oaoaaooa

.:η1|§Ι|
·

Nr 2 Kartonowy model samolotu „P 11c“
Cena 4,50 zi

OPIS BUDOWY MODELU SAMOLOTU „P-11c“
„P 11c” jest jednomiejscowym samolotem myšliwskim, na którym w czasie napašci hitlerowskiej na Polsky we wrzešniu 1939 roku piloci polscy walczyli z przewažajqcymi pod wzglqdem ilošciowym i jakoéciowym powietrznymi silami nieprzyjaciela.
Samolot ten powstal w 1934 roku jako ulepszona
wersja samolotu P-7 konstrukcji inžyniera Zygmunta Pulawskiego. Jest on konstrukcji calkowicie metalowej o skrzydlach charakterystycznie za
lámaných, pokrytých falistq blachq. Skrzydlo bylo
podparte podwójnym zastrzalem. Usterzenie bylo
takže kryte blachq falistq. Kadlub, w przedniej
czqscí o przekroju okrqglym, byl konstrukcji pólskorupowej, w tylnej zas czqšci o przekroju eliptycznym — konstrukcji skorupowej. Dziewiqciocylindrowy silnik gwiazdowy typu Skoda Bristol
„Merkury” V I S2 lub Gnome-Rhone 9 KRSE byl
oprofilowany tzw. pieršcieniem Towneda, powažnie zmniejszajqcym opory czolowe samolotu. Podwozie bezosiowe skládalo siς z dum oprofilowanych goleni. Pod spodem kadluba, miqdzy goleniami podwozia, znajdowal siq zbiornik paliwa wy-
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Rozpigtošč — 10,72 m
Dlugošé — 7,55 ni
Powierzchnia nosná — 17,9 m!
Cigžar wlasny — 1100 kG
Cigžar užyteczny — 652 kG
Prgdkošč maksymalna — 360 km/godz.
Pulap praktyczny — 11 000 m
Zasigg okolo — 700 kin
Uwaga: model ma na kadluhic mlznakt; stynnej 114 Eskad
ry posrigowej. Szachownice na górnej powierzchnl skrzydel byly w celách maskujacych rozstawione niesymetrycznle.

O PIS W YKO NAN 1A M O D ELU
Uwagi ogólne
Kon-sitrukcja modelu samolotu „P 11 c” jest trudndejsza od dotychczas publikowanych modeli w „M a
lým Modelář/,u” . Dlatego lež przed rozpocz^cáem budowy nálezy dokladnie zapoznač síq z opisem jego
wykorania i rysun(kamá pomocniczymi, a wszystkde
jego elementy wycinač i sklejac bardzo staranniie.
Do wykonywanáa kartonowego modelu potrzebne sa
nastQpujqce najprostsze narzQdzia: ostře nožyczki služgce do wycinania czijšci modelu z arkusza planów,
cala žyletka — do nacinama linii zagi^cia poszczególnych czešci, oraz žyletka ulamana do wycinania
otworów, która przygotowujemy w nastgpujacy sposób. Cala žyletkQ nálezy zlamac poprzeczinie na dwie
polowy. Taky polówke; lamiemy jeszcze raz ukošnde,
otrzymujac szpiczaste ostrze. Aby n e skaleczyč palców, žyletkg naležy lamač užywajgc piaskich szczypcy. Prašte linie zagimanych ezgšci nacinamy žyletka
przy lindjce, najlepiej z metalowg wkladka· Do przytrzymywania sklejanych ezQáci potrzebujemy kilka
spinaezy sprgžynowych, užywanych do suszenia bielizny. Do odpowiedniego zaginania czgšci podwozia
z drutu konieczne sa plaskie cggi, najlepiej tzw.
„umwersalne” .
Ponadto běda Vuam jeszcze potrzebne gumki, tzw. recepturki, które možná naciac ze starej d^tki rowerowej, patyczki do smarowania klejem, mi^kki olówek
i gumka do iwycierania.
Oprócz narzgdzi jeszcze bed a potrzebne nástupu jgce materiály uzupelmiajgce: korek od termosu o šrednicy ponad 30 mm, spinacze bturowe, szpileczki, czarny tiusz, papier szklisty nr 2 0 i nr 1 oraz klej. Do bu-
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rzucany w razie zapalenia siq samolotu. Uzbrojenie samolotu skládalo siq z czterech karabinám
maszynowych (K M -ów ): dwóch w skrzydlach
i dwóch po bokách kadluba. Te ostatnie umieszczone byly w specjalnych wnqkach. Strzelaly one
przez specjalne rury,
których wyloty
byly tak
umieszczone, že pociski wylatywaly migdzy cylindrami, pod pieršcieniem silnika.

