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LODOLAMACZ ATOMOWY „LENIN"
Jest to pierwszy na šwiecie statek cywilny o napqdzie ato- 

mowym, a jcdnoczcsiiie najwi^kszy dzisiaj na swieeie lodo- 
lamacz. Statek ten zostal zwodowany w grudniu 1S57 ruku 
i obecnie sq na ukoiíczeniu próby eksploatacyjne.

Lodolamacz atomowy „Lenin“ posiada wypornošč 1 b 000 t, 
dlugošé 134 m, szerokošč 27,0 m. Maszyny o mocy 44 000 ΚιΛί 
pozwalajq rozwinqc w normalnych warunkaeh s/.ybkošč 1« 
w«;zlów, a w lodarh grubošci 2 m — 2 wcjzly. Naped bezpo 
šredni stanowiq generátory uruehamiane za pomocq turbin 
parowych, obracajqce 3 sruby. Para do turbin wytwarzana 
jest przez ciepto uzyskane ze stosu atmnowego.

Lodolamacz posiada bardzo mocna konstrukcj«; kadluba, 
pozwalajqcq na prac«; w ci«;žkich warunkaeh Arktyki. YVszyst- 
kie urzqdzcnia sq zabezpieczone przed dzialaniem radioak- 
tywnym, tak že zalodze nie grozi zadně niebezpieczeňstwo. 
Stosowane sq zdalne urzqdzenia sterownicze i zautomaiyzo- 
wane stanovviska pracy. Komťortowe wyposaženie wn^trza 
zr.pewnia zalodze dobré warunki bytowe.

W sklad wyposaženia lodolamacza wchod/.q dwa šmiglow- 
ce, dla których przewidziano odpowiedni pomost do lqdo- 
wania i startu oraz hangar. Statek wyposažony jest w naj- 
nowoczešniejsze przyrzqdy nawigacyjne oraz aparatur«; ra- 
diowa i radiolokacyjna·

YVSKAZÓYVKI OGÓLNE

Do wykonania modelu potrzebne sq nožyczki, pinceta, nóž 
z ostrým koncem, žyletka, metalowa lini.jka, ezarny tusz 
oraz rybí klej „Syndetin“ albo „Syndemat“ , lub klej rošlinny 
bialy. Kleje rybie sklejaja mocniej, przy užyciu ich trzeba 
jednak uwažaé, by nie pobrudzič nimi kartonu, bo dosyé 
trudilo je zmyč. Pinceta jest konieczna przy pracy, /wlaszcza 
do przytrzymywania malých czgšci podezas klejenia.

Poszczególne elementy wycinač nálezy bardzo starannie po 
zewntjtrznej stronie linii. Mniejsze, bardzlej skomplikowane 
ezgšci najlepiej jest wycinač za pomoca ulamanej ukošnie 
žyletki; unika si«; przez to strzgpienia papieru i z\vi«;ksza 
dokladnošč vvycinania. Na stronie nie zadrukowanej wyci«;- 
tego juž elementu zaznaezyé nálezy jego kolejný numer. 
Najlepiej wycinač poszczególne cz«?šci w miar«; klejenia, 
gdyž unika si«; przez to pomylek.

Miejsca zagi«;cia nálezy lekko naciqč koncem noža po stro
nie zadrukowanej arkusza, gdy thing czqsč zaginamy do we- 
wiiqtrz, a po stronie nie zadrukowanej, gdy odginamy jq na 
zewngtrz. YV ostatním przypadku najlepiej jest przez lekkie 
naklucie szpilkg oznaczyč punkty, mi«;dzy którymi przepro- 
wadzamy Unit; naciQcia po stronie nie zadrukowanej.

WSKAZÓWKI SZCZEGÓLOWE w y k o n a n ia  
MODELU

Kadlub modelu skládá sie z dwóch czešci (elementy 
1, 2) sklejonych rázem poprzeeznymi solankami. Pokla- 
dy w obu elementach dobrze jest po ich wycieciu pod- 
kleic brystolem lub tekturq, przy czym zarys tekturki 
nie musí šcišle odpowiadaé ksztaltowi pokladu.

