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S T A N I S L A V Y  M E U S

DRODZY MLODZI PRZYJACIELE!

Redakcja miesiqcznika „Modelarz” rozpoczyna wyda- 
wanie dia Was szeregu kartonowych wycinanek modeli 
redukcyjnych, które w zeszytach takich jak ten, trzy- 
many przez Was w n;ku ukazywac sic b<;dq co mie- 
siqc, a mote nawet czcšciej. Bcdq to modele latwiejsze 
i trudniejsze do wykonania, ale objašnienia zawarte 
przy daných modelach oraz Wasza starannošó i du- 
kladnošč w pracy na pewno sprawiq, že nie bqdzie 
dla Was rzeczy trudných do wykonania. Wolne chwile 
pošwiqcone na budowc modeli kartonowych wyrobi 
W Was cierpliwošč, a nagrodq za sumievnq prače, bcdq 
estetyczne i bardzo przyjemne dla oka sylwetki róž- 
nego typu modeli.

Pierwsze cztery modele szyhmvców i samolotów nie 
sq trudné do wykonania, a obrazowač Warn· bcdq 
w jednakowej skali 1 : 75 wyglqd daných konstrukcji 
lotniczych. W tej samej skali opracowane bcdq dalsze

SAMOLOT SZKOLNO-TRENINGOWY „ZUCH-2“

Dnia 1 kwietnia 1949 roku oblatany zostal prototyp 
samolotu szkolno-treningowego „Zuch-2", który wy- 
produkowano w Dotniczych Warsztataoh Došwiadczal- 
nych. Dobré wyniki prób zadecydowaly, že w nástup
ných miesiqcach zaklady L.W.D. wykonaly niewielkq 
seri? tych' samolotów. „Zuch-2” málo rožnil sib kon- 
strukcyjnie od swego poprzednika „Zuch-1” , przy czym 
zasadniczq róžnicq mi?dzy tymi samolotami bylo za- 
stosowanic silników; o ukladzie szeregowym w „Zu- 
chu-1" i ukladzie gwiazdowym w „Zuchu-2” .

Samolot „Zuch-2” to jednosilnikowy, dwumiejscowy, 
wolnonošny dolnoptat. Skrzydla trójdzielne o obrysie 
trapezowym konstrukcji drewnianej, przy czym czqšč 
šrodkowa stanowi caiošč z kadlubem. Lotki róžnicowe 
wywažone statycznie i dyinamicznie. Póza tym skrzy
dla wyposažone sq w klapy typu „krokodýl” urucha- 
miane z tylnej kabiny rqcznq džwigniq. Kadlub kon- 
st.ru kcji kratowej spawany z rur chromo-molibdeno- 
wych. Na drewnianym oprofilowaniu zastosowano po- 
krycie z plotna. Kabina zalogi o miejscach uložonych 
w tandem, tj. jedno za drugim, przy czym tylna kabi
na jest glównym miejscetn. Oslona kabin ze szkla orga- 
nicznego skládá si? z trzech czqscí, wiatrochronu zwiq- 
zanego na stale z kadlubem, przedniej czqšci otwiera- 
nej na bok i tylnej cz?šci odsuwanej do tylu. Obie 
kabiny zaopatrzono w urzqdzenie do sterowania lotu, 
przy czym sterownice steru kierunkowego i fotele 
przystosowane do regulowania w locie. Usterzenie 
wolnonošne o obrysie trapezowym konstrukcji drew
nianej. Stery wywažone statycznie i dynamicznie, kry
te plótnem. Podwozie wolnonošne starannie oprofilo- 
wane wyposažono w amortyzatory olejowo-powietrzne. 
Kola podwozia zaopatrzono w hamulce hydrauliczne 
uruchamiane niezaležnie z obu kabin. Kólko ogonowe 
sterowane na stalowym resorze. Silnik gwiazdowy, 
7-cylindrowy typu Siemens Sh-14 o mocy 150 KM 
zawieszony na ložu z rur stalowych i oprofilowany 
pierácieniem NACA o zmmiejszonej šrednicy z osob
nými owiewkami nad glowicq každego cylindra. Po 
obu bokách kadluba za.silnikiem znajdujq si? wloty 
powietrza do gažnika. Smiglo drewniane o stalým 
skoku.

