


MODEL SAMOLOTU PZL P-23B „KARAS
„Karas” byl samolotem rozpoznawczo-bombardujg- 

cym, na którym polscy piloci walczyli w kampanii 
wrzešniowej 1939 roku. Samolot ten užywany byl do 
lotów rozpoznawczych, a takže do bombardowania po- 
zycji nieprzyjacielskich.

„Karas” powstal w roku 1936 jako ulepszona wersja 
samolotu P-23A w Paňstwowych Zakladach Lotniczyeh. 
Byl to na owe czasy samolot o dobrých wlasnošciach 
bojowvch. Jednym z ciekawszych urzgdzeň konstruk- 
cyjnych zastosowanych w tym samolocie bylo umiesz- 
czenie gondoli pod kadlubem Przednia oszklona cz^šč 
gondoli služyla jako stanovvisko bombardiera, w tylnej 
zaš czgáci miešcilo síq stanowisko karabinu maszyno- 
wego oslaniajgcego od dolu tyl samolotu. Samolot byl 
konstrukcji catkowicie metalnivej. Plat trójdzielny.

Zaloga skladala si? z trzech osob: pilota, obserwato- 
ra i strzelca-bombardiera.

Silnik dziewifjciocylindrowy gwiazdowy PZL — Bri
stol „Pegasus” V III A  o mocy 680 KM.

Uzbrojenie: staly karabin maszynowy umieszczony 
po prawej stronie kadluba, strzelajgcy pod oslong sii- 
nika przez ámiglo. Dwa karabiny maszynowe obrotowe 
typu Vickers „F”, jeden w górnej, drugi w dolnej czgá- 
ci kadluba. Maksymalny ladunek bomb 700 kG. Wy- 
rzutniki bomb znajdowaly si  ̂ pod doing powierzchnig 
šrodkowej czgéci skrzydla.

Dane techniczne samolotu:

Rozpigtošč 13,95 m
Dlugošč 9,68 m
Powierzchnia nošna 26,8 m2
Ci^žar wlasny 1775 kg

Cí?žar calkowity:

Bliskie rozpoznanie 2893 kg
Dalekie rozpoznanie 3138 kg
Bliskie bombardowanie 3495 kg
Dalekie bombardowanie 3526 kg

Osiggi samolotu (przy cigž. calk. 2893 kg):

Prudkost maksymalna 319 km/h
Pulap praktyczny 7300 m
Zasigg 600—1500 km

Model tego samolotu zastal opracowany w skali 1:33.

OPIS WYKONANIA MODELU 

Uwagi ogólne:

Konstrukcja modelu samolotu „Karaš” jest stosunko- 
wo prosta i jego wykonanie jest dobrg zaprawg do bu- 
dowy trudniejszych modeli.

Do wykonania kartonowego modelu potrzebne sq na- 
stgpujace najprostsze narzgdzia: ostře nožyczki, cala 
žyletka do nacinania linii zagi^cia poszczególnych czqš- 

ci oraz žyletka ulamana do wycinania otworów. Linie

zagigč nacinamy przy linijce, na.Uepiej z metalowg 
wkladkg. Do przytrzymywania sklejanych czqšcí po- 
trzeba jest kilka spinaczy sprgžynowych. u/.ywanych 
do suszenia bielizny. Ponadto ogdg nam jeszcze potrze
bne gumki, tzw. recepturki, które možná naciqč ze sta
rej dgtki rowerowej, patyczki do smarowania klejem, 
mi^kki olówek i gumka do wycierania..

Oprócz narzgdzi jeszcze bed a potrzebne nastepu.iqce 
materiály uzupelniajgce: listewki o wymiarach 3x3 mm, 
korek od termosu o šrednicy ponad 30 mm, korek od 
butelki do wina o šrednicy ponad 20 mm, spinacze 
biurowe, szpileczki, czarny tusz, papier szklisty 
nr 2/0 i nr 1 oraz klej. Do budowy modeli z kartonu 
najlepszymi sg szybko schngce kleje nitrocelulozowe, 
klej kollodionowv „Ago” lub „Cristalcement” . Klej taki 
pozwala na szybkie i czyste wykonanie modelu. Možná 
tež užyč klejů rybiego „Syndemat” lub „Syndetikonu”. 
Najtrudniej bgdzie wykonač model užywajgc rošlinne- 
go klejů biurowego lub fotograficznego, poniewaž oba 
te kleje spajajg karton bardzo slabo i schng dlugo.

