
Instrukcja wykonania modelu

Opracowanie modelu: Zbigniew Bala



Spis treści.

Spis treści...........................................................................................................................................2

Wstęp................................................................................................................................................3

Samochód oryginalny.....................................................................................................................3

Model samochodu.........................................................................................................................3

Narzędzia i materiały pomocnicze......................................................................................................4

Dodatkowe materiały.........................................................................................................................4

Ogólne zasady wykonania modelu......................................................................................................5

Symbole zastosowane na arkuszach...............................................................................................6

Numeracja części na arkuszach.......................................................................................................7

Schematy klejenia modelu..............................................................................................................9

Wykonania modelu..........................................................................................................................13

Podwozie główne.........................................................................................................................13

Elementy podwozia i koła.............................................................................................................13

Kabina samochodu.......................................................................................................................14

 Zabudowa sprzętowa..................................................................................................................15

Elementy zabudowy sprzętowej...................................................................................................15

2



Wstęp

Samochód oryginalny

Producentem samochodu jest firma „Inżynieria Samochodów Specjalnych – Wawrzaszek” z Bielska-

Białej. Jego oznaczenie pożarnicze jest GCBA 5/32/2,5 (ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem o

pojemności 5000 dm3 oraz autopompą w wydajności nominalnej 3200 dm3/min lub 250 dm3/min).

Jest to typowy ciężki samochód gaśniczy dla sekcji (załoga 6 osób). Prócz podstawowej armatury

wodno-pianowej w 7 skrytkach może być również rozmieszczony specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Przyjęty za podstawę do opracowania modelu został samochód wyprodukowany na podwoziu

RENAULT PREMIUM 410.19 DXi 4x2 dla JRG nr 1 w Warszawie. Przedział sprzętowy oraz zbiorniki

wykonane są z kompozytu poliestrowo-szklanego. Mocowania sprzętu w skrytkach wykonane jest ze

stopów aluminium i stali szlachetnych. Do podawania wody wykorzystywana jest autopompa

produkcji RUBERG typ R40/2,5.

Parametry samochodu:

- długość całkowita – 8,1 m,

- szerokość całkowita – 2,5 m,

- wysokość całkowita – 3,0 m,

- masa samochodu gotowego do akcji – ok. 18 000 kg.

Podstawowe funkcje samochodu:

- podawanie prądów wody lub piany z klasycznych linii gaśniczych,

- podawanie prądu wody lub piany z linii szybkiego natarcia,

- podawanie prądu wody lub piany z działka na dachu samochodu,

- prowadzenie innych działań ratowniczych zależnie od umieszczonego sprzętu.

Samochód wyposażony został również w maszt oświetleniowy oraz wciągarkę linową o napędzie

elektrycznym.

Model samochodu

Model został opracowany w skali 1:48. Model przedstawia samochód w pozycji transportowej i nie

ma żadnych ruchomych elementów. Należy on do łatwych, ponieważ jego konstrukcja oparta jest na

szkielecie tekturowym. Model zalecany jest do wykonania np. w ramach zajęć z plastyki lub na

kółkach modelarskich.

Parametry modelu:

- skala 1:48,

- długość – 169 mm,

- szerokość – 53 mm,

- wysokość – 67 mm,



Narzędzia i materiały pomocnicze

Podstawowymi narzędziami są oczywiście ostry nóż (skalpel lub nożyk segmentowy – tzw. łamany),

nożyczki i linijka (najlepiej metalowa). Dodatkowo potrzebny będzie również nóż z ostrym czubkiem

do wycinania wewnętrznych profili, tzw. kostka introligatorska do dociskania złożeń (może być

listewka drewna lub z twardego plastiku o zaokrąglonych krawędziach), tępy nóż do nacinania linii

złożeń (np. tzw. stołowy lub do smarowania masła),  pęsetka o szpiczastym zakończeniu do

przytrzymania drobnych elementów, kawałek drewnianej listewki o przekroju 8x8 mm do dociskania

spoin od wewnątrz oraz wykałaczka i patyk do szaszłyków do zwijania rurek z papieru i zaokrąglania

elementów. Poniższe zdjęcie przedstawia zestaw narzędzi.

