


S A M O L O T  U N I WE R S Ä L N Y  AN-2
W roku 1947 Ministerstwo Kolnictwa i Lasów ZSRR 

zamdwilo u znanego komstruktora radzieckiego O. K. 
Antonowa samoiot przeznaczony do zwalczania szkod- 
ników lesných i nadzoxowania lasów w celu zapobíe- 
gania ewentualnym požarom.

Oleg Konstantynowi.cz Antonow rázem ze swoim zes- 
polem skonstruowal w ciqgu dwóch lat samolot od- 
powiadajgcy wymaganym warunkom oanaczony jako 
typ literami AN-2

Konstrukcia AN-2 okazala síq bardzo udana. Samo- 
lot ten znalazl wíqc szersze zastosowanie aniželi to 
zakladano pierwotnie. Od 1950 roku maszyny AN-2 
produkowame s(\ seryjnie i o been i e wiele tysi^cy sa- 
molotów tego typu wykonuje liezne zadania w róžmych 
krajach.

AN-2 budowamy jest w wielu wersjach i z najroz- 
maitszym wyposaženiem. I tak — po szybkiej wymia- 
nie kól na nárty lub plywaki može on startowač i Ig- 
dowač na pokrywie ániežnej lub powierzchmi wodnej. 
Dia pomiarów geodezyjnych možná do miego wbudo- 
wač dwie wielkie kamery. Dia celów komuinikacji 
može on byč užywany jako samolot transportowy 
przewožgcy 12 pasažerów. Z kolei w wersji sanitarnej 
može on zabierač szešciu chorých z noszami i dwie 
osoby towarzyszgce.

W roku 1953 na samolocie tym ustano/wiono rekord 
wysokosci, wynoszqcy 10300 m, natomiast w roku 
1954 — 11225 m.

AN-2 jest dwuplatem metalowym z pojedynezymi 
stojkami miedzyskxzydlowymi. Komora usztyw.niona 
taámami stalowymi. Na górnym i dolnym placie znaj- 
dujg sie skrzela.

DANE TECHNICZNE:

KozpiQtosé 16,53 m. Silnik gwiazdowy, o mocy 
1000 KM, napedza czte-rolopatowe šmiglo, o charakte- 
rystycznych szablowych ksztaltach. CiQžar užyteczny 
samolotu — 1400 kg, predkošc maksymalma okolo 
250 km/h, před koše minimalna 69 km/h. Dlugošé star
tu i lgdowa ni a — 150 m.

NAKZtjDZIA NIEZB^DNE DO BUDOWV MODELU

Nožyczki, ostrý nóž lub scyzoryk, linial, cyrkiel, 
olówek, spinaeze drewniane do bielizny.

Materiály: klej szybko schngcy (Syndetin), cienka 
tektura dla wzmocnienia žeber, džwigarów i wreg.

OPIS BUDOWÍ MODELU (ezeáč 1—8)

Wreg i wycigč, odrysowač na tekturze, wykroič 
z tektury odpowiednie ksztalty i nakleič na nie wy- 
ciete z arkusza drukowane wr^gi. Zgbki tych wr^g 
zagi^č. Zagi^te zgbki služg do przyklejenia wnjgi 
wewngtrz kadluba.

Czqšcí 1 nad ač ksztaít pieršcienia i skleič wedlug 
sklejki. Sklejki laczgce — la i lb wkleič z przodu 
i z tylu czeáci 1. Przy wklejaniu cz^áci la w cz^áč 1 
zwracač uwagp na zgodnoáč szwów. WrťjgQ 2a wkleič 
w przewidzlanym miejscu /na wr^dze lc, a nastupme 
calošč osadzič w ozešci 1 . Wr^ge ld osadzič w tyle 
czeáci 1 .

Czeáč 2 — skleič w ksztalcie pierscienia, z przodu 
wkleič sklejke 2b i wr(;g<j 2č, a nastupme, po posma- 
rowaniu klejem wystajqcych zqbków sklejki Iqczq- 
cej la, naciggnač na wrege 2a i nakleič.

Czešci od 3 do 8 igezyč w  kolejnošci, sklejajqc je po 
nadaniu ím ksztaltu pierscieni sklejkami, jak poka- 
zano na rysunku.

