CENA 4,50 zt

POLSKI SAMOLOT T U R Y S T Y C Z N Y PZL-26
Samolot PZL-26 przeznaczony dia dalszej turystvki,
skonstruowany wedlug založen inž. Jerzego Dgbrowskiego zbudowany byl w Paiistwowych Zuktadaeh
Lotuiezych w Warszawie specjalrrie na Challenge
1934 r. Byla to dalsza ewolucja jednoplata PZL-19,
bioracego udzial w tychže zawodaeh w roku 1932. Ze
wzgledu na defekty amerytkaňskich silników Menasco
podczas lotu· ckrežnego w Challenige’u, samoloty
PZL-26 nie zdolaly zajgd lepszych miejsc. Pierwszy
z pieciu samolotów tego typu, pvlotowainy przez kpt.
pil. P. Dudziňskiego, zajgl dopiero 11 miejsce. Byl to
jednak samolot o bardzo dobrých wlaéciwoéciadh
i o dužej pi'ed.koéc: przelotowej.
PZL-26 byl dolnoplatem konstrukcji metalowej.
czešciawo o pokryciu plóciennym. Kadlub vvykon any
byl ze spawamych rur stalowych. Ostatnie ciztery žeb
ra kadlub a posiadaly pokrycie plócienne. Kabina miešeila trzy fotele ustawione jeden za drugim, z których
dwa pierwsze posiadaly urzgdzenia sterownicze. Osloiny kabiny byly podnoszone do góry. Plat byl skládá
ny przez obrót dookola swej osi', bez potrzeby roztgczainia na-podu lotelk. Platy polgczone byly z kadlubem
za pomocg czterech swot ani. Prawie na calej rozpietoáci plata umieszczome byly dwudzielne skrzela
otwierar.e automatycznie. Klapy typu „krokodýl” wychylane byly do dolu do 60 stopni. Plat i lotki posia
daly pokrycie metalowe. Podwozie jedinogoleniowe by
lo calkowicie oprofilowame. Dwa zbiotmki pallwowe
o Igcahej pojemr.ošc.i 180 1. umieszczane byly w árodkowej οζςέοί plata. Samoloty PZL-26 zaopatrzone byly
w szeáciocylindrowe, chlodzone powietrzem siln,iki
amerykahskie Menasco „Bucaneer B6” a mocy 265
KM. Smiglo dwuramienhe, metalowe Letov.
Dane techniczne samolotu PZL-26

Rozpietoéč
Dlugoéc

Powierziohinla nosná
Ci^žar wlasny
Ci^žar calkowit.y
Obcigženie powierzchini
Obcigženie mocy
Predkoéd maksytnalna
Predlkošč mifiiďrnalna
Zasieg
Pulap

— 10,40 m
— 7,50 m
— 16,34 m!
— 560 kG
— 1005 kG
— 61,50 kGhm
— 3.79 kG/KM
— 300 km/h
60 km/h
800 km
7500 m

Opis budowy modelu

Przed przystgpieniem do budowy, naležy za poznač
sis z rysunkiem zestawieniowym modelu „Czcšci skladowe modelu” ) i porównač oznaczone na tym rysům,ku
czcšci z elementární narysowanymi na poszczególnych
arkuszach planów. Pozwoli to nam na dobré zorientowamie sic, gdzie dana czeéč modelu ma si^ znajdowaé,
która czešc z którg ma byč siklejana itp. Najlep ej jest
wycinač poszczególne elementy i od rázu sklejač. Przy
wyci^ciu od rázu wszystkich cz^šci latwo jest jakié
dii obny element zgubic.
Budowy modelu najlepiej jest zaczgč od sklejania
kadluba (cz^ád 5). Najpierw wycinamv t-Q czgšč dokladnie wzdiuž linii (spod, boki i góma powierzchrvia
kadluba stanowig jetlng calošd), po czym nacinamy
lekko linie proste, wzdluž który cli ma nastup ič zagigcie. Górna powierzchnla kadluba jest lamana, nale
žy wi^c równiež načistí nožem linie wsikazaine na arkuszu strzalkami i nápisem „náčine i zagiíč” , a nastgpnie ostarožnie tQ powierzchni^ zalamad. W celu
usztywnienia kadlub ma 4 wr<jgi (cz^sci 4, 22 i 23),
przy czym dwie wii^gi 4 sg identyezne. Na arkuszu
znajduje sic rysuneik tylko jednej wr^gi 4, drugg natomiast naležy wedlug tego wzoru wycigč z teikturki.
Najlepiej wszystkie wr^gi modelu nakleic na tekturkc bedg one bowiem sztywmiejsze. Wrcgi wklejainy
w kadlub w nastcpujgcych miejscach: jedng wrcgc
4 w miejsce gdzie zaczyna sic ezeáč 3 kabiny, drugg
wrcgc 4 w miejsce gdzie ta czcéd kabiny koňczy sic.
Wrcgc 23 wklejamy w miejsce, gdzie koňczy sic czcšč
2 kabiny, wrcgc zaé 23 w miejscu, gdzie komzy sic
ezesd 16 kabiny (w tym miejsau zaczyna sic ostana
s;lnika — ezeád 18).
Na obu bokách kadluba, w miejscach gdzie bedzie
pizez kadlub pi-zechodzil dzwigar plata, naležy wycigč
wgskie, oznaczone na siatce tej czcšci szpary.
Po sklejeniu kadluba przyiklejamy doň kabiinc. Po
wycieeiu czcšci 3 i 2 nacinamy lekko nožem linie
wskazane na anlíuszu strzalkami i nápisem „inac.igd
i zalamad” . Po zalamaniu stanowig one przedluženie
zalamanej w ten sam sposób gómej powierzcbni kad
luba. Najpienw przyklejamy czqšč 3 kabiny, nastcpnie
ezeáč 2 i w konců odpowiednio wygictg czcéd 16. Na
stcpnie do sklejek w przedniej czcšci bocznych šcian
kadluba przyklejamy naklejong na tekturke wrcgc ,,A''