Czqšc 1. Przednia czešé kadluba. Element po wycie- ■* 
ciu sklejamy. W czešci tylnej zaginamy do wewnqtrz 
šcianke oznaczonq literq „Z” i przyklejamy jq trójkqt- 
nymi sklejkami do buřt, a podlužna sklejke zagietq na 
zewnqtrz — do pokladu. W ten sposób poprzeezna 
šcianka siatki przedniej czešci kadluba bedzie usztyw- 
niona. Sposób sklejenia wyjaánia rysunek 1.

Czešé 2. Tvlna czešé kadluba. Element sklejamy, 
w przedniej czešci usztywniamy poprzecznq setankij 
w podobny sposób jak w czešci 1, w czešci rufowej 
zaš wklejamy od wewnqtrz trójkqtnv element 5 stano- 
wiqcy zamkniecie nawisu rufy. Nastepnie obie czešci 
kadluba ustawiamy na stole i sklejamy je ze sobq po- 
przecznymi šciankami w jednq calošč.

Czešé 3, 4. Sklejki, którymi Iqczymy poklad i buřty 
w czQŠciach 1 i 2, w  miejscach gdzie siatki tych czešci 
nie majq sklejek. Elementy zaginamy i wklejamy 
w oznaczonych miejscach d wewnqtrz kadluba.

Czešé 5. Trójkqtny element nawisu rufy.
Czešé 6, 7. Buřty zewnejtrzne. Najpierw wycinamy 

starannie ukošnie ulamanq žyletkq oznaczoaie literami 
,,W” póla w galeryjkach, a nastepnie zaginamy sklejki 
umieszczone na obu czešciach buřt zewnijtrznych. Ele
menty 6 naklejamy na burtach czešci 2 rozpoczynajqc 
klejenie od rufy, a element 7 na burtach czešci 1 po- 
czynajqc od dziobu. Dolna k rawedž buřt 6 i 7 powinna 
pokrywac sie z dolnq krawedz.iq buřt elementów 1 i 2. 
W miejscu gdzie buřty 6 zetknq sie z burtami 7, odci- 
namy žyletkq prowadzonq wzdluž metalowej linijki 
oba naložone na siebie konce buřt, dzieki ezemu miej- 
sce styku bedzie málo widoezne.

Uwaga: Poprzeczne krawQdzie buřt zaznaezone grubq 
liniq wycinamy prowadzqc nožyczki po wewnQtrz.ne.j 
stronie linii, tak by nie pozostal álad ezarnej krawedzi 
na wycifjtym elemencie.

Czešé 8. Element zewmjtrzny nawiasu rufy. Nakle
jamy go na czešé 5.

Czešé 9. Nadbudówka šródokrQcin. Element sklejamy 
i naklejamy w oznaezonym miejscu na pokladzie czqš- 
ci 1 i 2, skierowujqc go miejscem oznaezonym liezbq 11 
ku dziobowi. Nastupme przyklejamy szerokie sklejki 
buřt zewnetrznych w  oznaczonych miejscach do gór- 
nej powierzchini czešci 9.

Czešé 10. Poklad lodziowy z iqdowiskiem šmiglow- 
ców. Element naklejamy na nadbudówce 9 oraz na 
sklejkach buřt 6 i 7. W czešci rufowej kolumienki ga- 
leryjki zaginamy do dolu i przyklejamy sklejkami 
do pokladu elementu 2.

Czešc 11. Element sklejamy w  prostopadlošcian bez 
šcian bocznych 1 przyklejamy na czešciaeh 10 i 9, 
a sklejkami do wystajqcych nad pofciad czešci buřt 
zewnetrznych 7.

Czešé 12. Nadbudówka pokladu lodziowego. Element 
sklejamy i naklejamy na czešci 10, doklejajqc go w 
przedniej czešci do elementu 11.

Czešé 13. Hangar šmiglowców. Element sklejamy 
i naklejamy na czešci 10, doklejajqc go do elementu 12.