dowy modeli z kartonu najlepszymi sa szybko schngce kleje nitrocelulozowe,
klej kolodionowy „A G O ”
oraz „Cristal cement” . Klej taki pozwala na szybkie
i czyste wykonande modelu. Možná tež užyč klejů ryfciego „Syndemat” lub „Syndetikonu” . Najtrudnáej b<jdzáe wykonač model užywajgc klejů biurowego lub
fotograficzmego, poniewaž oba te kleje spajaja kar
ton bardzo slabo i dlugo schna.
Isbndeja dwie metody wykonywanáa modeli kartonowych. Jedna z nich polega na tym, že naj.pierw wyoiina sic wszystkie czesci, oznaczajac je wlašaiwymi
núměrami na odwrocie, nastepnie skleja ság poszcaególne elementy i wreszcie elementy te montujemy
w jedna calošč. Metody tej nie zalecam, poniewaž
zawsze istnieja možliwošci zagubienia niektórych cz^šci lub pomylki przy ich oznaczanáu.
Druga metoda polega na tym, že najpierw wyciinamy jakaš najwažnáejsza cz^ác tworzaca element
kadluba i od rázu ja sklejamy. Podczas gdy klej na
tej czešci wysycha, wycinaimy nástupný najbližszy ele
ment, któiy po sklejcniu przyklejamy do poprzedniego itd. Przy tej metodzie unikamy niedogodinošci
wspomnianych przy omówieniu poprzedniej, a ponad
to unikniemy takže pewnego znuženiia wynikajacego
z wielokrotnego wykonywania jednej á tej samej
czynnošcá, np. samego wyciinania cz^šci. Przy drugiej
metodzie praca jest bardziej urozmaácona, póza tym
obserwujemy jednoczeánie, jak model nabiera coraz
realniejszych ksztaltów.
W wypadku, gdy z arkusza wyoimamy cz^šoi, które
póžniej běda sklejane, naležy je przechowywač w kopercie lub ininej papierowej toitbie.
W YKONYW AN1E M ODELU
Budowe zaczynamy od sklejania kadluba modelu,
’przedstawionego na rysunku 1 (arkusz I).
Kadlub skládá sic z siedimáu zasadnáezych elementów, nie ldczac elementów uzupelniajacych oraz stateczników. Wiekszošč z tych elementów skládá ság
z nastepujacych cz^áci: segmentu pokrycia kadluba
oraz dwóch wrpg: przedniej oznaczonej litera „a”
(przy numerze cz^šcd) i tylnej — litera „b” .
Wykonywanie kadluba rozpoczynamy od sklejenia
jego przedniej czqšcí, s.kupiajacej czqéč napgdowa sa
molotu, a skladajacej síq z segmentów 2 á 3 oraz
pieršcienia 4 i kolpaka 1 wraz ze ámiglem (rys. 2).