20

NarzQdzia i material pomocniczy

Aby wykonac dobrze model samolotu PZL-26, który jest opracoiwany w skali 1:25, niezbedne nam bedg nastupujíce narzedzia, które znajdujg síť; w kaž
dým domu. Potrzebne wi<?c nam bedg dwie páry ost
rých noěyczek: wieksze do wyciinana wiekszyeh czcšci
modelu oraz mmiejsze, którymi bedziemy wycimač
zgbki umieszczone przy niektórych kraw<jdziach elernentów i iinine czcšci drobniejsze. Do nacinania linii,
wzdluž których trzeba bedzie zalamywac pewne czeéci, najlepszy jest scyzoryk lub nieabyt ostré as trže do
golenia (žyletka). Do šci&kania sklejonych czcšci przydadzg sic drewíndane klamerki užywane do wieszania
biel.izny. Diiewiniana linijka bedzie nam pomocná przy
naciinianiu linii zagiecia i zagiinaníu wycietych czcšci.
Do sklejenia modelu najlepiej jest užyc szybkoschngcego klejů acetomowego, który znajdiuje sic w handlu.
Jest on przezroczysty, szybko spaja ze sotag Igczone
czgšci, a póza tym jest wodoodporny, totéž wilgod nie
bedzie poiwodowala odiklejenia sic pos z.czogól;ny ch
ezesci modelu. Možná tež siklejad model rybím klejem
„Syindemat”. Naležy rówmiež zaopatrzyč sic w tekt.urke grubošci 1— 1,5 mm do podklejenia wreg, žeber,
džwiigaró-w i kolek podwozia. Teraz juž možná przystgpid do pi acy.

Rys. 1
Pizednig, stožkawg czešc kadluba sklejamy z ele
mentu 20, do którego zgbków przy otworze o mniejszej šrednicy przyklejony czerwony krgžek „B". Ježeli
šmiglo zamierzamy osadzič na szpilce, tak žeby sic

obracalo, to od wewingtrz složka 20 nálezy wkleič kawatek kobka, w który potem wetkiniemy szpilk^. Cz^šč
20 przyklejamy do wr^gi „ A ” w ten sposób (pat; z ‘rys.
1), aby linie sklejania tej cz^áci byly skierowane do
dolu, a czerwome paski na niej oznaczone znalazly sk;
z fcoteów i stainoiwiíy przedlluženie czerwanych pasków
na osloniie silnilka (cz^éč 13). Doing, przadmig cz^sč 21
oslony silnika po oclpowiednim wyciigciu przeklejamy
do zgbków zagk;tego nieco· do góry koňca plaszczyzny
dolinej kadíuiba, a sklejkami do boczmych éciain ikadluba (patrz rysunak 1 i rysu nek pomoeniezy na arkuszu plainów). Oslon g górng i boczng silnika (cz^šč 18)
maleáy puzekleié tyliko do zagi<jtych zgbków przy górnej kraw^dzi (wir^gi „ A ” , do slklejek przy gómych ki-aw<jdziach bocanydh áciam kadluba oraz w miejscaeh
oznaczonyeh w^žykowatymi liiniami w przodzie i na
dole tyoh áciian. Oslony 18 silmków trzaba lekko w ygigč i tak przykleič, žeby po obu ibotkach modelu jej
krawg-dá stamowigca liini^ torzywg odlstawala nieco od
kadluba, tworzgc szparg, oo pokazane jest na rysuinku 2.