Dane techniczne samolotu „Zuch-2“

Rozpiqtošč 10,00 m
Dlugošč 7,35 m
Wysokoáč 2,10 m
Powierzchnia nosná 17.50 m-
Ciqžar w locie 1020 kG
Pr?dkosč maksymalna 230 km h
řulap 5000 m
Zasiqg 1175 km

typy szybowców i samolotów, co umožliwi Warn stwo- 
rzenie ladnej kolekcji modeli. Bcdziecie mogli oriento- 
wač síti w róžnicach wielkošci miqdzy poszczególnymi 
konstrukci ami, które w stosunku do oryginalu zastaly 
zmniejszone 75 rázy. Nauczycie sic rozpoznawač rožne 
typy samolotów, a opisy informacyjne zorientujq Was 
o szczególach technicznych i osiqgach odnošnych kon
strukcji. Czas spqdzony przy wykonywaniu modeli 
bqdzie dla Was milq rozrywkq w dlugie zim,owe wie- 
czory.

Czytajcie przy tym každý numer „Modelarza” , który 
bqdzie Was informowal o majqcych sic ukazaé 
w sprzedažy nowych wycinankach a prócz tego znaj- 
dziecie. u> nim wiele ciekawych wiadomošci z rážných 
dziedzin modelarstwa.

A teraz wraz z Redakcjq „Modelarza" žyczc Warn 
przyjemnej rozrywki przy wykonywaniu modeli.

AUTOR

Samolot „Zuch-2” jest siedemnastq konstrukcjq lot- 
niczq Polski Ludowej w dziale samolotów skonstruo- 
wanych po II wojnie šwiatowej,

SZYBOWIEC WYSOKOWYCZYNOWY SZD-8 BIS 
„JASKOt,KA“

Prototyp szybowca wysokowyczynowego SZD-8, za- 
projektowanego przez Inž. Tadeusza Kosti?, oblatany 
zostal w paždzierniku 1951 roku. W dalszej íazie doko
nané zostalo przez inž. inž. Justýna Sandauera i Ada
ma Skarbiňskiego oraz przy wspótpracy Tadeusza 
Kostii udoskonalenie i opracowanie seryjne „Jaskólki” 
jako SZD-8 bis. Wspólkonstruktorem szeregu cieka
wych szczególów szybowca SZD-8 bis jest takže inž. 
R. Zatwamicki. Szybowiec ten cechuje mitjdzy innymi 
bardzo dobra zwrotnošc, przyjemny pilotáž, wysoka 
wytrzymalošc i komfort wn?trza. Od 1952 roku produ- 
kowany jest seryjnie i stanowi podstawowy sprzqt wy- 
czynowy naszych aeroklubów i szkól szybowcowych. 
Przeznaczony jest do wykonywania lotów dziennych 
i nocnych, wysokošciowych i dlugotrwalych na wszel- 
kiego i'odzaju wznoszeniach, Iqcznie z chmurowymi i fa- 
lowymi, oraz do lotów akrobacyjnych. Dziqki zdobyciu 
na nim dužej iloáci wyczynów i rekordów tak krajo- 
wych, jak i zagranicznych oraz wygraniu Miqdzynaro- 
dowych Zawodów Szybowcowych w Lesznie w 1954 r. 
wiele paňstw zainteresowato si? zákupem „Jaskólek” . 
W rezultacie szybowiec ten stal si? powažnym i cieka- 
wym artykulem eksportowym naszego przemyslu lotni- 
czego, do czego przyczynily si? takže liczne targi i wy- 
stawy, na których byl on z wielkim powodzeniem pre- 
zentowany.