Czešé 14. Barierka hangaru. Naklejamy jq w ozna
czonych miejscach na trzech pionowych šciankach 
hangaru.

Czešé 15, 16. Pomost nawigacyjny. Element 15 skle
jamy w jednq calošč w ten sposób, že przednia pól- 
okrqgla jego šcianka wystaje do góry, tworzqc barier- 
ke. Element ten przyklejamy na czešci 11, przyklejajqc 
równiež do niego z boków górnq czešé wystajqcych 
nad poklad buřt 7. Nastepnie starannie zaginamy pól- 
okrqglo element 16 i przyklejamy go do pólokrqglej 
czešci elementu 15 oraz do bocznych sklejek wystajq
cych nad poklad czešci buřt 7, sklejkami zaš do po
kladu 1

Czešé 17. Okap barierki pomostu nawigacyjnego. 
Element po zagieciu naklejamy na czešci 15.

Czešé 18. Nadbudówka dziobowa. Element sklejamy 
i naklejamy na pokladzie 1 doklejajqc go do czešci 16.

Czešé 19. Nadbudówka šródokrecia. Element nakleja
my na czešci 12 doklejajqc go do czešci 11.

Czešci 20, 21. Galeryjka. Elementy 20 sklejamy rá
zem, krawedž ich oklejamy barierkq 21 i calošč nakle
jamy na czešci 19, dosuwajqc galeryjke do czešci 11.

Czešé 22. Element sklejamy i naklejamy na czešci 20 
i 11 dosuwajqc go do czešci 15.



Czqšc 23. Nadbudówka pomostu. Element nakleja- 
my na czqšcí 22.

Czqšcí 24, 25. Nadbudówka pomostu. Element 24 
sklejamy, naklejamy na czqšcí 22 i 15 i oklejamy ba
rier ka 25.

Czqšcí 26, 27. Element 26 naklejamy na czqšcí 23, 
a element 27 na czqšcí 24 dosuwajac je do siebie,

Czqšc 28. Nadbudówka rufowa. Element naklejamy 
tak, aby ukošne krawQdzie oznaczonego na nim miej- 
sca przykiejenia czqšcí 29 (biale pole) byly skierowa- 
ne w  sitronQ dziobu.

Czqšcí 29, 30. Element 29 sklejamy, oklejamy barier- 
ka 30 i calošé naklejamy na czqšcí 28 w oznaczonym 
miejscu,

Czqšč 31. Element sklejamy w rurkQ i przyklejamy 
kropelka klejů na czqšcí 29.

Czqšcí 32, 33. P latform a reflektorów . Elem enty 32 
sklejam y ze soba, krawQdž ok lejam y barierka 33 i na
k le jam y n a  elem encie 31 w  ten sípoisób, žeby w  sto- 
sunku do podstawy 31 platform a wystawala wiQcej 
w  strong ru fy  (patrz pian zestaw ien íowy).

C zqšč 31. Maszt tylny. Boczne šcianki obu kolumn 
masztu zaginamy do wewnqtrz i element sklejamy. 
Wyglqd sklejonego masztu przedstawia rys. 2.

Rys. 2.

Gotowy maszt naklejamy na czqšcí 12 tak, aby liczba 
61 oznaczona na maszeie wypadla od strony rufy.

C zqšcí 35, 36, 37. Platforma masztu. Elementy 35 
sklejamy, z przodu oklejamy barierka 36, z tylu zaš 
barierka 37, której konce przyklejamy do barierki 36. 
Gotowct platformy naklejamy na maszeie 34 tak, aby 
czqšč pólokragla platformy byla skierowana w strong 
dziobu.

C zqšč 38. Element sklejamy tak, aby mial przekrój 
trójkqtny i naklejamy na platformie 35.

Czqšč 39. Kolumna przedniego masztu. Element po 
uprzednim starannym zagiQciu sklejamy w ksztalt 
sptaszczonej rurki i naklejamy w oznaczonym miej
scu na pokladzie na' idówki pomostu (czqšc 24) tak, 
aby nieco nachylon krawQdž masztu wypadla od 
stromy dziobu.