Segmenty 2 i 3 máji} ksztalt šcistych stožków o podstawach okrgglych. Z arkusza II wycinamy czsáci:
4, 4a, 4b i 4c. Wszystkde czsáci wycinač nálezy bardzo dokladríie pošrodku linií obrysu, bowiem mala
niedokladnoéč može powažnie znieksztalcič daný seg
ment kadluba, który po sklejeniu nie bíjdzie dobrze
pasowaí do przylegajgcych elementów, a zatem može
wiplynqé niekorzysitnie na ostateczny wyglgd mode
lu. Linie zagiscia zqb.ków nacinamy žyletkg, uwažajgc,
by nde przecdqč ich calkowicie. Czsáč 4 po sklejeniu
powinna utworzyč walec, dlatego nálezy ji} odpowdedndo uformowaé. Žádaný ksztalt latwo nadaje sis po
kilkaikrotnym przeciqgndsciu danej czs&ci nie zadrukowang strong po osbrzu dlugiego noža lub krawsdzi
linijki, až karton bsdzie mial tendencjs do zwijania
sis. Miejsce sklejenia (tzw. szew) dobrze jest šcisngč
spinaczem bieližnianym. Podobnie foirmujemy i sklejamy czsáci 4a i 4b. Czsáč 4c sklejamy zadrukowang
strong do árodka. Po wyschnisciu klejů na czsáci 4
zaginamy lekko zgbki i po posmarowaniu ich klejem
nasuwamy na nie czsáč 4a. Podobnie doklejamy do
czsáci 4a czsáé 4b. Czsšd 4 c wklejamy od árodka do
pierscienia sklejonego z czsáci 4, 4a i 4b, wsuwajgc
ji} w pieršcleň od szerszej jego strony itak glsboko,
až oprze sis o mocno wygiste do árodka i posmarowane klejem zgbki czsáci 4b. Przy sklejaniu maležy
zwracač uwags, aby szwy wszystkich czsáci pierácienda znalazly sis naprzeciw sdebje. Po sklejeniu pieráoieinia przystspujemy do sklejenia czsáoí 2 13. Obie
te czsáci máji} ksztalt ácistych stožków o podstawach
okrgglych o róžnych kgtach nachylenda ácian. Czsáci
pokrycia 2 d 3 .po wyoisciu przed sklej endem odpowiednio formujemy w podaný poprzedndo sposób.

cisciu czsáci 4c. Tak przygotowang czsáč 3a wkleja
my w czsáč 3 w taki sposób, aby zgbki dlužsze czsáci
3 przechodziily misdzy cylindramd i byly przyklejone
na wierzchu wrsgi. Krótsze zgbki elementu 3 przy
klejone sg do wrsgi 3a od árodka, a krawsdzde podstaw cylindrów do pokrycia 3; w tym celu smarujemy klejem ich krawsdzie w miejscu styku z pokryciem (rys. 6b — strzalka). Obecnie možemy przystgpič
do sklejania kotpaka i ámigla. Kolpak skládá sis
z czsáci 1 i podstawy la oraz dwóch czsáci ámigla
lb i lc.

Rys. 7

Wrsgs 2a i 2d (znajduje sis ona na arkuszu I) w kle
jamy od árodka pokrycia 2. Wrsgs 2d wklejamy najpierw i aby zgbkd pokrycia (posmarowane od wewngtrz
klejem) dobrze przylegaly, trzeba stožek postawič
na równej plaszczyžnie i od wewngtrz dociskač wregS np. listewkg (rys. 5). Wrsgs 2a wklejamy jako nastspng, a zgbki dociskamy Hstewkg przez otwór wycdsty w e wrsdze 2d. Aby przy kry č zgbki na przedniej
czsáci' kadluba, naklejamy naň wrsgs 2b, na którg
znów naklejamy podktadks ámigla — czsáč 2c. W po

tí.