Do smarowania klejem małych elementów najlepiej nadaje się wykałaczka lub długa, gruba igła. Do

większych elementów dobra jest szpatułka plastikowa lub drewniana o szerokości ok. 3-4 mm. Na

duże powierzchnie klej najlepiej nanosić przy pomocy płaskiego pędzelka o szerokości 5-8 mm z dość

sztywnym włosiem.

Podstawowym klejem jest UHU COLL EXPRESS oraz dodatkowo KROPELKA. Zamiast UHU COLL można

zastosować klej introligatorski lub typu wikol. Ważne jest aby wiązał on dość szybko i tworzył

przezroczystą, półelastyczną spoinę. KROPELKĘ można zastąpić każdym klejem cyjanoakrylowym tzw.

rzadkim lub średnim albo szybkowiążącym klejem typu nitro.

Dodatkowe materiały

Do wykonania modelu potrzebne będą również dodatkowe materiały:

- tektura grubości ok. 1 mm (arkusz A4) – 1 szt.,

- wykałaczki (średnica ok. 2 mm) – 3 szt.,

- drut miedziany, srebrzony 1 mm (tzw. srebrzanka elektrotechniczna) – ok. 50 cm,

- nić nylonowa koloru szarego (średnica ok. 0,8 mm, można zastosować kordonek) – ok. 30 cm.



Ogólne zasady wykonania modelu

Kolejność wycinania i sklejania części określa ich numeracja na arkuszach. Małe elementy należy

wycinać dopiero przed ich przyklejeniem, żeby uniknąć ich zgubienia lub przypadkowego

uszkodzenia. Ogólne zasady wycinania i klejenia przedstawiono poniżej. W przypadku, gdy jakiś

element należy wykonać w odmienny sposób będzie to omówione przy jego wykonaniu.

Większość elementów należy wycinać nożykiem przy linijce po zewnętrznej stronie linii obrysowych.

Należy zawsze stosować zasadę, że element wycinany powinien znajdować się pod linijką. Pierwsze

nacięcie należy poprowadzić przy bardzo małym nacisku ostrza, a dopiero przy następnych nacięciach

zwiększyć nacisk na nóż. Dzięki temu unikniemy „ucieczki” noża od linijki lub podcięcia elementu.

Przy bardzo małych częściach należy zastosować kilka nacięć, praktycznie bez nacisku (tylko pod

ciężarem noża), żeby nie wyrwać kawałka brystolu z wydrukowaną częścią spod linijki i oczywiście nie

uszkodzić części. Nacinając krawędzie wewnętrzne należy pamiętać, że ostrze prowadzone jest pod

skosem i krawędź ta od spodu będzie niedocięta. Krawędź taką należy dociąć przez krótkie nacięcie w

przeciwną stronę lub naciśnięcie czubkiem noża w narożniku.

Do cięcia po krzywiznach należy używać skalpela lub nożyka modelarskiego, zakończonego ostrym

czubkiem (nieraz w handlu można dostać ostrza segmentowe – tzw. łamane – o kącie 30°). Nacięcia

takie trzeba niestety poprowadzić bez linijki. Wpierw trzeba delikatnie zrobić ślad cięcia po linii a

dopiero następnym cięciem wyciąć element.

Cięcia nożem należy dokonywać albo na specjalnej podkładce, albo na kawałku deseczki lub sklejki z

miękkiego drewna liściastego. Powierzchnię deseczki lub sklejki można obłożyć tekturą

introligatorską lub cienkim arkuszem drobnoziarnistego korka. Tekturę lub korek trzeba niestety

wymieniać co kilkadziesiąt cięć, ale za to wolniej tępi się ostrze.

Nożyczek należy używać tylko przy wycinaniu zewnętrznych krzywizn oraz małych kółek lub ich

wycinków. Najlepiej części te wycinać wtedy na dwa razy. Wpierw wyciąć z grubsza element,

zachowując margines ok. 1,5-2 mm, a następnie odciąć zastosowany margines. Dzięki temu

unikniemy fałdowania i zwijania kartonu z nadrukowanym elementem (pofałdowaniu ulega mniejsza

z rozcinanych części, czyli margines).