Przy wykonywaniu modelu zalecam nastgpujgcg me
tody: Najpierw nálezy wycigč jakiš element kadluba, 
np. pokrycie, i od rázu go skleič, nastgpnie wycigč na- 
klejone na tekturke wrggi tego elementu i wkleič je 
w sklejone pokrycie. Podczas gdy klej na tej czqšcí 
wysycha, wycinamy nástupný element, który po skle- 
jeniu przyklejamy do poiprzedniego itd. Przy tej meto- 
dzie unikniemy gubienia cz^šci i ewentualnych pomy- 
lek wynikajgcych np. z mylnego oznaczenia czgšci itd., 
a ponadto unikniemy takže pewnego znuženia wyni- 
kajgcego z wielokrotnego wykonania jednej i tej sa- 
mej czynnošci (np. samego wycinania) zalecanej przy 
innej metodzie. Przy naszej metodzie praca jest bar- 
dziej urozmaicona, póza tym obserwujemy jednoczeá- 
nie, jak model nabiera coraz realniejszych ksztaltów.

Poszczególne elementy wycinač nálezy bardzo sta- 
rannie po zewn^trznej stronie linii. Wszystkie wrggi 
kadluba nálezy usztywnič, naklejajgc je na tekturkg. 
Czgšci przylegajgce do siebie jak np. wrggi dwóch seg- 
mentów pokrycia kadluba nálezy po wyci^ciu zložyč 
razeni i ich krawgdzie wyrównač papierem szklistym. 
Linie zagigč naležy lekko nacinač koncem noža po od- 
wrotnej stronie kartonu w stosunku do kierunku zagi- 
nania. Wigkszoáč cz^šci musi byč przed sklejeniem 
uformowana w celu nadania odpowiedniego ksztaltu. 
Czgáci majgce przybrač ksztalt walców, stožków lub 
plaszczyzn wypuklych naležy uformowač przez kilka- 
krotne przeciggnigcie danej czgáci strong, którg ma sig 
zwingč, po ostrzu dlugich nožyczek lub po kraw^dzi li- 
nijki czy nawet stolu.

Duze znaczenie przy klejeniu modelu ma zachowy- 
wanie czystoáci. Miejsca zabrudzone delikatnie wycie- 
raray wilgotng szmatkg. Przy užywaniu klejów nitro — 
szmatkg naležy zwilžyč w rozpuszczalniku nitro lub 
acetonie. Jednak w tym wypadku zabrudzenia naležy 
usuwač bardzo ostrožnie, gdyž plyny te rozpuszczajg 
farb§ drukarskg.

Miejsce sklejenia dlugich powierzchni dobrze jest 
ujgč migdzy dwie listewki, które np. przy sklejaniu



kraw^dzi splywu skrzydei czy stateczników šciskamy 
spinaczami do bielizny (strzalki na rys. la). Przy skle- 
janiu segmentów pokrycia kadluba spinaczami šciska- 
my wystajgce koňce listewek (rys. lb). Wr^gi po dopa- 

sowaniu wcískamy w sklejony segement kadluba. Seg
ment kadluba stawiamy na równej plaszczyžnie i kon
cem olówka dociskamy wrQgQ (rys. lc).

A

Przy sklejaňiu lcartonowych modeli nálezy byč bar- 
dzo cierpliwym i wszystkie czynnošci wykonywač bar- 
dzo dokladnie, stosujgc zasadg: Trzy rázy przymierzyc, 
a raz skleié. Dopiero wtedy uzyskamy zamierzony cel, 
wzbogacajgc swoje zbiory o dobrze wykonany model.

Wykonywanie modelu

Przed przystgpieniem do wykonywania modelu ná
lezy zapoznač sic z opisem budowy, z zamieszczonymi 
w tekšcie rysunkamí pomocniczymi oraz z rysunkami 
czqscí zamieszczonych na poszczególnych arkuszach. 
Budowy modelu rozpoezynamy od sklejania kadluba 
modelu przedstawionego na rysunku 2.

Wykonywanie kadluba zaczynamy od segmentu 
przedniego, oznaezonego cyťrg 2. Przednia czqšč kadlu
ba jest przedstawiona na rys. 3.