Czqšcí 40, 41. Platforma reflek torów . Oba elem enty 
40 sklejam y ze soba, krawQdž ich oklejam y barierka 41 
1 w k le jam y wyciQciem w  p latform ie na kolumnQ 
przedniego masztu w  miejscu zaznaezonym na niej 
kreskcj.

Czqšcí 42, 43, 44, 45. Platformy. Elementy 42 skle
jamy ze soba, Po przekluciu otworu krawQdž ich 
oklejamy barierka 43 i naklejamy kropelka klejů na 
maszeie 39. NastQpnie wycinamy z patyezka zakoň- 
ezenie masztu -— element A na arkuszu 4 — i umie- 
szczamy go w otworze platformy 42. Po sklejeniu
w podobny sposób drugiej platformy z czqšcí 44 i 45 
umieszczamy ja na elemencie A  tak, aby miejsce 
oznaezone cyfrg 60 wypadlo od góry.

C zqšcí 46, 47, 48, 49. Kutry motorowe i lodžie ra- 
tunkowe. Elementy po zagiQciu sklejamy. Na kutrach 
47 naklejamy nadbudówki 48. Gotowe lodžie umie
szczamy na žurawikach. Na žurawikach 50 przykle- 
jamy kutry 47, a na žurawikach 51 lodžie 49. Lo
džie 46 naklejamy na trójkgtnych podstawkach 52.

C zqšcí 50, 51. Žuraiwilki iodziowe. Obie plaszczyzny 
každego elementu sklejamy rázem, a nastQpnie žu- 
rawiki naklejamy na pokladzie 10, odginajac sklej- 
ki každej páry žurawików do wewnatrz. Do sklejek 
przyklejamy lodžie.

Czqšcí 52. Kazdy element zaginamy w ksztalt troj
listá i naklejamy na czqšcí 10. Do ukošnej šcianki 
przyklejamy lodžie 46.

Czqšcí 53. Trapy. Przyklejamy je z boków do buřt 
zewnQtrznych 6 w  oznaczonych miejseach.

Czqšcí 54, 55. Elementy skléjamy po dwa rázem 
i naklejamy w czqšcí rufowej na czqšcí 8 i na bur- 
tach 6. Uwaga: Miejsca naklejenia na burtach nie 
zaznaezono (patrz pian zestawieniowy).

Czqšc 56. Falochron. Element po pomalowaniu po 
stronie nie pokolorowanej na szaro naklejamy na 
pokladzie (czqšc 1).

Czqšc 57. Element naklejamy na nadbudówce dzio- 
bowej (czqšc 18) skierowuj -je go wyžsza poprzeczng 
šciankg do pirzodu.

Czqšcí 58, 59. Winda kotwiezna. Element 59 skleja
my w rurkQ i naklejamy wzdluž zaznaezonej kreski 
na sklejonych uprzednio ze sobs clcmentach 58. Ca- 
lošč naklejamy na pokladzie (czqšc 1).

Czqšc 60. Anténa radaru. Element nacinamy lekko 
wzdluž linií šrodkowej, zaginamy i obie jego plasz
czyzny sklejamy ze soba.

Po zagiQciu antény pólokraglo naklejamy ja od- 
giQtymi na zewnatrz sklejkami podstawy na czqšcí 44.

Czqšcí 61, 62. Elementy do zamocowania rei. Reje 
(element B na arkuszu 4) wykonujemy z patyezka 
i umieszczamy: jedna pomiQdzy platforma 35 amasz- 
tem 34, przyklejajac z zewnatrz zagiQty pod katem 
prostým element 61, druga zaš rejQ umieszczamy od 
dolu na platformie 44 przyklejajac ja elementem 62. 
Sposób zamocowania rei wyjašnia rys. 3.

62

Rys. 3.