KABINA (ezeáč 9—10)
Skala 1 :40

Czešč 9 — po wycieciu inacigč ostrzem noža (scyzo- 
ryka) linie przerywane, po czym biale sklejki zagiqč 
do wewnqtrz. Calg przednig cz^šc oszklenia obcigč 
dla zaokrgglenia na nožů. Sklejke l^czgcg cz^šč 9 z 9a 
przykleič od sIrony wewnetrznej za przednig krawq- 
dziq ezešci 9.

Czešč 10 — po wyci^ciu jak wyžej naciqč wedlug 
linii przerywanych, a przy trójkgtnych okienkach — 
zaokrgglič. Rozdzielome okna (z z.gbkami zagi<jtymi 
do wewngtrz) zlgczyč klejem po czym calq ezešč

Rys. 1



skleič za pomoca sklejki 9 l czgšcig 9. Goto w 3 ka
biny (osziklenie) umocowač .a czgšci 1 i 2 kadluba, 
wediug oznaczonych linii.

PLATY NOŠNE

Platy nosné skládá jg sig z czgšci od 11—20, przy 
czym czgšci 11a, 11b, 13a, 13b, 15a, 15b, 18a, 18b, 
l lk  i 15k trzeba nakleič na ítekturg lub gruby karton.

Miejsca skrzyžowainia žeber z džwigarami oznaczone 
sg jedynie linig, gdyž mie wszyscy bgdg dysponowali

tekturg jednakowej grubošci. Oznaczono wigc jedynie 
miejsca, w których nálezy dokonač nacigč, Szerokošč 
przeci<£ia zaležy od grubošci tektury. Oznaczenia 
wskazujg kierynek i glgbokošč wcigč. Obie czgšci 
llk  (po ich rozcigciu) trzeba wzmocnič tekturg i na- 
kleic z dwóch stron czgšci 1 1a w oznaczonym miejscu. 
To samo dotyczy czgšci 15k (rys. 3). Na tak przvgo-

tbwanych džwigarach moána juž osadzač žebra, przy- 

klejajgc je krop lam i klejů.

Czgšci 11, 13, 15 i 18 wyciinamy i przygotowujemy 
do montažu. Sklejki i zgbki nacinamy nožem a potem 
zaginamy. Wažne jest przy tym ladné uksztaltowanie 

krawgdzi natarcia. W tym celu skladamy každg z tych 
czgšci na pól, ksztaltujgc je nleco uprzednio na kra
wgdzi stolu, aby karton zaginal sig równomiennié. 
Po uksztaltowaniu krawgdzi natarcia przyklejamy 
szkielet skrzydla ' na dolnej wewngtrznej stronie po- 
krycia skrzydla (czgšci 11, 13, 15, 18) iprzysuwajgc 
ostré splywy žeber do zagigtych sklejek pokrycia 
skrzydel (krawgdž splywu). Pierwsze žebra muszg byč 
oddalone o odleglošč i/2 mm jakg tworzy brzeg skrzy
dla zwrócony w strong kadluba. Trzeba ,przy tym pa- 
migtač, že znaki rejestracyjne znajdujg sig na dolnym 
placie od spodťi, a nie na gónnym z wierzchu.

Wewingtrzna budowa skrzydel pokazana zostala na 
rysunku 4. Wierzchnia czgšč pokrycia plata nošmego 
po nadaniu wypuklego ksztaltu zostaje przyklejona 
do posmarowanych uprzednio klejem žeber a takže 
do sklejek — wzdluž krawgdzi splywu. Przy sklejaniu 
górnych skrzydel plata nošnego szersze partie tych 
czgšci stolejamy ze soby bez sklejki, wgžsze natomiast 
na sklejkg. Lukowate koňce skrzydel s ta now i g czgšci 
12, 14, 16 i 19. Po uprzednim sklejemu na zgbkach 
naležy je nakleič zgodnie z numeracjg na poszczególne 
skrzydla.