Segment pokrycia 2 po uformowaniu sklejamy na 
sklejce. W sklejony segment, po zaschnigciu klejů, 
wklejamy od šrodka dokladnie dopasowang wrggQ 2b 
jej kraw^dž nálezy spilowaé ukošnie papierem szkli- 
stym. Z przodu segmentu, na zgbki naklejamy wrege; 
2a. Pod te wrQgQ naležy wkleič dokladnie na srodku 
kawalek korka, bqdgcy ložyskiem osi (szpileczki), na 
której obraca si^ šmiglo. Na wr^gc 2a naklejamy jesz- 
eze podkladk? piasty šmigta — czqšč 2c. W podobny 
sposób sklejamy segment 3, uwažajqc, by oá wr^gi 3b 
wypadla u dolu dokladnie naprzeciwko linii sklejenia 
tego segmentu pokrycia. Na wlašciwe položenie wrgg

Kadlub skládá si  ̂ z zasadniczych pi^ciu elementów, 
nie liczgc elementów uzupelniajqcych oraz stateczni
ków. Wi^kszošč tych segmentów skládá si  ̂ z nast^pu- 
jgcych cz^šci: pokrycia segmentu kadluba oraz dwčch 
wr^g: — przedniej — oznaezonej literg „a” (przy nu- 
merze cz^áci) i tylnej — literg ,,b” .

trzeba zwracaé uwag<5 przy sklejaniu wszystkích seg
mentów pokrycia, cd tego bowiem zaležy prawidlowy 
ksztalt calego kadluba.

Nastupme wycinamy czqšč 3c, której cylindry odpo- 

wiednio formujemy np. na ostrzu olówka (rys. 4).



Cz^šč t ,̂ imitujgcg silnik, wklejamy mi^dzy segment 
drugi a trzeci. Na segment 3 kadíuba nasuwamy skle- 
jony pieršcieň — osion^ silnika — skladajgcy si  ̂
z cz^šci 2d, 2e, 2f, przy czym przyklejamy go do skle- 
jek cylindrów c/.q.šci 3 c, a tying kraw^dž dolnej, wy- 
stajgcej cz.qšcí — do pokrycia segmentu 3 kadluba

Rys. 4

W segmencie 4 wr^ga 4b posiada cz^šč dodatkowg. 
tj. šrodkowy element džwigara skrzydel. Džwigar ten 
skleja sie w ksztalt pokazany na rys. 5, wzmacniajgc 
jego przednig krawgdž przaz podklejenie tekturg 
i uwypuklajgc jego górng plaszczyzntj. Przednig kra- 
W(jdž džwigara w cz^šci šrodkowej smarujemy klejem 

i wsuwamy w wgskie wycigcie w pokryeiu segmentu 
4 kadluba.

Rys. 5

Potem sklejamy segment 5 kadluba. Dia lepszego 
uformowania tego segmentu linie zagigcia nacinamy 
lekko žyletkg. Przed wklejeniem wrggi 5a wklejamy 
wn^trze kabiny — czešc 5 c (rys. 6). którg zaginamy 
strong pokolorowgng do wewngtrz. Cz^šc 5d nálezy 
uformowaé w ksztalt pokazany na rysunku 6.

Koňcowg czqsč kadluba stanovy i segment (i. Po skle- 
jeniu segmentu 5 z 4 na segmencie 4 naklejamy przed
nig cz^šč kabiny — czqáč 4c (rys. 7).

Rys. 6

Z kolei przyst^pu.jemy do sklejania skrzydel. Na 
srndkowg przykadtubowg czqšé džwigara naklejamy 
árodkowg cz^sé plata — cz^šé 10, którego górng plasz- 
czyznQ íormujemy doktadnie w ksztalt profilu skrzydla
(rys. 3).

Rys. 7



Rys. 8

W miejscu styku skrzydla z kadlubem wklejamy pa- 
ski oprofilowaň — czqšcí 10a (L — lewy, P — prawy). 
Oprofilowanie to musí byč w tvlne.j cz^áci odpowiedmo 
zagi^te i uformowane (przekrój A—A rys. 9).

o
Rys. 9

Na dolnej powierzchni pokryc.ia srodkowej cz^šci 
plata przyklejamy uformowanq i sklej on 4 dolnq kabi
ny — czqšč 9. Tylnej selankl tej czqšcí nie sklejamy, 
a tylko zaginamy. W powstalq w ten sposób szpar? 
wsuniemy póžniej karabin maszynowy.