Usterzenie pioinowe modelu wykonujemy z c /jQŠcí
7 1 džwiigarka 8, poziome zas z czqšcí 6 i džwigarka
15. Poniewaž usterzenie samolotu ma profil toroplowy,
nálezy po wyci^ciu cz^áci uformowaé je odpowicdnio. Najlepiej to zrobic przeciggajgc kiltka rázy stroma
nie pomalowamg kartonu po ostrzu noža, po czym
wklejamy džwiganki. w pobllžu osi obrotu steru (patrz
ryivunék zestawieniowy) i cz^sci te sklejamy. Naležv
zwrócié u.wagťj, že przednie krawedzie stateczmików
nie porwimmy byé ostré, a raezej lekko zaotargglone.

Jako piervvsze .wklejamy do kadluba usterzenie po
ziome. a nast^pnie pionowe. Po naklejenlu usterzenie
pionowe w miejscu styku z kadlubem oklejamy odpowiednio uformowamym paslkiem 13. Pasek ten powiinie-n ibyč jediná polowg przyklejomy do usterzenia,
drugg do kadluba. Plozg oganawg — czgsč 14 — po
stoiejeniu wklejamy w szpanj przecigtg w dolnej
science usterzenia pionowego (na plainie szpara ta oznaczona jest czarng kreska).

Z kolei przystgpujemy do sklejania skrzydel.
Wyci^te z grubsza diw igar 10 i žebra „e” oraz „ f ”
naklejamy na íektuiik^, ;po czym wycinamy je dotoladinie wedtug obrysu. Žebra te, wklejome w odpowiedinie wyci^cia w dáwigarze, usztyiwmiajg skrzydla 1 madajg im wlaácdwy profil. Przy sklejaniu skrzydel ná
lezy zwrócic uiwagg, že zewin^trzne ic.h czgšci (czg-šc
il i 12) majg w widoku z przodu gónne plaszczyzny
poziome, inatomiast dolme wznoszg si.<; od 6rodtoa ku
toodcom skrzydel, wewnetrzne natomiast przyikadluibůiwe cz^éci skrzydel (cz^áci 24 g i h) majg zarówmo
gómq, jak i doing plaszczyzti^ pozi.omg. Džwiigar 10
ma rówinieiž odpowiedni do tego icsztalt, totéž miejsce
polgczenia cz^écii przykadlubowych i ze wing tržných
skrzydel powrnrio wypaác w tym miejscu džwigara
10, ,w którym dolna jego kraw^dž jest zalamaina i zaczyna Avznosié si^ do góa-y (uwiidocznione te jest ma
rysumku 3).
Wszystkie cz^šci pokrycia dkrzydel ,malazy po wyci^ciiu ufarmowač ma ostrzu moža i po zagi^ciu skleié.
Najipierw sklejamy cz^áci przykadlu'bowe sikrzydel
(cz^soi 24), a do zghków ich przyklejamy žebra „b”
i „ a l” , w których wycinamy nastgpnie szpary (oanaczone liniami przerywanymi na žebrach), w któte bgdg wsuniate koňce džwigara 10. Nastupme sklejamy
cz.Qsci zewn^trzne skrzydel (cz^sci 1 i 12) w ksztalt
„torebek” i masuwamy je na dáwigar 10 z przyklejonymi doň zebrami „e” i „ f ” . Do zgbków przy křa,w^dzi sttcrzydel przyklejamy žebra „a” , przycimajgc je
w miejscu gcizie pi'zechodzi diw igar i dokladnie dopasowujgc. Nálezy zwróoič uwagfj, by zala-manie dolnej
kraw^dzi džwiigara wypadlo dokladnie na žebrze ,,a'.
Czeáci zewnetrzne sicrzydel Igczymy z wewmjtrznyrnt
smarujgc klejem powierzchmie žeber „a” i „ a l” , wsuwajgc jednoczeénie koniec džwigaia 10 do wyci^tych
W žebrach „ a l” i ,jb” szpar. Miejsce polgczenia czíjšcí
zewn^trznych i wowngtrznych skrzydel oklejamy pas·
kasni 28.

Gotowe skrzydla. przyklejamy do kadluba calg plas/—
ezyzmg žeber wewn^trzmyeh ,,b” , smarujgc jedtnoczešnie koňce džwiigara 10 klejem i wsuwajgc. je w szpa
ry wvcigte w bocznydh áciamach kadluba. Przy zamocowywaniu skrzydel nálezy zwiócič uwagQ. by górna
pomderzchnia obu skrzydel w widoku z .pizodu tworzyla Ιίηίς poziomg, a usterzenie pionowe bylo prosto·
padle w stosumku do skrzydel. Po umocowamiu skrzy
del do kadluba na cz^šci przyikadlujbowe skrzydel
przyklejamy oprofilovvanie — czešci l i .

