na pó³ i 
uk³adamy na nim nastêpny przesuwaj¹c w bok tak aby uzyskaæ zak³adkê , przyklejamy tak jak wczeœniej. Czynnoœæ 
powtarzamy sklejaj¹c wszystkie 5 brytów.
Ostatniego brytu nie zginamy, tylko sklejamy na zak³adkê z pierszym brytem. Po sklejeniu pow³oki balonu sprawdzamy czy 
wszystkie miejsca s¹ dok³adnie sklejone.
Od do³u przyklejamy wzmocnienie z paska kartonu o szerokoœci 3-5 cm (rys 2) a górê zamykamy dwoma kr¹¿kami papieru z 
wklejon¹ miêdzy nie pêtelk¹ z grubej nitki (rys 1). Pêtelka jest niezbêdna do przytrzymania pow³oki balonu na wêdce w 
pierwszej fazie nape³niania gor¹cym powietrzem. 

szablon brytu



bryty klejone na 
zak³adkê

ostatnie klejenie w celu zamkniêca
pow³oki

przekrój sklejonej pow³oki balonu.
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KLASA FB “15” - modele balonów na ogrzane powietrze 
regulamin zawodów Aeroklubu Czêstochowskiego

1. Definicja 
Model balonu na ogrzane powietrze, to model l¿ejszy od powietrza, bez napêdu, uzyskuj¹cy swoj¹ wypornoœæ 
wy³¹cznie na skutek ogrzewania powietrza. W pow³oce nie mo¿e znajdowaæ siê inny gaz poza powietrzem i normalne 
produkty spalania paliwa niezbêdnego do jego podgrzania. 
2. Charakterystyka techniczna
2.1. Model musi byæ wykonany z max. 15 arkuszy g³adkiej, dostêpnej w handlu bibu³ki o max. wymiarach 500x700 mm
       (standardowy rozmiar arkusza bibu³ki dostêpny w sklepach papierniczych. )
2.2  Arkusze bibu³ki i bryty musz¹ byæ sklejone na zak³adkê, nie dopuszcza siê dodatkowych wzmocnieñ . Jedyne 
wzmocnienia to dolny ko³nierz, i kr¹¿ek zamykaj¹cy górê balonu.
2.3. Ka¿dy zawodnik mo¿e zg³osiæ dwa modele oznakowane numerem startowym otrzymanym od organizatora. 
2.4. W modelu balonu nie wolno umieszczaæ jakiegokolwiek Ÿród³a ciep³a. 
2.5. Dolny otwór lec¹cego balonu musi pozostaæ otwarty a jego œrednica nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20 cm. 
3. Organizacja startów 
3.1. Starty balonów odbywaj¹ siê z linii startów wyznaczonej przez g³ównego sêdziego. 
3.2. Loty nale¿y wykonaæ w wyznaczonym okresie czasu. Kolejnoœæ startów zale¿na jest od kolejnoœci zg³oszeñ 
zawodników w danej komisji sêdziowskiej. 
3.3. Do ogrzania powietrza niezbêdnego do nape³nienia balonu mo¿na u¿ywaæ w³asnego podgrzewacza, paliwo 
dostarcza organizator.
3.4. W przypadku zapalenia siê balonu, zawodnik ma prawo wykonaæ drug¹ próbê. 
4. Pomiar czasu 
4.1. Czas lotu mierzy siê od momentu ostatniego kontaktu zawodnika z balonem do momentu zetkniêcia siê balonu z 
ziemi¹ lub przeszkod¹, b¹dŸ te¿ znikniêcia balonu z pola widzenia chronometra¿ystów. 
4.2. Je¿eli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie siê albo zniknie za przeszkod¹, lecz przed up³ywem 10 sekund 
pojawi siê ponownie lub rozpocznie kontynuacjê lotu, to pomiaru czasu nie przerywa siê. 
4.3. Maksymalny czas pomiaru lotu wynosi 5 minut.
4.4. Komisja sêdziowska musi posiadaæ lornetkê do obserwacji modelu.
5. Iloœæ lotów i klasyfikacja 
5.1. Ka¿dy zawodnik ma prawo wykonaæ 3 loty. 
5.2. Do koñcowej klasyfikacji bierze siê pod uwagê czas jednego, lepszego lotu. W przypadku wiêkszej iloœci lotów 
maksymalnych, dla ustalenia wyników, bierze siê pod uwagê kolejne loty.
5.3. Gdy wiêcej ni¿ jeden zawodnik osi¹gnie trzy loty maksymalne zarz¹dza siê dogrywkê bez limitu czasu. Do 
dogrywki zawodnik ma prawo wprowadziæ zapasowy model.
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Rys 3    sposób nape³niania modelu balonu ogrzanym powietrzem

“kominek” z odcinków stalowej 
rury o œrednicy 120-160 mm

po³¹czone kolankiem
z przymocowanym trójnogiem

palnik gazowy

wêdka o d³ugoœci 3-4 metry
zakoñczona haczykiem z drutu
stalowego 2-3 mm

Opracowanie Mariusz Wrona
Aeroklub Czêstochowski

sau@civ.pl

rozpowszechnianie w 
celach komercyjnych bez zgody

autora zabronione

Ze wzglêdu na u¿ywanie do nape³niania balonu palnika gazowego starty balonów musz¹ odbywaæ siê pod nadzorem 
doros³ej osoby. Na miejsce startu wybieramy  otwarty teren z dala od zabudowañ, drzew, i trakcji energetycznych. W 
przypadku wietrznej pogody miejsce startu os³aniamy parawanem.
Model wykonany zgodnie z wytycznymi mo¿e braæ udzia³ w zawodach, organizowanych corocznie przez wiêkszoœæ 
Aeroklubów.    
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