Szybowiec SZD-8 bis „Jaskólka” jest jednomiejsco- 
wym wolnonošnym šrednioplatem konstrukcji drew
nianej, przy czym z wyjqtkiem sterów, lotek i klap 
caly pokryty jest sklejkq, a wymienione czqšci plót
nem. Pasiada niezb?dne urzqdzenia podwyžszajqce bez- 
pieczeňstwo lotu, jak np. šwiatla pozycyjne, oáwietle- 
nie kabiny i elektryczny úklad ochronny odgromowy 
z rozpraszaczaimi laďunków. Charakteryzuje si? bardzo 
szybkim montažem i demontažem, latwym transportem 
przez 2 ludzi oraz obszernymi bagažndkami w skrzy- 
dlach i kadlubie. Przystosowany jest równiež do holo- 
wania za samolotem na dužych pr?dkošciach, co jest 
bardzo wažne przy šciqganiu tcgo szybowca z dalekich 
przelotów. Skrzydlo „Jaskólki” o obrysie trapezowym, 
dwudzielne jest calkowície zmechanizowane. Obie cz?- 
šci skrzydla Iqczone sq dwoma sworzniami, które sta- 
nowiq jedyne lužne elementy szybowca. Skrzydlo 
uchwycone jest w kadlubie w metalowym mošcie na 
szerokiej bazie, przy czym przy montažu Iqczone sq 
au tomaty cznie wszystkie mechanizmy napqdów i prze- 
wodów elektrycznych. Szczelinowe lotki nap?dzane sq 
róžnicowo i wywažone aerodynamicznie. Specjalne



klapy skrzydlowe, czqšcíowo wysuwane, ulatwiajg 
start, lgdowanie i krgženie szybowca. Do ograniczenia 
pi'?dkoáci w lotach nurkowych i zwi?kszeniu pr?dko- 
áci opadania przy podchodzeniu do Igdowania služg 
plytkowe hamulce aorodynamiczne. Kadlub o opíywo- 
wej sylwetce i owalnym przekroju miešci w swej 
przedniej czqšcí kabin? pilota, wyposažong w komplet 
•przyrzgdów do šlepego pilotažu. Dia wygody pilota za- 
stosowano nastawne w looie pedály i oparcie fotela. 
Kabina pilota osloniQta jest limuzyng, odrzucang w lo- 
cie w razie niebezpieczehstwa. Wykrój .kabiny i jej 
oszkl?nie zapewnia doskonalg widzialnošč. Przednia 
píoza, wciggane w czasie lotu kólko podwozia i uchwyt 
do transportu w tylnej czqšcí to dalsze elementy wy- 
posaženia kadluba. Wolnonoáne usterzenie wyscxkošcio- 
we skladane jest przy transporcie do góry, co takže 
jest bardzo korzystne przy hangarowaniu sprzQtu 
lotniczego.

Dane techniczne szybowca SZD-Sbis „Jaskólka” :

RozpiQtošč 16,00 m
Dtugošč 7,42 m
Wysokošó 1,41 m
Powierzchnia nosná 13,6 m2
CiQŽar w locie 330 kG
PrQdkoáč maksymalna 250 km h
PrQdkošč minimalna 50 km h
Doskonalošč (przy 82 km.h) 27

Szybowiec wysokowyczynowy SZD-8 bis „Jaskólka” 
jest notowany jako dwunasta konstrukcja szybowcowa 
Folski Ludowej.

SZYBOWIEC DWUMIEJSCOWY SZD-9 „BOCIAN**

W dniu 11 marca 1952 roku oblatany zostal proto
typ wysokowyczynowego szybowca SZD-9 „Bocian” , 
jako pierwszy szybowiec dwumiejscowy skonstruowa- 
ny po II wojnie áwiatowej w Polsce Ludowej, a jako 
w ogóle trzeci w Polsce po przedwojennym ITS i „Me- 
wie” . „Bocian” zostal zaprojektowany w Szybowco- 
wych Zakladach Doswiadczalnych przez zespót kon- 
struktorów z przeznaczeniem do lotów dlugotrwalo- 
šciowych, wyczynów wysokošciowych, przelotów i lo
tów szkolno-treningowych. Cechuje go charaktery- 
styczny skos skrzydel do przodu, smukla linia i ko- 
rzystny pod wzglQdem aerodynamicznym úklad kabiny 
obu pilotów, zapewniajgcy im bardzo dobrg widzial- 
nošč we wszystkich kierunkach. Szereg nowych roz- 
wigzah konstrukcyjnych, doskonale zálety i wyniki 
oraz ustalenie wielu wyczynów i rekordów na szybow- 
cach SZD-9 „Bocian” postawily ten szybowiec w rzQ- 
dzie najbardziej nowoczesnych szybowców tego typu 
na swiecie.