Wyci^te pokrycia skrzydel — cz^šci 11 L i P (lewe 
i prawe) sklejamy w tzw. torebki, formujíc ich górng 
powierzchni^ i kraw^dž natarcia w ksztalt profilu po- 
kazany na rys. 8. W džwigar 4b wklejamy sklejone 
zewn^trzne czqšcí džwigara — elementy 11a L i P, pa- 
mi^tajciC o zacbowaniu odpowiedniego wzniosu 
(rys. 10).

Na džwigary te nasuwamy pokrycia skrzydel, sma- 
rujqc przedtem klejem dolně i górne powierzchnie 
džwigarów.

Montáž usterzenia zaczynamy od sklejenia stateczni- 
ka poziomego (cz^šč 8), wklejajgc w jego šrodek džwi
gar — cz^áč 8a (rys. 11). Rys. 11

Rys. 10



Sklejony statecznik wklejamy w odpowiednie wyci§- 
cie na konců segmentu 6, uwažajgc, by powierzchnia 
statecznika byla równolegla do powierzchni skrzydla 
(rys. 12) Sklejki segmentu 6, pokrycia muszg byč przy- 
klejone do statecznika poziomego w ten sposób, aby na 
koňcu tego segmentu powstala szpara, w którřj wsunie- 
my póžniej dolnq cz^šč statecznika pionowego.

dobr ze

v  /
zle

Rys. 12

Podobnie' sklejamy statecznik pionowy — cz^šč 7. 
Džwigar statepznika pionowego jest dwucz^sciowy — 
cze?šč górna 7a i cz^šc dolna 7b (rys. 13).

Rys. 13

Przy przyklejaniu statecznika pionowego nálezy 
zwrócié uwage. by jego powierzchnia byla prostopadla 
do powierzchni statecznika poziomego i skrzydla 
(rys. 14).

Na koňcu kadluba przyklejamy ρΐοζς ogonowg cz^áč 
6b (rys. 15).

Z czqšcí 13a, b i c, sklejamy owiewki podwozia, 
które przyklejamy do dolnej czíjšcí oslony goleni pod
wozia — cz^áci 12 (rys. 16). W šrodku owiewki umiesz- 
czamy na osi ze szpileczki kolo. Kolo wykonujemy

z korka wedlug wymiarów podaných na rys. 16 i po 
pomalowaniu go czarnym tuszem z obu stron nakleja- 
my tarcze — czcjšci 14a (rys. 16).

o

Rys. 15

Goleň podwozia przyklejamy do dolnej powierzchni 
šrcdkowej cz^šci plata. W oznaczonym miejscu w gór- 
nej cztjšci goleni przyklejamy wykonany z korka ref- 
lekor, którego przedni^ cz^šč malujemy akwarelq na 
bialo lub jasnoniebiesko, tylntj zaš na czarno (rys. 17).

Šmiglo wraz z kolpakiem sklejamy w sposób nast^- 
pujgcy: czfjšč 1 po wyci^ciu i ulormowaniu sklejamy 
w ksztalt pieršcienia, a nastupme sklejamy jego czu- 
bek tak, aby zqbki schowaly si? pod zagi^tymi plynnie



„listkami” (rys. 18). Przed sklejeniern obu czešci šmigla 
ze sobg nálezy cz^šč la, lekko uwypuklič tak aby prze- 
krój lopaty mial ksztalt podobny do profilu prawdzi- 
wego šmigla. Czešci la i lb sklejamy ze soba smarujae

Rys. 16

< r

&
Rys. 1?