C zqšcí 63. Elementy do zamocowania antén. Kazda 
antenQ wykonana z drucika lub patyezka (elementy 
C na arkuszu 4) obejmujemy w zagiQta czqšc šrodko- 
wa paska 63, a pasek odgiQtymi sklejkami nakleja
my na czqšcí 17 (patrz pian zestawieníowy).

Na zakoiíczenie nálezy jeszeze polamowač kolorem 
zielonym prawe pozycyjne šwiatlo burtowe na bur- 
cie 7.

ŠMIGLOWIEC

Lodolamacz wyposažony jest w dwa šmigtowce. Na 
planie przedstawiono šmiglowiec typu Mil-1.

Czqšc 1. Kadlub. Element po starannym wyciQCiu 
ukošnie ulamana žyletka sklejamy w ksztalt lekko 
splaszczonej rurki.

C zqšcí 2, 3. Przednia czqšc kadluba. Element 2 po 
zagiQciu pólokraglo sklejamy i przyklejamy z przo
du od dolu do czqšcí 1. Od góry przyklejamy kroo·.!- 
ka klejů czqšc 3.



Cztjšé 4. Element zamykaiqcy kadlub od tylu. Po 
sklejeniu w ksztalt stožka przyklejamy go tak, aby 
linia sklejenia wypadla u gory.

Czgšci 5, (i. Belka kadluba. Zw$za,;qcf) siě czgšé ele
mentu 5 sklejamy w ksztalt rurki i naklejamy od 
gór.v na cz^šci 1, dosuwajqc go do czgšci 4. Element 
6 zaginamy w polowie, obie jego plaszczyzny skleja
my ze sobq i wsuwamy go od tylu do cz^šci Γ) (patrz 
rys 4)

Czgšč 7. Podstawa wirnika. Element sklejamy w 
ksztalt stožka I naklejamy na czgáci 5.

Czešci 8. li, 1(1. Podwozie Kolo przednie 8. Ele
ment zaginamy w polowie, sklejamy i odgigtymi sklej- 
kami przyklejamy od dolu vv przedniej cz^šci kadlu
ba 1. Z boków kadluba przyklejamy kola 9. Igczgc 
je u dolu poprzeczkq 10.

Cztjšci IX, 12. Lopaty wirmkóu Najpierw sklejamy 
ze sobq dwa nie pokolorowane krqzki 12, naklejamy 
na niyh lopaty 11 (kqt rozstawienia lopat wynosi 
120' ) i z góry przyklejamy pokolorowany krgžek 12. 
Catošé naklejamy na cztjšci 7,

Czesč 13. Šmiglo ogonowe przyklejamy z boku 
czgšci 6

12 7

Rys. 4

Adres Redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokoj 316, tel. 41231, wewnetrany_ 28. 
Zamówienia i przedplaty na prenumerate przyjmowane su w terminie do dnia 15-go 
miesi^ca poprzedzajqcego okres zamawianej prenumeraty — _ przez: Urzgdy Pocztowe, 
listonoszv oraz oddzialy i llelegatury „Ruchu". Možná równiež zamówié prcnumerale 
dokonujac wptaty na konto PKO Nr 1.6-100020 — Centrala Kolportažu Prasy i Wydaw
nictw „Ruch" — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zl 13,50 pól- 
roeznej zl 27,00, rooznej zl 54.

Cena prenumeraty za grantee jest o 40’ drožsza od ceny podanej wyžej.
Przedplaty na te prenumerate przyjmuje na okresy kwarlalne, pólroezne i roezne 

Przedslebiorsťwo Kolportažu Wydawnictw Zagranicznych ,,líueh“ w Warszawie, ul. Wil- 
eza 16, za pošrednictwem PKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane možná nabywac w sklepie przy ul. Wlejskiej w War
szawie. Zamówienia spoza Warszawy nálezy klerowac do Centrali Kolportažu Prasy 
i Wydawnictw „Ruch" Warszawa, ui. Srebrna 12. Druk. Wojsk. Zakl. Graf. W-wa. Zam. 
920 z dn. 18.V.1959 r. Naklad 20.103 egz. W-46.
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