Szybowiec SZD-9 „Bocian” to dwumiejscowy wolno- 
noány šrednioplat. Skrzydla calkowicie drewniane, 
dwudzielne, dwudžwigarowej konstrukcji skoru.po.wej. 
Tylna czqšč skrzydla kryta plótnem, a reszta sklej kg. 
Dwudzielne lotki szczelinowe kryte sg plótnem. Znaj- 
dujgce síq w skrzydle hamulce typu DFS uruchamiane 
sg za pomocg džwigni z obu kabin. Usterzenie poziome 
skladane jest do góry dla wygody podczas transportu 
i wykorzystania miejsca w czasie hangarowania. Sta- 
tecznik poziomy kryty jest sklejkg, a stery plótnem. 
Statecznik pionowy kryty sklejkg przechodzi w ka
dlub, tworzgc statécznik grzbietowy. Kadlub o prze
kroju eliptycznym jest konstrukcji skorupowej. Jego 
wyposaženie stanowig: szczgtkowa ' ploza, kólko do 
startu i Igdowania oraz haki do startu za samolotem, 
wyciggarkg i z lin gumowych. Przednia czqšč limuzyny 
Qtwierana jest na bok, a tylna czqšč odsuwana do ty
lu. Obie czqšcí limuzyny sg odrzucane w locie w ra
zie niebezpieczehstwa. Charakterystyczny jest úklad 
tablicy przyrzgdów pokladowych, która znajduje síq 
tylko przed przednim fotelem i jest widoczna z dru- 
giego fotelu, gdyž piloci siedzg jeden za drugim 
w nieznacznej odleglošci, co takže ulatwia im lepsze 
porozumiewanie síq w czasie lotu.

Dane techniczne szybowca SZD-9 „Bocian*1
RozpiQtošč 18,00 m
Díugoáč 7,95 m
Wysokošč 1,80 τη
Powierzchnia nošna 20,00 m2
CiQŽar w locie 500 kG
Pr?dkošč maksymalna 200 km/h
PrQdkošč minimalna 52 km/
Doskonalošč 26

W konstrukcjach szybowcowych Polski Ludowej 
szybowiec SZD-9 „Bocian” notowany jest w kolejno- 
šci jako czternasta konstrukcja

SAMOLOT MYŠLIWSKI MIG-15

Konstruktorami tego piQknego samolotu sg radziec- 
cy inžynierawie A. Mikojan i M. Guriewicz. Od ich' 
nazwisk pochodzi wlašnie nazwa slynnych w calym 
swiecie samolotów MIG. Prototyp samolotu MIG-15 
oblatany zostal w dniu 30 grudnia 1947 roku i .od 
tego czasu przeszedl wiele udoskonaleň, co postawilo 
go w rezultacie na czele najlepszych konstrukcji lot- 
niczych tego rodzaju. -Budowany w dužych ilošciach, 
stal síq wyposaženiem lotnictwa wojskowego prawie 
wszystkich paňstw socjalistycznych, dzi?ki praktycznie 
stwierdzonym zaletom bojowym. MIG-15 stanowi wíqc 
takže wyposaženie bojowe polskich jednostek lotnic
twa myšliwskiego. Jego ladna sylwetka bardzo czqsío 
przelatuje z dužg szybkoácig na tle naszego nieba. 
Mielišmy možnošč widzieč go w wielu pokázách lotni- 
czych, wíqc. slusznym b?dzie bližsze zapoznanie síq 
z jego ciekawg konstrukcjg i charakterystykg.

Samolot MIG-15 jest jednomiejscowym šredniopla- 
•tem konstrukcji calkowicie metalowej. Skrzydla posia- 
dajg skos krawťjdzi natarcia równajgcy síq 42° 
i ujemny wznios wynoszgcy 2,5°. Sterowanie lotkami 
wspomagane jest wzmacniaczem hydraulicznym, przy 
czym lotki sg uszczelnione i wywažone masowo. Na 
górnej 'powierzchni skrzydel znajdujg síq kierownice 
strug, po dwie na každým z platów. Kadlub jest kon
strukcji skorupowej skladajgcej síq z dwóch czqšcí. 
W przedniej czqšcí znajduje síq hermetyczna kabina 
z odsuwang oslong ze szkla organicznego i wyrzuca- 
nym fotelem. Tylna czqšč kadluba daje síq odlgczyč, 
co umožliwia dobry dostQp* do silnika i ewentualng 
jego szybkg wymianQ. W tylnej czqšcí kadluba znaj- 
dujg síq takže hamulce aerodynamiczne. Podwozie 
trójkolowe, przy czym Kola gló<wne chowane sg 
w skrzydla, a kolo przednie w kadlubie. NapQd stano
wi silnik turboodrzutowy WK-1 o ciggu 2700 kG 

umieszczony w kadlubie. W przodzie kadluba znajdu
je síq chwyt powietrza, który rozdziela síq w  okolicy 
kabiny pilota. Uzbrojenie skládá síq z dwóch dzialek.