Rys. 4

Dia umocowaniu platów nosných na kadlubie trzeba 
wycigč otwory džwigarowe w  czgšci 1. Z kolei wsu- 
wamy w dolně lewe wycigcia dolně skrzydlo czgšcig 
llk , a nastgpnie w  przeciwlegly otwór wsuwamy 
džwigar skrzydla prawego migdzy okladziny llk , po 
uprzednim posmarowaniu klejem džwigara prawego 
skrzydla. Jednoczeánie przyklejamy oba skrzydla do



kadluba zgbkami. Lekki wznios tych skrzydet osigg- 
niemy przez podstawienie na ich koiícach pasków 
tekturv 9 mm szerokošci oraz przycišni^cie kadluba 
do stolu. Podczas wysychania klejů przygotowujemy 
stojki, skladajgce si^ z cz^šci 21 i 22. Sklejamy je 
wewngtrz cienkg listewkg, drutem albo usztywnionym 
kartonem cz^šciami 21a i 22a.

Wystajgce cz^šci 21a i 22a, drut albo listewki trzeba 
najpierw w odpowiednich miejscach dopasowač na 
sucho. Nastupme dopasowujemy i mocujemy górne

Rys. 5

skrzydla vv kadlubie cz^šciami 15k. Równoczešnie 
wkladamy odpowiednig stojky, dzigki czemu plat górny 

otrzymuje wlašciwv wznios nieco mniejszy, aniželi pla
ta dolnego. Prawe górne skrzydlo przymocowujemy 
vz ten sam sposób, przy czym jego džwigar przyklejamy 
mi^dzy obie cz^šci 15k. Po przyklejeniu gčrnych skrzy- 
del wolne przestrzenie mi^dzy nimi i kadlubem zamy- 
kamy przy pomocy cz?šci 17 i 20. Male czanne 

strzalki wskazujg brzegi, które nálezy przykleic do 
kadluba.

USTERZENIE

Džwigar usterzenia 23a wycigč i przykleic do znaj- 
dujgcej si  ̂ na konců kadluba wr^gi 8a. Usterzenie 
kierunkowe skládá si? z dwóch polówek. oznaczo- 

nych 23. Po wyci^ciu obu polówek nacinamy i za
ginamy zgbki znajdujgce si§ ma jednej z nich, po 
czym sklejamy je zgbkami. Tak sklejone usterzenie 
kierunkowe wsuwamy na džwigar i przyklejamy do 

kadluba w odpowiednim miejscu. Z kolei po obu 
stranách steru kierunkowego naklejamy na bialych 
miejscach cz^šč 23b, stanowigcg znak Aeroklubu PRL.

Usterzenie wysokošci sklgda si<; z dwóch cz^šci — 
24 i 25. Powinno byč oino umocowane w miejscach 
oznaczonych na usterzeniu kierunkowym.

Najpierw wykonamy obie cz^šci usterzenia wyso- 
koáci. W tym celu postugujgc síq džwigarem glów- 
nym 24d, jako szablonem, wytniemy z kartonu dwie 
páry džwigarów pomocniczych dla poszczególnych po
lówek usterzenia wysokošci. Kazda para tych džwiga
rów powinna odpowiadač dlugošci polówki usterzenia 

wysokošci. Koňcówki tych džwigarów zaginamy
0 3—4 mm, rozchylajgc je na zewngtrz. Po wloženiu 

pomi^dzy pomocnicze džwigary džwigara glównego, do 
rozchylonych koňcówek przyklejamy odpowiednio že

bra 24b i 25b. Drugg par^ žeber mianowicie — 24a

1 25a rozcinamy i zaginamy po 2 mm, po czym przy
klejamy na styk do džwigarów pomocniczych. W ten 
sposób každa z par džwigarów pomocniczych utworzy 

pochwg, w którg — po sklejeniu usterzenia — wsunie- 
my džwigar glówny usterzenia wysokošci. Tak przy- 
gotowane džwigary pomocnicze, wklejamy w pokrycie 

usterzenia — cz^šci 24 i 25, które ztožymy na pól 
wedlug kraw^dzi natarcia wyznaczonej granicg kolo- 
rów zielonego i niebieskiego. Szkielet usterzenia na- 
ležy przykleic oczywišcie do spodniej strony pokrycia 
usterzenia. Zgbki na lukowatych brzegach zaginamy 
do šrodka. Na prostých brzegach poslužg one do umo- 
cowania cz^šci 24c i 25c, które skleimy po naci^ciu 
i zagi^ciu zgbków. Zmontowane w ten sposób uste
rzenie wysokošci nasuwamy na posmarowany klejem 
džwigar glówny usterzenia i przyklejamy zgbkami do 
steru kierunkowego.