Rys. 6
krycie segmentu 3 wklejamy najpierw wrsgs 3b (znaj
duje sis ona na arkuszu VI), a potem czsáč 3a, speiniiajgcí} rols wrsgi i makiety silnika. Przed wklejendem wrsgi 3a každý cylinder nálezy uformowaé na
ostrým konců olówka, tak aby mial ksztalt podaný
na rysunku 6a, a jego górna czsáč mieácila sis w wy-

Czsáč 1 po wycisciu i odípowiednim uformowaniu
sklejamy najpierw w pierácien a nastspnie jego czubek, tak aby zgbki schowaly sis pod „listkami” czubka (rys. 7a). Przed sklejendem dwóch czsáci ámigla ze
sob;}, lopaty przedniej czsáci lb naležy lekko uwypukilč taik, aby przekrój lopaty mial ksztalt podobny
do profilu nonmalnego ámigla (rys. 7c). Oble te czsáci
sklejamy ze sobg smarujgc tylko brzegi lopat ámigla.
Zandm zaschnie klej, naležy skrscič lopaty wzglsdem
siebie przez podniesienie krawsdzi natarcda (czarny
brzeg lopaty) o kgt podaný na rysunku 7b. Sklejone
ámiglo wklejamy w kolpak, wsuwajgc je w odpowiednie jego wyciscia. Naležy zw.rócič uwags, aby lopaty
ámigla wystawaly jednakowo z obu stron kotpaka.
Aby lopaty ámigla mlaty bandziej podobny ksztalt
do rzeczywiiStego ámigla, po wyschnisciu klejů zmniejszamy kgt skrecenia koóców lopat. Do podstawy kolpaka przyklejamy czsáč la. Kolpak ze ámiglem Iqczymy z czeácig 2 szpdlkq, która stanowi oá obrotu. Aby
ámiglo nie wypadalo, od wewngtrz czsáci 2 w ostrze
szpilki wbijamy kawatek korka. Do segmentu 2 przy
klejamy segment 3 przylegajgcymi do siebie wregami
2d i 3a. Na cylimdry možná juž teraz nakleič pierácieh 4, smarujgc klejem male sklejki každego cylindra. Pierácien 4 ewentualnie možná takže uzupelnič
stojkami imitujgcymd prawdzirwe stójki nosné pierácdenia. Wykonač je možná z drutu (spinacza bdurowego) lub ze szpileczek. Jednak do wykonania stojek
može sis zabierač tylko došwiadczony modelarz kartonowy. Uwaga: przy naklejaniu pieráciemia szew
pierácieniia powiníen sis znajdowač dokladnie po przeeiwnej stronie szwów segmentów 2 13.
W podobny sposób, jak segmenty 2 i 3, sklejamy
segment 5 kadluba. Jego wrsgi znajdujg sis na arku
szu VI. Wszystkie wyciscia (biale miejsca) — na
skrzydla i zastrzaly — wycinamy dopiero po wklejeniu wrsg. Qtwory na skrzydla przecinamy wzdluž li
nii rozcisoia, nastspnie nacinamy je na krawsdziach,
a sklejki wciskamy do wnstrza walca. Bardziej došwiadczeni modelairze mogg wiemiiej odtworzyč ka
rabiny maszynowe. Miejsce ich umieszczemia — prostokíjt z wydrukowanym karabinem maszynowym —
možná rozcigč w sposób podaný na rys. 8a i powstale

w ten sposób sklejki wgiigé do árodka po uprzednim
nacipciu linii zagieč. Nastepnie z arkusza V nálezy
wycigé rynny — czešci 14 P (prawa) i 14 L (lewa),
które po uíormowaniu nálezy wkleič w wyeiecie
(rys. 8b). W rynny wklejamy karabiny maszynowe.
KM -y wycinamy z arkusza V (czešci 15 L i 15 P)
i zwijamy tak ciasno, smarujgc przed tym dch strong
nie zadrukowang klejem, aby dch šrednica nie prze-