Dane techniczne samolotu MIG-15 sa nastcpujgce:
RozpiQtošč 10,10 m
Dlugoáč 11,10 m
Wysokošč 3,40 m
CiQŽar wlasny 3770 kG
CiQŽar w locie 5000 kG
PrQdkošč maksymalna 1200 km/h
PrQdkošč minimalna 190 km. h
Pulap 15 000 m
Czas lotu 2 h

W razie niebezpieczehstwa pilot jest z samolotu od- 
rzutowego katapultowany. Urzgdzenie takie posiada 
takže MIG-15 Polega ono na tym, že pilot odrzuca 
uprzednio oslon? szczelnej kabiny i naciskajgc odpo- 
wiednig džwigni?, wprawia w dzialanie ladunek wy- 
buchowy. który wyrzuca fotel wraz z pilotem na ze- 
wngtrz.

OPIS BUDOWY MODELI

Przed przystgpieniem do wykonywania modeli nále
zy dokladnie zapoznač sí? z opisem budowy i rysun- 
kami na poszczególnych arkuszach. W žádným wypad- 
ku nie naležy spieszyé síq, a cala prac? najlepiej roz- 
ložyč na kilka wieczorów, co zapewni czystoáé i pra- 
widlowoáč wykonania modeli. Každa z czterech wyci- 
nanek znajduje síq na osobným arkuszu, przy czym 
modele naležy wykonač kolejno wg numeracji arkiiszy.

Przy budowie modeli potrzebne sg: nožyczki, nožyk 
do golenia (žyletka), nóž z ostrým koňcem, linijlka, 
szpilki i klej. Do klejenia najlepiej užywaé szybko- 
schngcego klejů acetonowego Tub rybiego klejů „Syn- 
detin”, a w ostatecznošci bialego klejů rošlinnego tzw. 
„biurowego". Poszczególne elementy modeli naležy 
wycinad starannie i dokladnie po zewn?trznych stro- 
nach linii (obrysów czqscí). Miejsca zagiQcia trzeba 
lekko nacinač koncem noža w celu latwiejszego i rów- 
nego zagiQcia danej czqscí na zewngtrz lub do we- 
wngtrz. W tym ostatním wypadku najlepiej jest przez 
lekkie naklucie szpilkg w dwóch miejseach narysowa- 
nej na danej czqscí linii zaznaczyč punkty, mi?dzy 
którymi wykonamy naciQcia po drugdej stronie kar
tonu. Miejsca klejenia smarowaí cienko klejem.



Rysunki pomocnicze na arkuszach i w tekšcie wy- 
jašniaj^ sposób sklej enia modeli. Na rys-unkach zes t a - 
wienlowych, którymi postugujemy síq przy montowa- 
niu modeli, wszystkie czqšcí oznaczono sřt takimi sa- 
mymi numerami, jak na arkuszach. Na odwrocie wy- 
ciQtych elementów nálezy napisač miQkkim olówkiem 
ich numery.

Nálezy zwracač baczna uwagQ na dokladnošc kleje- 
nia weďíug oznaczonych punktów i linii stycznych, 
dziQki czemu uniknie síq zwichrowan i skrzywieň po- 
szczególnych elementów, co przy wszclkich niedoklad- 
nosciach može zepsuč caly efekt pracy. Aby wykonané 
modele byly czyste, trzeba podczas klejenia czQsto myc 
rQce, a ježeli pomimo to powstanq zabrudzenia, možná 
je ustalé przez delikátně wytarcie tych miejsc wil- 
gotn^ sjmatkq.