Rys. 6 

PODWOZIE

Ulamang žyletkg wycinamy w dolnych skrzydlach 

otwory na goleň glówng, w wyniku czego powstaje 
okladzina goleni. Cz?šé 28 dokladnie zrolujemy, otrzy- 
mujgc okrggle waleczki. Cz^šó 29a rozetniemy i na- 
kleimy po trzy na siebie, przekladajgc je tekturami 
do grubošci zrolowanej cz^šci 28a. Sklejone cz^šci 29a 

przyklejamy na konců zrolowanej goleni za porno cg



czgšci 29a (okleič). Muszg bvč one odpowiednio po- 
chylone zgodnie z ksztaltem wskazanym przez 

czgáč 29a.

Kala podwozia vvykonamy przez zrolowamie w ksztal- 

cie pierácienia czgšci 33. Czynnoáč tg rozpoczynamy 
od bialego koňca, tak aby kolor czannv pozostal 
z wierzchu. Po zaklejeniu boków czgšciami 32 para

mi na každé kolo otrzymamy kola podwozia, które 
umocu.iemy za pomocg szpilek spelniajgcych rolg osi 
na goleniach (rys. ). Zastrzaly podwozia — czgšci 30 
i 31 umocu.iemy jediným koncem do kadluba, dru- 

gim — do goleni podwozia. Male zastrzaly 28b umo- 
cujemy na klej migdzy dolnym skrzydlem a kadlubem, 
jako przedluženie zastrzalów dolnych podwozia.

RÓŽNE CZliSCI DROBNÉ

Czgšč 35 — nacigč zgbki, uksztaltowač na nožů i po 
zagigciu zgbków nakleič ma nig czgšci 35a i 35b, po 
czym nakleič w przewidzianym miejscu na kadlubie. 
Czgšč 36, po nacigciu i uksztaltowaniu, nakleič na 

górnej stronie kadluba.

ŠMIGL.O (czgšč 38—39)

Po wycigciu czterech czgšci 38, nacigč ich zgbki, po 
czym proste odcinki czerwoine mocno zaokrgglič, za- 
ginajgc lopaty w strong koloru czerwonego. Tak przy- 
gotowane cztery páry lopat skleié parami, strong nie- 
zadrukowang. Na zagigte zgbki nakleič tarcze 38a. 
Czgšč 39 zaokrgglič i skleié nadajgc jej ksztalt pierš-

cienia. Tak uksztaltowany stožek ácigty nakleič na 
tarczg 38a. czyli šmiglo. To samo uczynimy z czgšcig 
39a, którg nasuniemy na posmarowame klejem zgbki 
czgšci 39. Calošč zamkniemy czerwonym kólkiem 39b, 
które przykleimy do zagigtych zgbków czgšci 39a, 
a przed zaklejeniem kólkiem przebijemv szpilkg, któ- 

ra bgdzie osig ámigla. Szpilkg tg przebijamy przez 
šrodek wrggi 4a, aby šmiglo moglo sig obracač.

Czgšč 40 — to maszty antenowe. Po nacigciu zložy- 
my je i skleimy naklejajgc dtužszg tuž za kabing, 
krótszg zaá — na czgšci 6, w miejscu oznaczonym 
bialym punktem. Od przedniego masztu antenowego 

przeciggamy nitkg do steru kierunkowego, a nastgp- 
nie do malego masztu. Liczne czgšci oznaczone liczbg 
42, to konsole lotek i klap. Wycinamy je starannie, 
sklejamy parami, rozchylajgc lukowate koňce, którymi 
naklejamv na skrzydtach na biale punkty przy kra- 

wgdzi splywu.

Czgšč 41 — to lasze po przecigciu do umocowania 
nici, którymi wykrzyžujemy komorg dwuplata. Každý 
odcigty odcinck skladamy na pól i sklejamy. Po prze- 
dziurkowaniu, przeciggamy mítkg i odmierzywszy jg 
naklejamy w miejscach oznaczonych bialymi punktami 
na skrzydlach i kadlubie.