Linie zagięć należy wcześniej naznaczyć. W tym celu stosujemy nóż z tępym ostrzem. Dzięki temu nie

uszkadzamy powierzchni kartonu, a dodatkowo taką linię zagięcia można poprawić. Użycie tępego

noża powoduje powstanie wgniecenia na linii i dzięki temu część można łatwo zaginać w obie strony.

Części zwijane należy przed tym przygotować przez przeciągnięcie na kostce introligatorskiej lub

ostrzu tępego noża. W celu zwiększenia podatności na zwijanie element nożna „przewałkować” na

twardej gąbce lub dłoni. Ten sposób jest praktycznie jedynym do zastosowania wobec bardzo małych

części, które chcemy zwinąć lub zaokrąglić. Stosujemy wtedy „wałkowanie” na opuszkach palców.

Części zwijane „w rurkę” najlepiej wpierw ciasno zwinąć na odpowiednim pręciku lub patyczku. Po

upewnieniu się, że element jest zwinięty równo i ściśle, wtedy odwinąć ok. 5 mm końcówki,

posmarować klejem, z powrotem zawinąć i docisnąć.

Elementy podklejane tekturą oraz składane i sklejane na pół należy po sklejeniu pozostawić pod

przyciskiem w płaskiej pozycji przez ok. 0,5-1 godziny.



Aby model dobrze wyglądał, krawędzie kartonu można zamalowywać flamastrami, kredkami lub

farbką akwarelową o odpowiednim kolorze. Do malowania drutu można użyć farbek modelarskich

lub pisaka do płyt CD.

Symbole zastosowane na arkuszach

  W - wyciąć część wewnętrzną,

  P - prawa strona modelu,

  L - lewa strona modelu,

- zwinąć ciasno,

- zwinąć na wykałaczce lub pręciku o śr. 2 mm,

- zwinąć na patyku od szaszłyków lub pręciku o śr. 3 mm,

- złożyć na 2 części i skleić,



Numeracja części na arkuszach

Arkusz nr 1

Arkusz nr 2



Arkusz nr 3

Arkusz nr 4
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Schematy klejenia modelu
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Wykonania modelu

Podwozie główne

Przed przystąpieniem do sklejania szkieletu należy cały arkusz nr 1 nakleić na tekturę o grubości ok. 1

mm i pozostawić pod przyciśnięciem na ok. dobę.

Szkielet podwozia składa się z części nr od 1 i 7. Wycinamy poszczególne części i składamy wstępnie

na zakładkę zgodnie ze schematem (bez części nr 7). Dopasowujemy w razie konieczności nacięcia.

Wyrównujemy cały szkielet i ustawiamy wręgi pod kątem prostym względem siebie. Tak ustawiony

szkielet sklejamy punktowo przy pomocy KROPELKI (w miarę możliwości nie ruszając go z miejsca).

Gdy klej zwiąże wzmacniamy spoiny na całej długości. Doklejamy tylną ścianę kabiny (7). Należy

pamiętać aby części 3 i 4 ustawić nadrukiem do dołu.

Gotowy szkielet oklejamy od spodu i dolnych części boków częścią nr 8. Następnie przyklejamy do

zakładek tylną część ramy podwozia. Tuż za tylną ścianą (7) naklejamy część nr 9 (szarą krawędzią do

ściany tylnej).

W zmontowanym podwoziu w wyznaczonych punktach należy wykonać otwory pod wykałaczki, które

będą stanowiły usztywnienie osi oraz mocowanie dla kół.

Elementy podwozia i koła

Na elementy podwozia składają się imitacje osi (części nr od 10 do 14) oraz hak, nasady ssawne i

wciągarka (części nr od 33 do 45). Imitacje osi należy przykleić w odpowiednie miejsca zgodnie ze

schematem klejenia. Następnie w wykonane otwory wklejamy wykałaczki przygotowane zgonie ze

wzornikiem, tak by wystawały symetrycznie po obu stronach podwozia.

Model posiada cztery rodzaje kół: przednie (części nr 27-32 i z2), tylne-wewnętrzne (15-17, 25 i z1),

tylne-zewnętrzne (18-24, 26 i z1) oraz zapasowe (72-75 i z7). Sposób sklejania kół poszczególnych

rodzajów przedstawiony jest na schematach sklejania.