Po zapoznaniu síq z podanými wskazówkami 
i objašnieniami przystQpujemy do wvkonania pierw- 
szego modelu. Jest nim model samolotu ,.Zuch-2” 
Kysunck pomocniczy obrazuje sposób zložcnia c/ qsli 
modelu w calosč Kolejnošc pracy jest nastQpujqca

Odcinarny równo napiš tytutowv i sylwctkQ samo 
lotu. które možn° wy korzy stač np. uraz z gotowvm 
modelem przy wystawach szkolnych prac. Zaznač/, yc- 
nálezy przy tym, ze modele te može mlodziež wvko- 
nac takže w ramach szkolnych zajQc praktycznvch 
Wycinamy starannie czqšcí kadluba (czqšcí nr 1 i 2) 
i sklejamy rázem, nie zapomínajíc o wklejeniu kawal- 
ka uciQtej szpilki w tylnq czqšč kadluba, w celu 
usztywnienia kólka ogonowego, co ilustruje rysunek 
pomocniczy. Wycinamy wzmocnienia do skrzydel i sta- 
tecznika poziomego (czqšcí nr 3 i 4). zaginamy je 
wzdluž linii kreskowanych i obie plaszczyzny každego 
elementu sklejamy ze sobq. Zyletkq wycinamy ostrož- 
nie otwory w kadlubie (biale póla), w które wklcjamy 
wzmocnienia skrzydel i statecznika. Widoczne na tych 
czQŠciach strzalki winny bye skierowane w strong 
przodu kadluba. NastQpnie wycinamy skrzydla (czq- 
šci nr 5 i 6). nacinanyy lekko nožem linie zagiQé 
(glówng linie skrzydla od zewngtrz, a linie zagiQcia 
sklejek — czqšcí czerwone — po strome nie zadruko- 
wanej kartonu) i sklejamy poszczególne skrzydla, 
tj. prawe, a potem lewe, smarujqc klejem tylko brzegi 
klejenia w celu umožliwienia wsuniQcia skrzydel na 
fwzrnocnienie przyklejone do kadluba. Smarujemy kle
jem wzmocnienie (czqšc nr 3) oraz zagiQte sklejki przy 
skrzydlach, nasuwamy skrzydla na wzmocnienie 
i przyklejam.v je do kadluba w miejscach zaznaezo- 
nych ezarnymi. liniami z obu stron kadluba W ten 
sam sposób wycinamy, zaginamy i sklejamy stateeznik 
poziomy (czqšcí nr 7 i 8) i przyklejamy go do kadluba. 
Zwrócic nálezy uwagQ, czy skrzydla i stateeznik zosta- 
ly przyklejone równo w stosunku do osi kadluba. 
Czekamy na wyschniQcie klejů, a w miQdzyczasic wy- 
cinainy podwozie (czqšcí nr 9 — 10 i 11 — 12). odgina- 
mv nacisté uprzednio nožem po stronie niezadrukowa- 
nej kartonu pólokrqgle sklejki i sklejamy rázem po
szczególne golenie podwozia. Nadajemy skrzydlom od- 
powiednio wznios przez podgiQcie ich koríców do góry 
wg rysunku zestawieniowego. Miejsce podciQcia skrzy
dla do góry zaznaezone jest na nim podwójnq liniř%. 
Wykonujemy to w ten sposób, že przyciskamy na

stole linijkq koniec skrzydla wzdluž podwojnej linii 
na skrzydle i zalamujemy lekko skrzydto do góiy pod 
wymaganym kqtom. Po podgiQciu obu skrzydel przy- 
stQpujemy du przyklejenia w miejscach zaznaczonych 
krzyžykami obu czqšcí podwozia, wzmacniajqc ewen- 
tualnie przyklejenie skróconymi szpilkami, które wbi- 
jamý przez skrzydlo miQdzy obie plaszczyzny goleni 
podwozia. Z kawalka starej kliszy fotografieznej, 
z ktorej uprzednio zmyta zostala cieplí wodq emulsja, 
wycinamy wg szablonu — czqšc nr 13 — która imito- 
vvač bQdzie krQcqce síq šmiglo. W křížku tym wycina
my žyletkq malý otworek, w który wklejamy przód 
kadluba. Sprawdzamy jeszcze, czy wszystkie czqšcí sq 
równo przyklejone i mamy juž pierwszy model 
gotowy.

Opierajqc síq na powyžszych objašnieniach w iden- 
tyczny sposób wykonujemy dalsze modele, tj. model 
szybowców „Jaskólka” i „Bocian” . które znajdujq síq 
na arkuszach 2 i 3.