Budow^ podwozia rozpoczynamy od sklejania golemi
— czešci 25 (patrz rysunek 4). Cz^éé
zalamujemy
wzdluž, wskazainej na arkuszu linii i sklejamy. Ponie
waž goleň ma przeitrój kroplowy, do wawngtra czgšci
25 wiklejamy zapalke w odlegloéci okolo 1 cm od limii

zalamanía w ten s.posób, abv oz^sé zapaiki — okolo
1 om — wystawala na zewngtrz. Ten Ikoniec zapalki
služy do zamocowainia goleni w skrzvdle. Nasttjpnie
werwngtrzng strong owiewiki aklejamv paskieim 9, do
zgbikčw którego przyklejamy drug;) áciankg owiiewk i
— czgšč 27.
Kola o šredinicy 19 mm wykonujemy z ikonka lub
siklejamy z kilku watstw tektunki. Muszg one byt· takiej gruiboéci, by miešcíly s:<j w owiewikach. Po zaokrggleniu krawgdizi na ksztait opon i po pomalowaniu ich czairnym tuszem przyklejamy na zewngtrz kólka 26. Kótka možná osadzié w owiewtkadh na szipiieczkaeh jako osiach, lub Wkleič je w owiewki. Gotowe
podiwozie przyklejamy rw oznaczonych miejscach do
dálných powierzcluni cz^ec.i przykadlubawej skirzydel,
przekluwajgo w odpowiednim miejscu otworek do
wsujr.i^cia zapalki1. Golenie powinny byč odchylane
meao na zewngtrz i tworzyč kgt okolo 100“ ze érodkowg czgácig skrzydta (rysumek 5).
Jako ostatnig czgáé modelu wykam ijemy šmigto.

Dwie lopaty šmigla sklejamv z czgáci 17. Po skiejew ksztalt stcížka kolpaka šmigla z czgšci 19 i krgžka „C " przeciinamy nožykiem w šclanie kolpaka dwa
s3Tmetrycznie položone otwory, w (których kropelkg
klejů umocowtijemy lopaty. Smiglo z kolpaikiem mož
ná przykleič do složka 20 lub zamocowač je na szpilce, przekluiwajgc ,T)ig wierzCholek kolpaka i íkrgžek
„ C i wbijajgc jg iw iko: ek przyklejony uprzcdnio od
wewngtrz stožka 20 do krgžka „B ” .
Model jest juž gotowy. Miejsca, w których przeáwiituje bialv kanton, nálezy zamalowaé fairbg woding
odpowiedniego koloru, a caly model možná pokiryč
diwukrotnie cienkg wanstiwg bezbanwinego laikieru „N i
tro” lub laikierem spiaytusawym. Polepszy to wyglgd
modelu, a równiež zabezpieezv go przed wplywem
wiilgoci.
Starannie i czvsto sklej ony model samolotu PZL-26
bgd.zie piqknym uzupelinieniem zbudowainych juž modeli z sérii „Maleigo Modelairza” .

ipJiU

O p racow al: F E L IK S

Adres R ed ak cji: W arszawa, ul. Cboclmska H. pokó.l 316, tel. 41231, w ew n etrzn y 28
Zam úwlenia 1 przedplaty na prrnumerati; przyjm ow ane sa w termir.le do dnia 15-ro
mieslaea poprzedzajrpego okres zam awiancj prenum eraty — przez: Urzed.v Pocztowe,
listonoszy oraz. oddziaty 1 Dclegatury „R uchu” . Moz.ua rów niež zam ówič prenumerate
dokonujac wplaty na kuntu P K O N r 1-6-10U020 — Centrala Kolportažu Prasy i W ydawnictw „R u ch ” — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zt 13,50 pólrocznej zl 27,00, rocznej zt 54.
Cena prenum eraty za granice jest o 40% drožsza od ceny p-rtanej w yžej.
Przedplaty na te prenumerate przyjm u je na okresy kw utalne, polroczne i rorznc
Przedsietiiorstwo Kolportažu W ydawnictw Zagranieznych „R u r “ w W arszawie, ul. w llrza 16, za pošrednictwem P K O Warszawa, konto N r 1-6-100024.
Egzem plarze zdeaktualizowane možná nabywaó w skieple prz- u! W lejsk lej 14 w WarSžawle. Zam ówicnia spoza W arszawy nálezy klerowaC do Cc „trall Kolportažu Prasy
i W ydaw nictw „R u ch ” W arszawa, ul. Srebrna 12. Druk. W ojsk. - tkl. Graf. W -wa. Zam.
1840. N aklad 25.100 egz. W 46.
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