Montaż kół zaczynamy od sklejenia powierzchni czołowych opon, czyli bieżnikowanych (części nr 16 i

28). Sklejamy je w pierścień przy użyciu zakładek z1 dla kół tylnych (16) oraz z2 dla kół przednich (28).

Następnie wycinamy części 25, 26 i 32, składamy i sklejamy. Po wyschnięciu kleju w ich środkach

wykonujemy otwory pod wykałaczki osi. Teraz sklejamy powierzchnie czołowe opon z ich

powierzchniami bocznymi wewnętrznymi, czyli 15 z 16, 18 z 16 oraz 27 z 28. W tym celu „wąsy”

zaginamy lekko do wewnątrz i kładziemy „bok” koła na równej powierzchni, smarujemy klejem

wewnętrzny brzeg „bieżnika” i wciskamy na „bok” aż do oparcia się o podłoże i teraz dociskamy

„wąsy” do „bieżnika”. W podobny sposób wklejamy drugą powierzchnie boczną (17) w kołach

tylnych-wewnętrznych. W „bokach” kół zewnętrznych należy wcześniej wkleić wewnętrzne części

piast i felg, odpowiednio: tylne – części 19-24, przednie – 29-31. Zmontowane „boki” doklejamy do

odpowiednich kół.

We wszystkich kołach wykonujemy centryczne otworki i na „sucho” pasujemy na osiach. W razie

potrzeby dokonujemy odpowiednich korekt otworków centralnych. Po ustawieniu sklejamy ze sobą

wszystkie elementy kół – jednak nie należy ich przyklejać jeszcze do osi!. Po związaniu kleju koła

zdejmujemy.

Koło zapasowe sklejamy analogicznie jak koło tylne-zewnętrzne.



Z tyłu ramy przyklejamy nasady ssawne (części nr 33 i 34), zaczepy holownicze i hak (35, 37 i 38) oraz

wsporniki zderzaka (36). Montaż tych części od uformowania haka (35) i przyklejeniu do środkowego

pola. Następnie sklejamy nasady ssawne – rura (33) i łącznik (34). Zmontowane przyklejamy do

bocznych pól na tylnej ściance. Teraz składamy na pół i sklejamy wsporniki zaczepów (37) i zderzaka

(36). Wycinamy je i przyklejamy do odpowiednich pól na bokach ramy. Na koniec sklejamy i

wycinamy szekle (38) i formujemy je odpowiednio na druciku o średnicy 1 mm (wszystkie te

czynności musimy wykonać póki klej całkowicie nie zaschnie). Gotowe szekle przyklejamy do

wsporników.

Następnym etapem jest montaż przedniej wciągarki. Składa się ona z części nr 39-46. Sklejanie

zaczynamy od złożenia na pół, sklejenia i wycięcia części 40, 43, 44 (tylko końcówki), 45 (szekle –

wyciąć i uformować na „mokro”) i 46. Teraz zwijamy na wykałaczce części 39 i 41. Montaż wciągarki

zaczynamy od sklejenia bębna (39, 2 x 40 i 41) – najlepiej części te montować na kawałku wykałaczki

o dł. ok. 18 mm. Hak (43) dowiązujemy do nitki lub kordonku i nawijamy na bęben (39) – nitkę

przytwierdzamy kropelką kleju na jej końcach. Zmontowany bęben wklejamy w uformowaną część

44, a następnie doklejamy szekle (45) i płytę górną (46). Gotową wciągarkę przyklejamy z przodu do

ramy.

Kabina samochodu

Na główne elementy kabiny składają się części nr 47-59. Profilujemy części 47, 48, 49 i 50. Oklejanie

kabiny (zachowując symetrię) zaczynamy od szyby przedniej (47). Następnie doklejamy powierzchnie

boczne (48). Przyklejanie dachu (49) zaczynamy od górnej powierzchni i tylnej krawędzi. W drugiej

kolejności przyklejamy boczne krawędzie metodą stykową. Po związaniu boków przystępujemy do

przyklejania przedniej krawędzi, zaczynając znowu od środka. Krawędź dachu z krawędzią szyby

łączymy również metodą stykową. Podobnie postępujemy z kolejnymi fragmentami. Gdy klej już

lekko zwiąże a papier uzyska elastyczność możemy zaokrąglić krawędzie styku przez delikatne

wałkowanie patyczkiem lub pręcikiem. Na zakończenie montażu kabiny przyklejamy boczne wloty

powietrza (50). Wszystkie elementy poszycie kabiny przyklejane są metodą stykową, jednak w razie

potrzeby można wykorzystać zakładki z3-z6.