Model myšliwskiego samolotu odrzulowego MIG-15 
jest troche trudniejszy do wykonania. Przed przystq- 
pienicm do pracy musimy síq zdecydowač. czy model 
wy koná my jako stojacy na ziemi, czy tež ma on wv- 
»bražac ten sarnolot w locie. Ježeli zdecydowani jesteš- 

mv wvkonac go jako stojacy na ziemi. to czynnosci 
piv.y nim sa nástupujace. Wycinamy czqšcí kadluba 
nr l. 2 i 3. W czqšcí nr 3 wycinamy zaczerniony pro
sto kqt i na jego miejsce pasujemy przygotowany 
uprzednio, splaszczony na cienka blaszke kawalek olo- 
wiu. który obciažy odpowiednio przód modelu. Sma- 
rujemy klejem obie czešci kadluba i sklejamy rázem, 
wklejajac jednoezesnie wf przód kadluba cz^šé nr 3 
z dopasowanym kawalkiem olowiu. Wklejamy w ka 
dlub wzmocnienia skrzydel i statecznika (strzalki 
w kierunku przodu kadluba). Przystepujemy do skle- 
jenia skrzydel. Na skrzydlach znajdujq sie kierownice 
strug (czqšcí nr 10, 11. 12 i 13). Možemy je po skleje- 
niu i rozchyleniu pólokr^glych sklejek na zowngtrz 
przvkleič w miejscach zaznaczonych ezarnymi liniami 
na wierzchu skrzydel Robimy to oczywišcie przed 
μΐ-zyklejeniem skrzydel do kadluba. Uzyskamy jednak 
icpszy efekt, ježeli po zagiQciu skrzydel wzdluž glów- 
nych linii wykonamy w odpowiednich miejscach na 
górnvch powierzchniach skrzydel otworki, w które 
wsuniemy pólokrř|gle sklejki kierownic strug i przy
klejamy je po stronie nie pokolorowanej tych po- 
wierzchni skrzydel. Nast^pnde w podobny sposób jak 
przy poprzednich modelach sklejamy každé ze skrzy
del w calošč i przyklejamy je do kadluba. W ten 
sposób kierownice strug lepiej trzymač siq.
a skrzydla bQdéi mialy bardziej efektowny wygl^d. Po 
przyklejeniu statecznika poziomego do kadluba, przy
klejamy od ??odu do skrzydel podwozie, zložone pod 
každým skrzydlem /. trzech czqšcí. Frawa cz^sc pod
wozia skládá síq ze sklejonych rázem dwóch elemen
tów' nr 14, które stanowia glówn^ cz^šc podwozia. 
wzmocnienia, które sklejamy ze zložonej wrzdluž na 
polow'Q czqšcí nr 18 oraz z pokrywy sklejonej z dwóch 
elementów oznaczonych nr 16. Lewa cz^sc podwozia 
skládá si  ̂ z identycznych czqšcí oznaczonych odpo
wiednio nr 15, *19 i 17. Rysunek zestawiony na arku- 
szu obrazuje sposób przyklejenia podwozia, jak rów- 
niež innych czqšcí. ,

Ježeli mamy zamiar wykonaé model w drugiej 
wersji, tj przedstawiajgcy samolot w locie, to nie 
wklejamy do kadluba czqšcí nr 3 wraz z olowiem, gdyž 
jest to zbyteezne, bo olów da obelžem e przodu mode
lu, gdy stoi on na podwoziu. NastQpnie odcinarny od 
kadluba przednie kolo podwozia wraz z jego podlužn^ 
oslong. Nie przyklejamy równiež do skrzydel podwozia 
(czqšcí nr od 14 do 19), gdyž uwažamy, že podwozie 
jest schowane w locie. Na miejscach czamych plam 
na spodních czQŠciach skrzydel naklejamy natomiast 
czqšcí nr 20.

W ten sposób mamy wykonane wszystkie eztery 
modele. Wszelkie drobné nierównošci przy modelach 
možemy wyrównač drobnoziarnistym papierem šcier- 
nym, Miejsca, gdzie jest widoezmy czysty karton (nie 
zadrukow’any). možná zakolorowac odpowiednim tu- 
szem lub farbka w(xlng, a wszelkie zabrudzenia kle
jem oczyšcič wilgotnq szmatk^. Ustawiamy wszystkie 
modele i podziwiamy swoja pracQ.
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