Po usunigciu ewentualoych šladów klejů i zama- 
lowaniu odpowiednio dobrang ťarbg miejsc bialych, 
možná jeszcze polakierowač model lakierem bez- 
barwnvm.

Opracowal Andrzej Karpiňski
Warszawa



Model samolotu odrzutowego „Ikarus”

NUMERY
„MAtEGO MODELARZA" 
które jeszcze  m ožná nabyč 

w re d akcji:

Nr 3 — Samolot „Zliin“ .

Nr 4 — Samochód „P-70‘:.
Nr 5 — Samolot ,,Su-2“ .
Nr 6 —· Kuter torpedowy „Dark“ . 
Nr 8 — Samolot „RWD-9"
Nr 9 —■ Drohnicowiec „Marceli 

Nowotiko“ .
Nr 10 — Samobiežma wyrzutnia 

raikietoiwa.
Nr 11 — Niszczyciel „Surcouf".
Nr 12 —· Raikieta mi^dzyiplanetar- 

ma.
Nr 1/59 —■ Zestaiw pociqgu.

Nr 2/59 —· Samolot „P - llc “.
Nr 3/59 —· Samochód „Star-21’‘.
Nr 4/59 — Samolot odrzutowy 

„Ikarus M-452” .
Nr 5/59 — Szyiboiwiec „Jasikólka“ . 
Nr 6/59 — Lodolamacz „Lenin” .
Nr 7-8/59 — Samolot „PZL>-37 »Loš” . 

cena 9 zl
Nr 9'59 — Samolot ,,Karaá“.

Reflektujítcy na wyžej wymienione 
numery „Malego Modelarza’* winni 
wplacié 4.50 zl za 1 egzemplarz na 
konto Redakcji w PKO VIOM — 
Warszawa 99-9-420-164. Na odwrócie 

odcinka blankietu PKO nálezy wy- 
szczególnic, za jakie numery „Male
go Modelarza” dokonaná zostala 
wplata.

Po otrzymaniu potwierdzenia 
wplaty przez PKO egzemplarze zo- 
stana wyslane w ci^gu tygodnia pod 
podaný adres.

REDAKCJA

Foto: WAF i St. Wdowinski



Nie wszyscy nasi mlodzi Czytelnjtey maja 
možnosč obejrzenia samolotu AN-2 na lot- 
nisku. W tym celu zamieszczamy powyžej 
zdj<jcie oryginalnego samolotu. Ažeby sa- 
molot ten mógl wykonaé poprawnie loty, 
zaopatrzony zostal w wiele urz^dzen. Jak 
wygiqda kabina pilota z tymi urø}dzeniami 
pokazuje zal^czone obok zdj^cie.

j Foto: St. Smolis

Adres Redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokoj 316, tel. 41231, wcwnytrzny 28
w ydaje:Zamówienia i przedplaty na prenumeraty przyjmowane w ternilnle do dnia 15-go

miesiaca poprzedzajacego okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzydy Pocztowe, Kcdakcja „Modelurza”listonoszy oraz oddzialy i Delegaturv ,,Ruehu“ . Možná równiež zamówió prenumeraty
dokonujäc wplaty na konto PKÖ Nr 1-6-100020 — Centrala Kolpotaiu Prasy i Wydaw- 
nictw „Ruch“ — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zl 13,50 pól- Redaktor numeru:rocznej zl 27,00, rocznej zl 54.

Cena prenumeraty za granicy jest o 40%  drožsza od ceny po<lanej wyžej.
Prze<iplaty na ty prenumeraty przyjmuje na okresy kwartalne, pólroczne i roczne A. Maňkowski

Przedsiybiorstwo Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,,Ruch“ w Warszawie, ul. Wil- 
cza 16, za poérednictwem PKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktuaiizowane možná nabywac w sklepie przy ul Wiejskiej 14 w War- O kladky projektowai:
szawie. Zamówienia spoza Warszawy nálezy kierowaé do Centrall Kolportazu Prasy 
i Wydawnictw „Ruch“ Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk. Wojsk. Zafcl. Graf. W-wa. Zam. A. Werka
1645. Naklad 25.100 egz W-46.
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