Rys. 18

Pozostajq nam jeszcze do wykonania karabiny ma- 
szynowe, które skladajg síq ze sklejonej z kartonu 
oslony zamka — cz^šé 18 — oraz wklejonej weň wy- 
konanej z listewki lufy — cz^šé 18a. W wyciQCie oslo
ny zamka wklejamy wykonany z korka b^ben z nabo- 
jami — cz^šc 18b. Brzeg bQbna nacinamy žyletkg, na- 
dajgc mu ksztalt falisty (rys. 19). Sklejone karabiny 
maszynowe malujemy czarnym tuszem.

tylko ich kraw^dzie. Zanim zaschnie klej, nálezy skr^- 
cič lopaty wzgledem siebie o kgt podaný na rysunku. 
Sklejone ámiglo wklejamy w kolpak, wsuwajgc je 
w wykonane w nim odpowiednie wyci^cia. Nálezy 
zwrócič uwagQ, aby lopaty šmigla wystawaly jedna- 
kowo z obu stron kolpaka. Aby lopaty šmigla mialy 
bardziej podobny ksztalt do prawdziwego šmigla, po 
wyschni^ciu klejů zmniejszamy nieco kgt skr^cania 
koiíców lopat. Do zgbków kolpaka przyklejamy jego 
podstawQ — cz^šč la. Kolpak ze šmiglem osadza- 
my na czešci 2 kadluba za pomoci szpilki, którg prze- 
kluwamy kolpak i šmiglo i wbijamy w koreczek wkle- 
jony przedtem na šrodku czešci 2.

Rys. 19

Umocowany na podstawie — cz^šé 17 — dolny ka
rabin maszynowy wsuwamy przez szparg mi^dzy tyl- 
nymi šciankami dolnej kabiny i przyklejamy go kro- 
pelkg klejů do podlogi (rys. 20).

Górny karabin maszynowy jest umieszczony na pod
stawie, skladajgcej si§ z czešci 16 i 16a (siodelka) 
i przyklejony do podlogi górnej kabiny strzelca (rys. 21 

i rys. 6).



niej šrednicy), wygujtej nad plotnieniem. Po šrodku 
rui-Q owijamy kilka rázy paskiem popieru lub kartonu, 
pogrubiajgc jg w ten sposób. Wylot rury obcinamy 
ukošnie. a przedni kuniec zaokrgglamy (rys. 22). Tak 
wykonane rury malujemy czarnym tuszem i przykleja- 
my na styk z obu strun przedniej cz^šci kadluba. 
w mipjscach gdzie sg one wyrysowane czarnym kolo
rem, Przedni koniec rur wsuwnmv pod pleršciert oslo- 

ny silnika.

Rys. 20

Rys. 21

WIDOK 2 BOKU

/

WIDOK Z GÓKY

Rys. 22

Model možná polakierowaé lakierem nitro lub cel- 
Ježeli ktoš chcialby swój model wykonaé bardzie.i lcnem.

plastycznie, može rury wydeehowe wykonaé z listewki Opracowal: LESZEK KOMUDA
o przekroju okrqglym (može bvč wiklina o odpowied- Warszawa

M O D E L  K A R T O N O W Y  
samolotu „K a ras zbudowany na 
podstaw ie zam ieszczonych w tym  

numerze pianów

W NÁSTUPNÝM NUMERZE
Model krqžovynika szweckiego 

„Tre Kronor”
lo to : A. \. Mroczek

Adres Kedakrji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokoj 316, tel. 41231, wewnytrzny 28. 
Zamówienia i przedptaty na prenumeraty przyjmowane sa w terminie do dni a 15-go 
miesi^ca poprzedzaj^cego okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzydy Pocztowe, 
listonoszy oraz oddzialy i Delegatury „Ruchu". Možná równiež zamówlč prenumeraty 
dokonujqr wplaty na konto PRO Nr 1.6-100020 — Centrala Kolportažu Prasy i Wydaw- 
nictw „Ruch" — Warszawa. ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zl 13,50 pól- 
roeznej z! 27,00, roeznej zl 54.

Cena prenumeraty za granity jest o 40",, drožsza od ceny pod a nej wyžej.
Przedptaty na ty prenumeraty przyjmuje na okresy kwartalne, pólroezne i roezne 

Przedsiybiorstwu Kolportažu Wydawnictw Zagranicznych „Ruch" w Warszawie, ul. Wil- 
c/a 16, za pošrednictwem PRO Warszawa, konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane možná nabywaé w sklepte przy uí. W iejskiej \v War· 
szawie. Zamówienia spoza Warszawy nálezy kierowač do Central! Kolportažu Praš.v 
i \\ ydavvnictw „Ruch" Warszawa, ul Srebrna li. Druk. YVoJsk. Zakl. Graf. W-wa. Zam. 
14.»« / rtu. 30.Vfl.l959 r. Naklad 27.100 eg/. W-31.
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