Hys. 8
kraczala 4 mm (rys. 8c). Zwijanie tych czešci zaczynamv od dlužszej strony. Przed zwinipciem každa
czpšé nálezy nie zadrukowang strong kiikakrotnie
mocno przeciggngc po ostrzu noža lub nož.yczok.
W oznaczonym miejscu po prawej stronie czešci 5
przyklejamy wyeietq uprzednio i sklejona chlodnlce
olejů — czešč 13 (rys. 8d). Czešci celownika (elementv 21 i 22) przyklejamy dopiero przy wykaňczaniu
modelu.
Obecnie možemy przystgpié
do
wykonania
podwozia. Najpierw z
wyprostowanego spinacza biurowego wyginamy
w ksztalt podaný na rysunku 9 (korzystaé ná
lezy takže z rysunku 4)
goleň wzmaeniajgcg 10a
i drut amortyzatora 10a.
Obie te czešci nálezy
wykonaé w dwóch wersjach — prawej i lewej.
Goleň wzmacniajgcg 10a
Rys. 8d

Rys. 9
oklejamy czpšcig 10. Sposób jej zloženia podaný jest na
ry-sunku 9b (naležy zwrócic uwagp na przekroje goleni).
•\Ta goleň 10 naklejamy czešč 10b i krgžek lOd. W doing
czešč goleni na klej wciskamy dolny zagiety koniec
czešci 10c. Drugi koniec czešci 10c przewlekamy przez
odpowiedni otworek na spodzie segmentu 5 i przez
otworek we wredze 5a.
Górne koňce goleni wklejamy w prostokgtne dolně
otworki na bokách segmentu 5 kadluba, tak aby rozgiete sklejki goleni oparly sig o pokrycie kadluba.
Obie strony podwozia naležy bardzo dokladnie ustawié, w przeoiwnym wypadku caly model bfjdzie stal
krzywo. Dlatego najlepiej montáž podwozia przeprowadzié na rys. 4 (ark. I), ustawdajgc sklejony segment
5 kadluba na rysunku tego segmentu tak, by oš wregi 5a pokrywala sie z osig rysunku. Rozstaw podwo
zia možná regulowač przez skracanie lub przedluža-

nie czešci 10c lub jej glpbszym czy iež plytszym wcdskanpu w doing czešč goleni 10. Po dokladným ustawieniu podwozia mdejsca stykáw paszczególinych jego
czešci naležy zalač dobrze klejem, przez co unieruchornimy druty.
Kólka, w których šrednica wynosii 30 mm, wykonujemy z korka, obrabiajgc go nožykiem i papiierem
szkiistym (rys. 9c.) Po obrobieniu kolek malujemy
je tuszem na czanno. Na kola naklejamy wyciete z ark.usza V piasty kolek — czešci 11a, 11b i 11c (patrz
rys. 4). W gotowych kolach przekluwamy otwory i nalďadamy je na osie goleni podwozia. Po zamocowandu
podwozia segment 5 sklejamy z przednig czpšcig
kadluba.
Segment 6 kadluba sklejamy nie wycinajgc otworu kabiny. Najpierw wklejamy wrege Ob strong pokolorowang do árodka, potem dopiero wycinamy otwór
kabiny i wklejamy jej wnptrze — czešč 6c. Podloga
kabiny jest plaska, a boki dostosowane do ksztaltu
boków segmentu 6 kadluba. Nastupme wklejamy wrpge 6a i poslugujgc ság rysunkamd 3 (ark. I) przykle
jamy puszkg busoli 6f oraz ta Mice przyrzgdów pokladowych 6g. W podloge kabiny, w otwór zrobiony
oetrzem olówka wklejamy zwiniety (w podobny spo
sób jak KM -y) z czešci 6e drgžek sterowy. Na wierzch
przyklejamy sklejone oszklenie kabiny — czešč 6h,
którcj možná takže wykonaé w ten sposób, že w wyciptg raml«; wklejamy szybki z oienkiego celuloidu.
Sklejeme segmentu 7 nie przedstawda specjalnych
trudnošci, musi on tylko byč dobrze uformowany
szczególnie w górnej czešci. Czešé 7b, podobmie jak
i siedzenie pilota — czešč 6d — wklejamy dopiero
po sklejeniu ze sobg segmentów 6 i 7. Przedtem jed
nak naležy w segment 7 wkleic statecznik poziomy
i pionowy.