Następnym etapem jest przyklejenie dolnych obudów podestów (części nr 51, 52 i 53). Teraz

przyklejamy przednie błotniki (54). Montaż błotników zaczynamy od przyklejenia „na styk” do ramy

(8) zgodnie z linią montażu powierzchni bocznych. Następnie doklejamy czoła błotników (na styk).

Teraz możemy przystąpić do montażu przedniego błotnika i stopni wejściowych. Klejenie zaczynamy

od złożenia na pół i sklejenia stopni dolnych (końcówki części 55) i stopni środkowych (56). Następnie

sklejamy ze sobą odpowiednie krawędzie obudowy stopni i wklejamy stopień środkowy. Podobnie

sklejamy połówki zderzaka przedniego (57). Łączymy ze sobą stopnie wejściowe z odpowiednimi

połówkami zderzaka i tak przygotowane elementy doklejamy odpowiednio do kabiny (tak by

obudowa stopni stykała się z przednim błotnikiem a połówka zderzaka przylegała do wciągarki).

Na koniec przyklejamy z przodu tablicę rejestracyjną (58) oraz boczne owiewki (59).



 Zabudowa sprzętowa

Zabudowa sprzętowa oparta jest też na szkielecie, na który składają się części nr 60-64. Montując

szkielet postępujemy analogicznie ja przy szkielecie podwozia. Należy pamiętać aby części 60 i 65

ustawić nadrukiem do tyłu, a części 61 i 66 – do przodu. Nadruk części 62 powinien znajdować się od

dołu.

Oklejanie szkieletu zabudowy zaczynamy od przyklejeniu części 67, najpierw do dachu, a potem

kolejno boki. Następnie na wręgę przednią (60) naklejamy ścianę przednią (70) a na wręgę tylną (66)

ścianę tylną (71). Końcówki tylnej ściany przed przyklejeniem formujemy, lekko zawijając. Następnie

przyklejamy je na styk do tyłu ścianek bocznych dachu. Przy ich klejeniu postępujemy podobnie jak

przy przyklejaniu krawędzi dachu kabiny. Ostatnim etapem oklejania jest przyklejenie podług

zabudowy odpowiednio: z przodu – część nr 68, z tyłu – część nr 69.

Gotową zabudowę przyklejamy do ramy. Teraz wklejamy tylne błotniki (89) analogicznie jak błotniki

przednie. W tym momencie możemy dokleić wcześniej przygotowane koła.

Elementy zabudowy sprzętowej

Na elementy te składają się: drabinka wejściowa (88), uchwyt tylny (wg wzornika), zderzak tylny (86),

podest (87), koło zapasowe (72-75), skrzynia sprzętowa (83), przegrody drabiny (76), drabina

wysuwana(77 i 78), działko wodno-pianowe (79-82), światło błyskowe niebieskie (85 a i b), uchwyt

górny (wg wzornika), reflektorów masztu oświetleniowego (84), światła błyskowe niebieskie (90 a i b)

oraz osłona przeciwsłoneczna (91). Wszystkie te elementy przygotowujemy i przyklejamy w

odpowiednich miejscach, zgodnie ze zdjęciami na schematach montażowych.

Dodatkowego omówienia wymaga zmontowanie lusterek bocznych. Ich montaż musimy zacząć od

przygotowania z drutu ramion i ich pomalowania. Następnie wycinamy elementy 92 i 93,

odpowiednio je wyginamy, a następnie oklejamy na ramionach. W tym miejscu należy pamiętać o

odpowiednim ustawieniu lusterek w stosunku do ramion, a później do kabiny. Tak przygotowane

lusterka wklejamy w odpowiednie otworki w ścianie kabiny (analogicznie jak uchwyty zabudowy).

Dodatkowo można wykonać z tektury podstawkę i okleić poniższym wzorem.
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