W pierwszej kolejinošei sklejamy statecznik poziomy — czešč 8, a nastupme statecznik piono-wy —
czešč 9. Z airkusza V I wycinamy džwágary stateczników — czešci 8a i 9a. Przed sklejeniem ich powierzchniom nadajemy lekko wypukly kszitalt. Nastepnie
wycinamy pokrycie statecznika poziomego — czešč 8,
którego powierzchniom takže nadajemy wypukly
ksztalt, i nacinamy wzdluž linii zagieč. Do dolnej
jednolitej strony pokrycia statecznika przyklejamy od
wewngtrz džwigar 8a tak, aby jego prosta krawQdž
pokrywala sip z osig obrotu steru wysokošcd (rys.
10b). Dia utatwienia naležy te linie przeniešc na nie
zadrukowana strone, wykreálajgc jg olówfeiem. Po
przyklejebiu džwdgara i zagieciu zgbków i pasków
sklejek naklejamy najpierw jedng polowe górnej
powierzchnd pokrycia, a nastepnie drugg, przyklejajgc
jednoczeánie zagdete wgskie ácianki pionowe w wy-

Rys. 11

Rys. 12

cieciu statecznika. Tak sklejony statecznik poziomy
wklejamy w odpowiednie wyciecie na konců kadluba.
Statecznik musí byč ustawiony prostopadle do osi
wregi 7a. W wypadku, gdy nie jest prostopadty, nále
zy podcinaó wyciecie w kadlubie lub wsuwad z jednej
strony podkladki wyciete z kartonu. Doktadnošd wklejenia statecznika nálezy sprawdzad užywajgc ekierki
(rys. 10c). Z obu stron kadluba od spodu statecznika
przyklejamy zasfcrzaiy 8b (rys. lOd).
Pokrycic statecznika pionowego — czešc 9 — sklejamy po zagieciu zgbków i sklejek, a w šrodek wsuwamy džwigar — czešč 9a — którego zgbki sg wygiete w odwrotng strong (rys. 11a). Podstawe statecznika — miejsce, w którym statecznik pionowy przyklejony bedzie na górnej czešci kadluba — nálezy
dopasowad do ksztaltu górnej czqšc.í koňca kadluba
(rys. 11b). Sklejony i tak przygotowany statecznik
przyklejamy na koniec kadluba, sprawdzajgc, by byl
on ustawiony dokladnie pionowo, užywajgc do tego
ekierki w podobny sposób, jak przy sprawdzaniu sta
tecznika poziomego (rys. 11c). Od spodu kadluba
przyklejamy sklejong ptoze ogonowg — czešd 7c (rys.
12). W czešci tej nálezy wycigd otvvory oznaczone lite-
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Rys. 15

rg „W ” . Teraz segment 7 kadluba przyklejamy do
segmentu 6. Na wierzch naklejamy uformowang wedlug górnej czeácii fotela oslone 7b tak, aby troche
zachodzila na segment 6 Przód oslony lekko nacinamy, a brzegi zaokrgglamy (rys. 13a) i dopiero wtedy przyklejamy do niej górng czešc wklejonego w ka
bine oparcia fotela — czešc 6d. Na górng czešc oparcia naklejamy wykonang z korka poduszke glowy pi
lota — czešc 6i (rys. 3 i rys. 13b). Poduszke te malujemy czarnym tuszem. Jej ksztatt w widoiku z przodu jest identyczny z ksztaltem górnej czešci fotela
(od kreskowanej linii), a boczny jest wyražnie uwidoczniony na rys. 13b. Tying ’czešc kadluba sklejamy
z przednig i teraz možemy przystgpič do sklejania
skrzydel.
Prače tó zaczynamv od sklejenia ich džwigarów —
czešci 17 P i 17 L. Po wycieciu džwigara, nacieciu
linii zalamaň i odpowiedniim zalamaniu, w czešc przykadlubowg przyklejamy czešd 17a (rys. 14a). Górne.i
powierzchni džwigara nálezy nadac ksztalt wypukly,
a miejsca. gdzie jest przecieta — polgczyč sklejkami 17b (rys. 14b). Przy sklejaniu džwigara, zanim
klej zaschnie, nálezy wyprostowad ewentualne jego
skrecenia, tzw. zwichrowaoia. Na posmarowany kle-

strzalu dla wzmocnieniia wklejamy wyprostowany
drut ze spínač za biurowego.
Skrzydlo do kadluba przyklejamy w nastgpujqcy
sposób: górng czgsč zastrzalów wklejamy w otw ory wycigte w skrzydle ostrzem ulamanej žyletki. Nastgpnie
dolně czgšci zastrzalów wklejamy w otwory w segmencde 5 kadluba, a dopiero potem wystajgcq czgáč
džwigara wiklejaimy w otwór w segmemieie 5 (rys. 17).
Drugie skrzydlo montujemy w podobny sposób,
zwracajgc uwagg, aby skrzydla mialy niewielki, bo
tylko 6-milimetrowy wznios (rys. 18). Koňce krawgdzi nataroia skrzydla sg lekko cofnigte do tylu, tworzgc malý skos skrzydla. Wznios i stos skrzydel muszg byč jednakowe dla obu polówek skrzydla. Na
lewym skrzydle, od spodu, w podluzny otwór przy
krawgdzi natarcia obok szachowndcy wklejamy czgšé
20, czyli tzw. rurkg Pitota, sklejoníj wedlug rysunku 19. Jako ostatnie elementy modelu przyklejamy
w segmencie 5 kadluba czgáci celownika 21 i 22 (rys.
20 i rys. 1).
Model samolotu mysliwskiego „ P l i c ” jest juž gotowy. Wykonany dokladnie i sta ranníc bgdzie stanowil
pinkne uzupdnieniie kolekcjd modeli innych samolotów.

Rys. 16

Model opracowat
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Rys. 18

jem džwigar nasuwamy sklejong „w torcbkg” czgšč 16
pokrycia skrzydla. Smarowač klejem nálezy tylko
górns) i doing powierzchnig džwigara, i to tylko do
zalamaň, to znaczy tg jego czgšč, którg bgdzie pokrywač klejona czgáč sbi'zydla. Pokrycie skrzydla —
czeád 16 — kledmy w tzw. torebkg, po uprzednim nadaniu pokryciu ksztaltu wypuklego i nacigciu na linii
zalamamia (na krawgdzi natarcia skrzydla). Prawidlowy ksztalt przekroju skrzydla jest uwidoczniony na
rys. 15. Nálezy zwrócié uwagg, že górna powierzchnia
skrzydla, sklejonego prawidlowo, jest w miarg oddaleina od koňca skrzydla coraz bardziej wypukla.
Uwaga: Na nie zadrukowanej dolnej stronie czgšci
16 pokrycia skrzydla przed sklejendem „w torebkg”
trzeba narysowač linig D— D, wzdluž której przykle
jamy przedmg krawgdž džwigara.
Nastgpnie do skrzydla przyklejamy dalsze jego czgšci, a wigc 1C i 16b. Od spodu w oznaczonym miejscu
przyklejamy klejony zásobník lusek karabinu maszynowego — zgšč 18. W wycigte w krawgdzi natar
cia skrzydla
itwory wklejamy sklejone pozostale
K M -y — czgšci 19 L i 19 P (rys. 16).
W podobny sr nób, jak golenie podwozia, skle jamy
zastrzaly skrzydel — czgšci 12a i 12b. W šrodek za-
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